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RESUMO

Esta dissertação investiga a produção artística da paulistana Laura Vinci. Mais conhecida como 
artista visual, Vinci atua também como cenógrafa desde a sua participação em Cacilda! (1998), 
do Teatro Oficina. O estudo inicia-se pelo exame de uma seleção de instalações da artista – 
dentre elas sua participação no Arte/Cidade III (1997) – e das cenografias realizadas por ela 
entre os anos 1998 e 2018. No percurso, são reconhecidos processos de trabalho, temáticas e 
materialidades que se tornaram recorrentes na práxis artística de Vinci. Em seguida, o estudo 
aprofunda-se no longo processo de criação de Máquinas do Mundo da mundana companhia, a 
partir do poema “A Máquina do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade, somado a trechos 
de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e de A paixão segundo G.H., de 
Clarice Lispector. Por meio de entrevistas e da análise de textos, fotografias e vídeos gerados 
no processo, realiza-se uma crítica genética daquela instalação performativa que teve em Vinci 
um dos polos de coordenação. O núcleo de arte da mundana companhia, do qual Laura Vinci é 
integrante, empreendeu, no caso de Máquinas do Mundo, um processo de criação radicalmente 
horizontal: não hierárquico, pois sem a figura de um diretor, e objetivando reunir múltiplas 
linguagens – literatura, materialidades, figurinos, iluminação, trilha sonora e atuação – em 
fricção e contaminação. Este genuíno work in progress é reconstituído à maneira genética em 
todas as suas etapas, com reflexões tanto estéticas quanto éticas. Por fim, analisa-se em detalhes 
a encenação no contexto das apresentações ocorridas no Sesc Pinheiros, em São Paulo, em 
2018, o que enseja concluir com reflexão acerca de uma possível cena-paisagem ali configurada, 
de qualidade não-antropocêntrica. Colaboram na linha de raciocínio apresentada ao longo da 
dissertação pensamentos advindos de artistas e teóricos como John Dewey, Michael Fried, 
Josette Féral, Edmund Burke, Anne Cauquelin, Marcel Duchamp, Robert Morris, Gertrude 
Stein, Heiner Goebbels, José Miguel Wisnik, Renato Cohen, Maria Clara Ferrer e Eduardo dos 
Santos Andrade, dentre outros.

Palavras-chave: instalação; cenografia; metodologia de ensaio; mundana companhia; 
Drummond.



ABSTRACT

This dissertation investigates the artistic production of Laura Vinci, a Brazilian from São Paulo. 
Best known as a visual artist, Vinci has also worked as a set designer since her participation 
in Cacilda! (1998), from Teatro Oficina. The study begins by examining a selection of the 
artist’s installations–including her participation in Arte/Cidade III (1997)–and the stage 
sceneries done by her between 1998 and 2018. Along the way, work processes, themes and 
materialities that have become recurrent in Vinci’s artistic practice are recognized. Then, the 
study delves into the long process of creation of Máquinas do Mundo by mundana companhia 
[mundane company], based on the poem “The Machine of the World”, by Carlos Drummond 
de Andrade, and excerpts from The Posthumous Memoirs of Brás Cubas, by Machado de Assis, 
and from The Passion According to G.H., by Clarice Lispector. Through interviews and the 
analysis of texts, photographs and videos generated in the process, a genetic critique of that 
performative installation–that had in Vinci a coordination pole–is carried out. The creative 
team of mundana companhia, of which Laura Vinci is a member, undertook, in the case of 
Máquinas do Mundo, a radically horizontal creation process: non-hierarchical (without the 
figure of a director) and aiming to bring together multiple languages  –literature, materialities, 
costumes, lighting, soundtrack and also acting–in friction and contamination. This genuine 
work in progress is genetically reconstituted in all its stages, with both aesthetic and ethical 
reflections. Finally, the staging is analyzed in detail in the context of the presentations that 
took place at Sesc Pinheiros, in São Paulo, in 2018; which leads to a reflection on a possible 
landscape play configured there, of non-anthropocentric quality. Ideas coming from numerous 
artists and theorists collaborated on the line of thought presented throughout the dissertation, 
such as John Dewey, Michael Fried, Josette Féral, Edmund Burke, Anne Cauquelin, Marcel 
Duchamp, Robert Morris, Gertrude Stein, Heiner Goebbels, José Miguel Wisnik, Renato 
Cohen, Maria Clara Ferrer and Eduardo dos Santos Andrade, among others.

Keywords: installation; stage design; rehearsal methodology; mundana companhia; 
Drummond.
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23INTRODUÇÃO

Eu estava vendo o que só teria sentido mais tarde – quero dizer, só mais tarde teria uma 
profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender: o que parece falta de sentido 
– é o sentido. Todo momento de “falta de sentido” é exatamente a assustadora certeza 
de que ali há o sentido, e que não somente eu não alcanço, como não quero porque não 
tenho garantias. A falta de sentido só iria me assaltar mais tarde. Tomar consciência da 
falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido? 

A paixão segundo G.H., Clarice Lispector 
(2009 [1964], p. 34-35)

Pesquisa enquanto errância

 A pesquisa acadêmica parece às vezes se assemelhar ao caminhar de um viajante em 
uma cidade cuja língua, estrangeira, não é compreendida. De saída, preparamos um plano – 
de viagem, de estudos –, marcamos pontos por onde desejamos passar e até mesmo um local 
específico aonde acreditamos que iremos chegar. No entanto, apesar do plano, a viagem só se 
dá em ação, na prática, com a sucessão de escolhas que fazemos no percurso. Incertos sobre 
se será assim também em outras áreas, a impressão que temos é que a pesquisa em arte é a 
pesquisa do viajante que erra. Errando, o pesquisador em arte frui exatamente aquilo que está 
perante seus olhos, sem supervalorizar as expectativas prévias, afetando-se sensivelmente e 
permitindo que as coisas falem por si mesmas.
 A cada esquina, opta-se por uma rua ou outra por onde seguir – ruas cujos nomes 
normalmente são difíceis de se pronunciar. De passagem, em frente ao charmoso ponto 
comercial, afetamo-nos pelo cheiro do pão fresco, porém não podemos ler as palavras grafadas 
na placa. Haverá de dizer “padaria”, supomos. Ou talvez “confeitaria”, “casa de pães”, “pães e 
doces”, que seja. Os sentidos representados nos desenhos cursivos na placa de madeira em nada 
alteram o cheiro do pão. E o viajante, então, segue sua errância por entre aromas, paisagens, 
espantos com o desconhecido e, também, por vezes, com o prazer de aprender novos sentidos. 
Sentidos em palavras úteis como passagem, imensidão, pedra, lisura, café e tantas outras. E os 
sentidos do espaço, por exemplo quando se aprende a direção estabelecida entre os pontos da 
hospedaria e do botequim e se opta, numa determinada situação, por qual o sentido a tomar.
 Fato é que o pesquisador errante permite-se surpreender com a viagem através do 
contínuo movimento e prazer do errar. O fazer acadêmico é interminável e a cada livro lido, 
a cada imagem, a cada conversa, abrem-se inúmeros caminhos. A grande dificuldade é quiçá 
a confiança e a aceitação do risco. — Vamos por aqui! dizemos, muitas vezes contrariando a 
bússola e girando o mapa, como quem reorganiza as direções e as relações entre os elementos 
que se lhe apresentam perante os olhos.
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Método mutante

 O mapa de nossa pesquisa tinha desde o início representadas as grandes áreas das 
artes cênicas/performativas e das artes visuais, mais especificamente a zona de encontro da 
matéria escultórica com o espaço e com o corpo. Partimos de um grande interesse na produção 
tridimensional dos minimalistas e land artists norte-americanos, passando pela instalação e 
cenografia, performance e work in progress, chegando na produção artística da brasileira Laura 
Vinci. Foi nessa artista que encontramos, em 2018, pouco antes do desenvolvimento do projeto 
de pesquisa, muito daquilo que tínhamos interesse em estudar. E na medida em que viemos a 
conhecer mais sua produção, no decorrer da pesquisa, mais nos fascinamos com esta, e mais 
nos aproximamos de temáticas que julgamos caras à arte atual, em um movimento contínuo, 
uma coisa indo ao encontro da outra. A partir de uma curiosidade fundamentalmente estética, 
uma dimensão ética também se revelou – reconhecível no envolvimento de Vinci no teatro – e 
a pesquisa foi ganhando a forma que é aqui apresentada.
 Em poucas palavras, o objetivo desta dissertação de mestrado é esmiuçar a práxis 
artística de Laura Vinci em sua, de certa forma, duplicidade: parte dela no campo das artes 
visuais stricto sensu, tendo como recorte aqui algumas de suas instalações; e parte no campo 
das artes cênicas, em sua atuação como cenógrafa em diversos espetáculos, majoritariamente 
na mundana companhia – grupo teatral paulistano surgido no início dos anos 2000. Mais além, 
como objetivo específico da pesquisa, a análise a fundo do processo de criação de Máquinas 
do Mundo, enquanto situação exemplar, por ser este o ápice do encontro entre linguagens 
na trajetória de Vinci: um processo de natureza cênica e instalativa, que se pretendeu não 
hierárquico no que diz respeito às linguagens envolvidas na criação – literatura, materialidades, 
interpretação, dança, música, iluminação e figurino –, bem como aos vários profissionais 
envolvidos; uma experiência horizontal, sem a figura de um(a) diretor(a).
 Nossa pesquisa, apesar de ser de certa forma monográfica, está distante de ser 
monotemática ou estar reduzida a uma única área do conhecimento – sem juízo de valor. A 
partir de nossa errância por leituras, imagens, entrevistas e análise de arquivos, uma miríade 
de temas e campos de reflexão formaram uma teia de conceitos do teatro, dos estudos da 
performance, da filosofia da arte, da escultura e da instalação, da cenografia, da literatura 
brasileira e da geologia. Os estudos que apresentaremos a seguir não têm a pretensão de fechar 
ou esgotar as reflexões acerca de uma certa produção artística. Muito pelo contrário, esta 
dissertação de alguma maneira inaugura nos estudos acadêmicos a nível de pós-graduação o 
debate acerca da produção dessa artista crítica, multifacetada e agregadora que é Laura Vinci. 
Lançaremos luz sobre determinadas questões que reconhecemos presentes em seus trabalhos, 
de forma que, como consequência direta, outras questões permanecerão na sombra do não 
dito, não explorado – o que não significa, em absoluto, que estas não existam ou não possam 
ser exploradas ainda por outros pesquisadores.   
 É importante ressaltar uma característica marcante do método que nos guiou na 
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errância. Apesar da importância do aporte teórico a da análise dos arquivos – ou “rascunhos”, 
como se verá –, nossa pesquisa teve como principal fundamento as entrevistas que realizamos 
no decorrer de todo o percurso dos trinta meses. Foram cinco entrevistas com Laura Vinci, 
somando cerca de sete horas, e outras dezenove entrevistas com a quase totalidade dos artistas 
envolvidos no processo de criação de Máquinas do Mundo – nosso objeto central de estudos 
–, somando vinte e duas horas. Ou seja, quase trinta horas totais. À exceção da primeira, 
realizada com Laura Vinci, todas as entrevistas aconteceram on-line, por conta da pandemia 
da covid-19; uma lástima (visto que acreditamos na potência do encontro), mas ao mesmo 
tempo uma solução prática e possível.

Foi na troca com esses artistas, no ouvir e reouvir aquilo que eles rememoraram e 
refletiram a partir de nossas perguntas, que o trajeto desta pesquisa foi se delineando, tendo 
seu sentido sempre (re)alinhado com nosso desejo pulsante. O método foi se renovando a cada 
entrevista, não seria exagero dizer. Novas obras a ler, novas questões tanto estéticas quanto 
éticas e didáticas sobre as quais se debruçar. Foi a partir dos relatos dos artistas que percebemos 
a coerência – e mesmo a necessidade – de se analisar a obra Máquinas do Mundo a partir de 
uma perspectiva genética, dado que o processo de criação havia sido tão importante (ou mais) 
que o resultado apresentado. Com isso, e com o convite-provocação da banca de qualificação, 
vimo-nos impelidos a ampliar nosso olhar para a prática artística de Laura Vinci, voltando-
nos ainda mais ao passado e incluindo outras obras teatrais, anteriores a Máquinas do Mundo, 
traçando relações entre os trabalhos, suas materialidades, temáticas e procedimentos de criação 
– uma atividade quase arqueológica. A partir disso, chegamos à organização da dissertação em 
seu estágio atual.

Estruturação

Traduzir é necessário – traduzir é impossível. Em outros termos, se traduzir é uma 
tarefa interminável, porque sempre há o intraduzível (o essencial talvez), não podemos 
nos dispensar disso. Há um dever de tradução, que se confunde com a própria atividade 
do espírito. (SALLENAVE e BANU apud FÉRAL, 2015, p. 30)

 A dissertação está organizada em três capítulos somados às considerações finais. O 
primeiro capítulo apresenta um panorama da trajetória de Laura Vinci, iniciando nas artes 
visuais – com uma seleção específica de obras –, depois passando às artes cênicas, com a 
descrição e análise das sete obras teatrais de que a artista participou como cenógrafa, antes 
de Máquinas do Mundo1. O segundo capítulo adentra o universo específico de Máquinas 
do Mundo, iniciativa de Laura Vinci junto ao grupo teatral paulistano do qual é membro 
integrante, a mundana companhia. Apresentamos um minucioso deslindamento de cada etapa 

1  O recorte temporal vai até 2018, ano de nosso objeto central de estudos, as apresentações de Máquinas do Mundo 
no Sesc Pinheiros. Sobre isso, ver nota de rodapé 72.
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de criação da obra – os acordos e trocas entre os artistas participantes, os procedimentos de 
criação e as questões estéticas ali presentes. Esse mapeamento, de natureza genética, levou-
nos a buscar as origens do trabalho de Laura Vinci com o poema “A Máquina do Mundo”, de 
Carlos Drummond de Andrade, retornando ao ano de 2004, muito antes do início do processo 
criativo junto à mundana companhia, em 2016. Já o terceiro capítulo apresenta uma leitura 
detalhada da versão de Máquinas do Mundo apresentada no Sesc Pinheiros, em 2018, a partir 
da dialética encenação-recepção, seguida de comentários crítico-reflexivos.
 As inúmeras obras de arte incluídas no decorrer dos escritos, sejam visuais ou cênicas, 
tiveram sua visualidade, materialidade e performatividade por nós traduzidas em palavras; 
sendo que tal tradução localiza-se de certa forma entre os polos da descrição e da análise – seria 
impossível descrever sem traduzir, traduzir sem compreender, compreender sem analisar. Leve-
se em conta, claro, que a tradução que apresentamos é feita através de nossa óptica, como não 
poderia deixar de ser. Não existe tradução isenta de subjetividade visto que a própria escolha 
do que precisamente falar e como – com quais palavras – já é necessariamente pessoal e está 
imersa em um contexto cultural mais amplo de construção de sentidos. Somado às traduções de 
obras que fazemos através de palavras, esta dissertação apresenta ainda um grande número de 
imagens, com o intuito de fazer com que o(a) leitor(a) acesse as obras comentadas não apenas 
com seus sentidos explanados na prosa, mas também por sua visualidade – sua materialidade 
plasmada na dupla dimensão da imagem.
 Mais além das imagens presentes no corpo do texto estão os hiperlinks2, caminhos tão 
curtos quanto um único click, que levam o(a) leitor(a) da versão digital desta dissertação a 
mais fotografias e a vídeos de alguns dos trabalhos citados. A sugestão é que tal ferramenta 
seja utilizada quando a curiosidade daquele(a) que lê for de fato provocada. Ou seja, que 
os hiperlinks sejam utilizados apenas nos casos em que haja o real desejo de se conhecer 
melhor determinada obra. A leitura de todo o trabalho sem acessar tal material adicional é 
perfeitamente possível e não sofre com isso perdas ou danos. Como se poderá perceber, grande 
parte de tais links levam ao website de Laura Vinci, uma importante fonte de pesquisa; reunião 
de fotografias, vídeos e pequenos textos da artista a respeito de suas obras.
 Ao final da dissertação, após as considerações finais, são encontrados dois anexos. O 
ANEXO A apresenta uma tabela com os nomes dos artistas envolvidos na criação cênica de 
Máquinas do Mundo, bem como seus métiers – ou seja, por meio de que linguagem artística 
estiveram envolvidos no projeto – e dados a respeito das entrevistas que foram realizadas. Já o 
ANEXO B contém a transcrição de parte da quinta entrevista com Laura Vinci, realizada em 
15 de junho de 2022.

2  Que seja levado em conta o fato de que os hiperlinks podem vir a caducar.
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Polifonia

 Toda produção de conhecimento é polifônica. As ideias não brotam do nada, do vazio, 
mas sim do encontro de nossa consciência com outras ideias, outras vozes, em um constante 
movimento de nomear, dar forma e criar relações entre as coisas do mundo e nossas próprias 
inquietações. Como já foi dito, além das vozes advindas do aporte teórico, nossa pesquisa teve 
como pilar as entrevistas com os artistas. Ora, “entrevista” talvez não seja a melhor maneira 
para se referir à natureza das experiências que vivemos. Seria melhor dizer “conversas”, mesmo, 
com a informalidade e o caráter prosaico que vêm junto da palavra.

“Você toparia conversar comigo sobre o processo de criação de Máquinas do Mundo?”: 
a abordagem foi sempre essa. Não foram enviadas perguntas preparatórias, visto que não havia 
respostas complexas a serem projetadas de antemão. Em nosso roteiro das conversas estavam 
as várias etapas de criação da obra cênica, algo que fomos aprimorando com o tempo, na 
medida em que tomávamos mais conhecimento destas. E a conduta era sempre a mesma, “O 
que você se lembra dessa etapa?”. Nossa condução provocava a memória dos interlocutores e 
então ouvíamos aflorar lembranças por vezes mais vivas, em alta definição, por vezes bastante 
borradas e confusas, afundadas no lodo mnemônico. Inúmeras vezes ouvimos coisas como 
“Puxa, estou me lembrando disso só agora. Como é bom rememorar!”, o que nos nutriu 
continuamente no processo.

Além da recordação etapa por etapa – com a qual pudemos ir preenchendo as lacunas 
de nossa análise genética –, e de algumas indagações ligadas à especificidade de cada linguagem, 
três questionamentos foram colocados aos artistas: 1) Uma das premissas do projeto era a 
horizontalidade entre os participantes; sem a presença de um(a) diretor(a). Mas, no dia a dia, 
como se deu o planejamento e a organização dos ensaios? Como você se vê nessa estrutura 
organizacional? 2) Para você, o que diferencia o processo de Máquinas do Mundo de outros 
processos teatrais? 3) Você acha que o “produto final” deu conta daquilo que vocês viveram no 
processo?

Como se perceberá no decorrer da leitura, foi utilizado grande número de excertos 
das conversas na tessitura das reflexões aqui presentes3. Essa inclusão direta de fragmentos 
dos depoimentos dos artistas é marca explícita da polifonia aqui assumida, dos inúmeros 
atravessamentos de vozes e subjetividades tanto no decorrer da pesquisa quanto da escrita. 
Houve momentos em que chegamos a nos confundir se aquilo que vínhamos refletindo era 
fruto das conversas ou se era um dos pontos de partida destas. Expliquemo-nos. Houve vezes 
em que uma lembrança ou raciocínio exposto por um(a) artista provocou-nos um percurso 
de novas leituras e diferentes abordagens na análise dos arquivos – textos, fotografias, vídeos 

3  A transcrição das conversas guardou marcas de oralidade, mantidas com a intenção de fidelidade à forma da 
enunciação. Todas essas citações, para facilitar o fluxo da leitura, são seguidas de uma estrutura simples de referenciamento: 
(SOBRENOME, entrevista). Para maiores informações de quem é o(a) autor(a) do excerto e quando foi feita a conversa, 
consultar o ANEXO A.  
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–, gerando novas reflexões. Mas, houve também vezes que intuições nossas foram de certa 
forma corroboradas nas conversas subsequentes, criando um fluxo de recorrências e retornos 
e consubstanciando o esfumaçamento da noção de autoria.

Durante a escrita, para as questões mais específicas, ligadas às idiossincrasias e sensações 
de cada artista, foi majoritariamente utilizada a forma da citação direta, como já explicamos, 
respeitando as escolhas vocabulares de cada pessoa. Para questões mais abrangentes ou ligadas 
aos acontecimentos do dia a dia na sequência de eventos sucedidos no processo de criação de 
Máquinas do Mundo, lançamos mão de paráfrases, combinando todos os depoimentos que 
escutamos em um amálgama único de ações e impressões, traduzido por nós através de nossa 
compreensão geral e de escolhas vocabulares próprias. Ao fim e ao cabo, esta dissertação não 
passa de uma longa sequência de palavras, cujos sentidos esperamos que toquem o intelecto e 
a sensibilidade daqueles que a lerão.
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Entre duas notas de música 
existe uma nota, entre dois 
fatos existe um fato, entre 
dois grãos de areia por mais 
juntos que estejam existe 
um intervalo de espaço, 
existe um sentir que é entre 
o sentir – nos interstícios 
da matéria primordial está a 
linha de mistério e fogo que 
é a respiração do mundo, 
e a respiração contínua do 
mundo é aquilo que ouvimos 
e chamamos de silêncio.

A paixão segundo G.H., 
Clarice Lispector 
(2009 [1964], p. 97)
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 Este primeiro capítulo tem como objetivo apresentar a artista Laura Vinci por meio 
de episódios de sua vida profissional, artística. Primeiramente, com aquilo pelo que a artista 
é mais conhecida, suas obras no campo das artes visuais. São indicadas apenas algumas obras 
selecionadas, uma vez que são quase quarenta anos de trajetória e comentar tudo seria tarefa 
excessiva e mesmo desnecessária para os fins desta dissertação. Em seguida, são mencionadas 
as obras teatrais das quais a artista fez parte como cenógrafa, estas sim apresentadas todas, uma 
a uma, em organização cronológica até o projeto Máquinas do Mundo, cerne da análise que 
aqui se dará.  

1.1 Quem é Laura Vinci, qual a sua formação e atuação artística

Laura Vinci nasceu em 1962, em São Paulo, onde ainda vive e trabalha. Com graduação 
em Artes Plásticas pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em 1987, e mestrado em 
Artes pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (USP), em 20004, a artista já participou de diversas exposições coletivas, realizou exposições 
individuais por todo Brasil e também no exterior, e tem obras suas em instituições como o Instituto 
Inhotim de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a Pinacoteca do Estado 
de São Paulo, entre outras. Atualmente, é representada por três galerias: Galeria Nara Roesler (São 
Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque), Carbono Galeria (São Paulo) e Galeria Marcelo Guarnieri 
(Ribeirão Preto). É casada, desde 1985, com o músico, ensaísta e professor de Literatura Brasileira 
da Universidade de São Paulo (atualmente aposentado), José Miguel Wisnik5.    

4  Como parte da obtenção do título, Maria Laura Vinci de Moraes (Laura Vinci, em arte) apresentou a dissertação 
Metais, areias, pedras: considerações sobre escultura e espaço, na qual reflete sobre sua produção artística daquele período. A 
orientação foi da Profa. Dra. Maria do Carmo Costa Gross (Carmela Gross, em arte). 

5  Os três filhos do casal (enteados de Vinci) também vivem e trabalham em São Paulo. Guilherme Wisnik é crítico, 
curador e professor na área de história da arte e da arquitetura na FAU-USP. Marina Wisnik é cantora, compositora, atriz, 
poeta palindromista e arte-educadora. E Iara Wisnik é designer de moda.

MATÉRIA EM 
TRANSFORMAÇÃO
|  LAURA VINCI E SUA TRAJETÓRIA NAS ARTES VISUAIS E NO TEATRO  |
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A produção artística de Laura Vinci iniciou-se pela pintura, depois se enveredou e 
concentrou na criação de esculturas e instalações, pelas quais é hoje mais conhecida. Em 1997, 
participou do evento em escala urbana Arte/Cidade III, idealizado por Nelson Brissac Peixoto, 
ocasião em que desenvolveu sua primeira obra em escala espacial, uma instalação site specific 
sem título referida comumente como Ampulheta.

A partir desse momento marcante em sua produção, a artista vem trabalhando no 
campo expandido da escultura em direção ao espaço circundante, com obras de acentuado 
diálogo com a arquitetura e com o tempo. Desde 1998, quando participou da montagem 
de Cacilda! do Teatro Oficina como cenógrafa e diretora de arte, a artista tem se envolvido 
também em diversos processos teatrais com diretores(as) de grande importância na cena 
teatral paulistana, como se verá, bem como com artistas teatrais dos vários métiers ligados ao 
fazer cênico: iluminadores, figurinistas, músicos e atores/performers.

Sua prática artística multifacetada e os processos de criação envolvendo frutíferas 
parcerias serão objeto de estudo mais detido nos subcapítulos a seguir.

 
1.2 Michael Fried, “Arte e objetidade” e a crítica à teatralização da arte: uma previsão 
virada do avesso

 Pensar criticamente a produção artística de Laura Vinci requer uma perspectiva 
histórica que remonta no mínimo ao período da neovanguarda – termo utilizado por Hal 
Foster (2017b) –, pensando principalmente nos anos 1950 e 1960 nos Estados Unidos ou, 
no cenário brasileiro, no neoconcretismo de Hélio Oiticica e Lygia Clark (para citar apenas 
dois expoentes, dentre os artistas da época). Mas, remonta também às vanguardas históricas 
europeias do início do século XX, pensando no manifesto realista de Gabo e Pevsner, nas 
estruturas dos construtivistas russos (como por exemplo os contrarrelevos de Tátlin), bem 
como nas experiências de Oskar Schlemmer à frente do Bauhausbühne (workshop de palco) 
ou em experiências como o Modulador de Espaço-Luz de Moholy-Nagy, estes dois últimos no 
contexto alemão da Bauhaus.
 Poderíamos ainda falar da Merzbau de Kurt Schwitters, dos objets trouvés de Duchamp 
ou dos mais recentes environments e happenings de Allan Kaprow. Da “apaixonante aventura 
do real” e do “batismo artístico do objeto usual” (RESTANY, 2011) dos novos realistas, no 
cenário francês, ou da arte povera italiana. Ou seja, poderíamos traçar uma rizomática teia 
de conexões entre a produção de Vinci e de muitos artistas e movimentos do século XX e XXI 
através principalmente de um pensamento e prática artísticos que se distanciam da rigidez 
das categorias tradicionais em arte e borram as fronteiras entre objeto, espaço e tempo, em 
experiências plurais que de diferentes maneiras parecem deixar para trás a distinção precisa 
entre as linguagens e as antinomias arte e vida, processo e produto, ou mesmo artes visuais e 
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artes performativas.
No entanto, para adentrarmos a produção artística de Laura Vinci faremos uma breve 

remissão ao que ficou conhecido como minimalismo, um agrupamento de artistas norte-
americanos que, na esteira do neo dadá, buscavam, grosso modo, a produção de “objetos 
específicos” (JUDD, 1965), autorreferentes (sem referentes externos) e de precisão geométrica, 
através da utilização de materiais industriais diversos – que iam além do cobre e mármore da 
produção escultórica clássica –, na maioria das vezes apresentados na cor inerente ao material 
e muitas vezes apresentados em série. Objetos que, em sua maioria, ao terem seu conteúdo ou 
tema radicalmente diminuído, lançavam luz à questão da recepção. Ou seja, na contramão da 
proclamada e almejada autonomia da arte modernista, produziam uma arte heterônoma, pois 
dependente da relação do observador em um embate dinâmico com a obra, em si, mas também 
com o espaço e a iluminação, como em uma função (MORRIS, 1994). 

O esvaziamento da camada temática de significados das obras potencializava os 
aspectos físicos significantes, o que provocava amiúde no observador um mergulho em sua 
própria memória em busca de pistas para desvendar as “charadas” que se faziam ver (cf DIDI-
HUBERMAN, 2010). Robert Morris (1994), um dos expoentes do minimalismo, em sua série 
de textos “Notes on Sculpture”, explica a dupla dimensão temporal presente na fruição de suas 
obras (no caso, seus poliedros cinzas da década de 1960). Uma fruição instantânea da gestalt 
através do reconhecimento imediato da forma pelo observador e outra fruição – sem hierarquia 
entre estas – que se desenvolve com o caminhar do observador ao redor da obra, ativando 
as dimensões háptica e cinestésica da recepção, bem como a dimensão do tempo (enquanto 
duração) na obra, como um todo. 

Qualquer coisa que é conhecida mais pelo comportamento do que pela imagem 
encontra-se mais ligada ao tempo, constitui mais uma função da duração do que 
daquilo que pode ser apreendido como um todo estático. O nosso modelo de 
presentidade começa a ser preenchido. Ele tem a sua localização no comportamento 
facilitada por certos espaços que aglutinam o tempo mais do que as imagens. (MORRIS 
in FERREIRA e COTRIM, 2006, p. 411-412)

   
Interessa-nos (por tortas vias), com esta brevíssima remissão ao minimalismo, uma 

recepção específica da crítica da época. Em seu famigerado texto “Arte e objetidade”, de 1967, 
o historiador da arte Michael Fried criticou obstinada e negativamente a abertura de muitas 
obras minimalistas – ou literalistas, como preferia o autor – para as dimensões de tempo e 
do corpo (do observador), bem como a primazia nestas obras da questão da relação com 
o espectador, vista por Fried através das noções de presença e teatralidade6. Defendendo a 
hipótese, em chave negativa, de uma teatralização das artes visuais, o autor chegou a afirmar 
que “o teatro é hoje [década de 1960] a negação da arte” (2002, p.134). E mais:

6  Acerca da utilização por Fried do termo “teatralidade” (e de seu possível equívoco na escolha deste), sugerimos a 
leitura de DIÉGUEZ, 2014, e, principalmente, do capítulo “Teatralidade e antiteatralidade nas artes visuais” in RAMOS, 2015.



36 CAPÍTULO 1

A esta altura, eu gostaria de fazer uma afirmação da qual não posso pretender dar 
provas ou evidências, mas que mesmo assim acredito ser verdadeira: o teatro e a 
teatralidade hoje estão em guerra não apenas com a pintura modernista (ou com a 
pintura e a escultura modernistas), mas com a arte em si mesmo [...] Essa afirmação 
pode ser dividida em três proposições ou teses: 1) O sucesso, até mesmo a sobrevivência 
das artes, tem passado crescentemente a depender de sua habilidade em eliminar o 
teatro. [...] 2) A arte entra em degeneração à medida que se aproxima da condição de 
teatro. O teatro é o denominador comum que conjuga uma variedade de atividades 
aparentemente incompatíveis, e isso é o que distingue aquelas atividades das iniciativas 
radicalmente diferentes das artes modernistas. [...] 3) [...] Aquilo que se encontra entre 
as artes é o teatro. (FRIED, 2002, p. 141-142 – itálico nosso)

É possível reconhecer em Fried uma espécie de predição do futuro, inferimos. Aquilo 
que o teórico, na esteira do formalismo greenberguiano, apontou como a grande ameaça à arte 
– a “teatralização” das artes visuais – foi, muito pelo contrário, a abertura para um profícuo 
e rizomático caminho ainda sendo percorrido por muitos artistas, inclusive Laura Vinci: a 
fricção entre linguagens e as infinitas combinações entre matéria, espaço, corpo e tempo. Se 
Fried afirmou que “aquilo que se encontra entre as artes é o teatro”, nossa pesquisa vai ao 
encontro deste argumento, porém, em oposição à hipótese do autor. Acreditamos que, se 
o teatro é efetivamente aquilo que está entre as artes – ora, sim! –, é neste território (lato 
sensu) mutante e maleável que vêm acontecendo nas últimas décadas muitas das mais potentes 
expressões artísticas.

Na contramão de Michael Fried, nosso raciocínio aproxima-se, por analogia, do 
pensamento de John Cage, que já na década de 1950 apontava a teatralização como único 
futuro possível e positivo para a música (o que se concretizou nos happenings): “Para onde 
seguimos daqui? Em direção ao teatro. Essa arte, mais que a música, se assemelha à natureza. 
Nós temos olhos e também ouvidos, fazemos bem em usá-los enquanto estamos vivos.” (CAGE, 
2019, p. 12). E se aproxima, ainda, das ideias de Susan Sontag, que em seus escritos assumiu 
o borramento dos limites entre as artes como um dos principais responsáveis por uma nova 
arte que “é um novo tipo de instrumento, um instrumento para modificar a consciência e 
para organizar novas modalidades de sensibilidade. E os meios para a prática da arte foram 
radicalmente ampliados...” (SONTAG apud FRIED, 2002, em nota, p. 147)

Aventamos, portanto, a hipótese de que a produção artística de Laura Vinci poderia 
ser situada em uma “linhagem” minimalista – além de outras linhagens possíveis, como já 
dissemos –, mas sem inseri-la exatamente nesta nomenclatura, neste “movimento”, gesto que 
seria anacrônico7. Há características de suas obras que são comuns às da produção minimalista 
da década de 1960. Dentre elas: a precisão (por vezes a simplicidade) das formas, o uso de 
materiais diversos – que vão além do cobre e do mármore –,  a utilização do material em 
sua cor inerente/“natural” (ou de fábrica), a expansão da escultura em direção à arquitetura 

7  Tal alinhamento por nós proposto veio a ser de certa forma corroborado por Vinci, na entrevista 5 (ANEXO B), 
quando ela citou artistas minimalistas e da land art quando indagada por nós sobre quais artistas aprecia.
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(abrindo assim as dimensões de tempo e movimento, como já comentado) e o serialismo.
É também possível reconhecer em trabalhos de Vinci uma característica inerente à land 

art – um desdobramento do minimalismo –, que pode ser resumida na frase do artista Michael 
Heizer “O trabalho não é posto em um lugar, ele é esse lugar”8. Ou seja, a fricção entre as 
esculturas (objetos, estruturas) e o espaço (arquitetura, atmosfera, fluxos de circulação) em 
algumas obras de Laura Vinci é tanta, que se aproxima do paroxismo de Heizer, no qual a 
produção artística não se insere no espaço, mas é o próprio espaço criado9. Enquanto exercício 
teórico, apenas, se pensarmos em uma escala cujos polos fossem o objeto e o espaço, as 
instalações de Vinci estariam em um ponto próximo ao The New York Earth Room (1977), de 
Walter de Maria, a muitas instalações de Barry Le Va ou ainda à noção de escultura enquanto 
lugar, de Carl Andre, com suas esculturas de piso iniciadas em meados da década de 196010.

Interessa ao raciocínio em curso nesta dissertação reconhecer o borramento das 
fronteiras entre as linguagens artísticas e a “teatralização”, tanto presente em obras de Laura 
Vinci localizadas no campo das artes visuais, stricto sensu, como, na via oposta e complementar, 
no envolvimento da artista em processos no campo do teatro. Em qualquer caso, reconhecemos 
uma pesquisa continuada de Vinci no que diz respeito à estética – na lida com materialidades e 
espacialidades distintas – e também à ética do fazer artístico, característica que esclareceremos 
lançando luz às especificidades buscadas por ela e seus parceiros e parceiras nas trocas entre 
artistas e nos procedimentos de criação.

1.3 Da pintura à escultura: a produção artística dos anos iniciais

No início de sua carreira artística, no final da década de 1980, Laura Vinci dedicou-se 
à pintura. Não uma pintura figurativa, não uma pintura de gêneros clássicos como a paisagem 
ou o retrato, não uma pintura enquanto uma janela para um mundo representado, como diz 
a metáfora renascentista de Alberti. Mas, sim, uma pintura autorreferencial, matérica, que 
lida com as qualidades físicas tanto da tela (com intervenções, rasgos) quanto das tintas 

8  Citada como epígrafe de “Discussões com Heizer, Oppenheim, Smithson”, de 1970. In FERREIRA e COTRIM, 
2006, p. 275.

9  Cabe esclarecer que os earthworks da land art têm também pontos de divergência com a produção de Laura Vinci, 
sendo, talvez, o principal, o fato de que são criados exclusivamente em espaços fora dos centros urbanos – dos circuitos 
culturais e comerciais –, em grande (enorme!) escala e em meio à natureza.

10  “O percurso do desenvolvimento:/ Escultura como forma/ Escultura como estrutura/ Escultura como lugar.” 
(ANDRE apud MARZONA, 2005, p. 14). No cenário brasileiro da mesma época, poderíamos ainda falar dos Ninhos (1969), 
de Hélio Oiticica (ou mesmo qualquer um de seus penetráveis), ou da A Casa é o Corpo (1968), de Lygia Clark, ainda que 
estes trabalhos proponham a habitação de um espaço (da obra) dentro de outro espaço (da galeria, digamos), o que difere das 
instalações de Vinci e dos trabalhos minimalistas apontados.

https://www.diaart.org/visit/visit-our-locations-sites/walter-de-maria-the-new-york-earth-room-new-york-united-states
https://www.youtube.com/watch?v=lnum-L2lYGs
https://www.youtube.com/watch?v=kiU26qNYxOI
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(cores e texturas)11. Uma pintura fora dos chassis e livre de molduras. Uma pintura, portanto, 
que não se insere no mundo como representação, mas sim como apresentação, presença 
objetual; como coisa que empurra para fora as duas dimensões quase não cabendo em si. 
Uma pintura habitualmente monocromática, provocadora de afecções e, como diz Tassinari 
(in VINCI, 2003), uma pintura em repouso. Pinturas estas que já apontavam para o caminho 
da tridimensionalidade que a artista seguiria.

Ainda muito jovem, Vinci deixou para trás a produção pictórica presa às paredes e 
iniciou sua produção em três dimensões12. Suas primeiras esculturas são em ferro fundido e 
escala humana. A artista as agrupa em conjuntos: as verticais, produzidas entre 1990 e 1994, e 
as largas, de 1994 a 1996. Somam-se a estas as pretas13, de 1997, que por sua vez são feitas em 
bronze fundido com pátina preta. As peças em ferro carregam indícios de sua manufatura pela 
artista, marcas de mão de quando foi moldado o barro. Já nas peças feitas em bronze (as pretas), 
a artista buscou o apagamento dos rastros da criação através de uma lisura alcançada graças 
à utilização de grande massas de argila (evitando a soma de partes e possíveis imperfeições 
decorrentes) e à escolha pela fundição do cobre (ao invés do ferro) e pátina preta. Mais além da 
questão da produção – da manufatura, do processo e do reconhecimento maior ou menor do 
gesto da artista nas peças – há a questão da recepção e a relação das obras com o espaço quando 
expostas ao público, como veremos.

Estas esculturas da primeira fase não foram pensadas para um espaço específico, não 
foram criadas em diálogo com a arquitetura. No entanto, mesmo sendo obras de ateliê, essas 
esculturas estão em diálogo com o espaço circundante, qualquer que seja este, e demandam a 
cada montagem – sempre em espaços internos – uma nova e específica disposição, visto que 
são múltiplas. Seriadas, mas não idênticas. São esculturas que lidam a todo instante com as 
dimensões espaciais – a altura e a relação com o chão – e com o volume de si próprias e do 
espaço ocupado. As verticais mostram-se imponentes, ainda que frágeis (em seu fino aprumo 
que lembra as figuras de Giacometti). Sua inserção no espaço é discreta (nas palavras da artista), 
mas extremamente real, lidando com o peso e o equilíbrio da matéria e se alicerçando no 
contato direto com o piso, sem qualquer tipo de anteparo ou estrutura auxiliar de sustentação. 
Sua presença seriada evidencia os negativos espaços-entre, que, com a circulação do observador 
pelo espaço ou simplesmente com o mudo convite ao mesmo, abrem, por sua vez, a percepção 
às dimensões e características arquitetônicas do lugar. 

11  Em Camas (1986), no MAC-USP, há uma exceção no que diz respeito à autorreferencialidade das pinturas da artista. 
O título alude diretamente ao mobiliário doméstico que acaba por ser reconhecido pelo observador nas três telas, ainda que de 
maneira distorcida, claro, haja vista sua verticalidade e a impossibilidade de associarmos tais telas ao conforto e à segurança 
associados ao objeto real. 

12  Para maiores detalhes a respeito dessa passagem, ver a entrevista no ANEXO B.

13  Tais nomenclaturas foram criadas pela artista com o intuito didático de agrupá-las, para sobre elas discorrer em sua 
dissertação de mestrado. No entanto a maioria das obras, quando expostas, não levam título. Ver MORAES, 1999. 
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Já as largas, diferentemente, em sua presença mais pesada e estável (ainda que de fino 
perfil), parecem nos bradar sua realidade corpórea, demonstrando por sua simples presença 
a impossibilidade de dois corpos ocuparem um mesmo espaço, como nos ensina a Física14. 
Trata-se de uma corporeidade muito mais afirmativa, como transparece nas palavras da própria 
artista. 

Entendo o espaço do mundo como um gigantesco corpo, maleável, de enorme 
densidade e massa que gera fluxos, movimento e temperaturas. Quando penso no 
espaço interno, imagino esse corpo comprimido e contido dentro da relação parede, 
chão, teto. O vazio está cheio. Qualquer inserção nele é feita por atrito, por compressão, 
pois se dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, força-se aí uma acomodação 
das massas de ar e das massas compactas, mudando suas direções, criando resistências 
e deslocamentos. (MORAES, 1999, p. 12-13 – itálico da autora)

 Já as palavras de Paulo Venancio Filho, curador da exposição Laura Vinci – esculturas, 
onde foram expostas as largas, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 
1995, deixam claro o jogo entre as peças e o espaço, mas também a relação de fruição com cada 
peça, isoladamente:

Nós teríamos de usar o gênero neutro, o verbo estar, os advérbios aqui, ali, lá, para 
falar dessas esculturas. A princípio estão diante de nós como um objeto natural. [...] 
Aqui uma mais alta, ali uma estreita, lá uma mais larga. Nada mais fazem que instalar 
um espaço: fixar um aqui, ali, lá. Mas logo ao nos movermos essa situação já mudou, é 
outra: agora a que estava próxima se distanciou e a mais afastada ficou perto. Aqui, ali, 
lá, trocaram de posição. [...] Estas esculturas de imediato propõem cadências, pausas, 
silêncios. [...] as esculturas de Laura Vinci estão simplesmente – presente do verbo 
estar. [...] Mas, ao andar, encontramos uma surpresa – um travamento. As superfícies 
rugosas e saturadas dos trabalhos parecem exigir uma atenção diversa do mero 
reconhecimento posicional. Todas trazem um passado que se coloca em oposição às 
possíveis situações espaciais, às variações do aqui, ali, lá. Cada uma deseja manifestar 
o que é permanente: a anterioridade do fazer, o enfrentamento da matéria, a presença 
da mão e do tempo. (in VINCI, 1995, p. 9-10)  

 Nessa citação, embora seja apenas um pequeno excerto do texto curatorial, Venancio Filho 
consegue sintetizar uma série de questões caras à escultora: a relação do artista com a matéria e 
a forma, em processo; a espacialização da obra e o jogo da recepção através do movimento; e a 
sobreposição de tempos no ato da fruição15.

Por fim, as pretas têm sua existência na relação com o chão, tanto em sua produção quanto 
em sua apresentação. Seu caráter linear e de espacialidade baixa cria um jogo de direções, vetores 
que organizam o espaço criando zonas e vias. Quando montadas em galeria, sua existência escura 
faz resplandecer, por oposição, a brancura supostamente inócua do cubo modernista.

14  É notável o parentesco de tais obras com alguns trabalhos de artistas da Arte Povera italiana, haja vista seu interesse 
por materiais comuns, “pobres” (e não aqueles tradicionais na história da escultura). Pensamos, por exemplo, na série 
Direzione, de Giovanni Anselmo, iniciada em 1967.

15  A respeito deste último, sugerimos a leitura de “O tempo presente do espaço”, texto de Robert Morris, de 1978. In 
FERREIRA e COTRIM, 2006, p. 401-420.
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 Após tais etapas iniciais de criação escultórica por modelagem e fundição, Laura Vinci 
passou a trabalhar com pedras – rochas como mármore e granito esculpidas através de gestos 
de subtração – bem como com areia; duas materialidades que seguem sendo muito utilizadas 
pela artista até os dias atuais. São desta fase os blocos de mármore em formato de cunha – 
sobras de blocos maiores trazidas de uma mina – sobre os quais a artista trabalhou apenas a 
face superior, criando concavidades. 

Aqui apesar de o fazer, o agir sobre a matéria, ser muito mais violento do que nas peças 
fundidas, porque exige força e maquinário adequado para realizar os cortes, ele não 
indica suas manobras, é como se esses côncavos tivessem surgido pela insistência do 
tempo, pela pressão do espaço. Isso determina uma mudança significativa no trabalho, 
indica uma posição diferente do sujeito que o produz, pois o fato de a ação sobre a 
matéria não revelar seu percurso sugere um desejo de ausência do sujeito, como se 
esse não mediasse o encontro da matéria que está sendo alterada pela ação do espaço. 
(MORAES, 1999, p. 103-105 – itálico da autora)16

Entre 1997 e 1998 a prática artística de Laura Vinci sofreu duas revoluções tanto no 
que concerne à dimensão de suas obras quanto às relações plurais entre sujeito, matéria, 
tempo e espaço. A primeira revolução diz respeito ao fazer escultórico; tanto na lida com a 
matéria – antes por modelagem e fundição, depois por cinzelação – quanto na aproximação 
da prática escultórica com o espaço, tendo como ponto de virada a obra da artista no evento 
Arte/Cidade III, em 1997, sobre a qual falaremos no subcapítulo a seguir. Tal obra acabou por 
alterar profunda e definitivamente a prática artística de Laura Vinci não só no fazer escultórico, 
mas também por expandi-lo à dimensão instalativa. A segunda revolução ampliou ainda mais 
a poética e prática artística de Vinci, ultrapassando as fronteiras das artes visuais e entrando 
no campo das artes cênicas, performativas, com sua primeira participação em um processo 
teatral, em 1998, ao qual retornaremos mais adiante.

16  Importante notar que aqui a artista versa sobre os côncavos criados na parte superior das peças. Em contrapartida, 
as laterais das peças carregam as marcas dos bruscos cortes “originais de fábrica”, feitos na marmoraria quando quebrados os 
enormes blocos em blocos menores.   
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1.
Camas, 1986, MAC-USP, 
São Paulo

2.
Sem Título  
(as verticais), 1990, 
CCSP, São Paulo
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3.
Sem Título (as largas), 
1994, Galeria Camargo 
Vilaça, São Paulo

4.
As Pretas, 1997,  
Casa da Imagem, Curitiba
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1.4 Da escultura à instalação: a participação no Arte/Cidade III (1997) e outras obras 
selecionadas

 Ocorreu em 1997, em São Paulo, a terceira etapa do audacioso projeto de intervenções 
urbanas Arte/Cidade, idealizado por Nelson Brissac Peixoto17. Nesta que foi a etapa de 
maior dimensão, cerca de quarenta artistas e arquitetos se reuniram por meses para debater 
coletivamente e, em paralelo e individualmente, pensar suas intervenções artísticas em escala 
urbana. O Arte/Cidade III – A cidade e suas histórias, ocorreu em áreas fabris já inoperantes, por 
si só signos das transformações econômicas e urbanísticas pós-industriais18. Uma das áreas, no 
bairro dos Campos Elíseos, contemplava o edifício e os silos do Moinho Central da fábrica de 
alimentos Moinho Santista, desativados na década de 1980 e desde então ocupados por pessoas 
em estado de vulnerabilidade social. Hoje tal lugar é parte da Favela do Moinho. Já no bairro 
da Água Branca, a área abarcava edifícios, galpões e chaminés de uma fração do complexo 
das Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo; tendo parte sido destruída posteriormente para 
dar lugar a grandes projetos imobiliários. A parte residual de tais edificações industriais é hoje 
conhecida como Casa das Caldeiras, uma associação cultural e espaço de eventos. 

Completava o circuito proposto pelo Arte/Cidade III a icônica Estação da Luz – 
construção inaugurada pela São Paulo Railway em 1901 –, onde o público espectador pegava 
o trem para visitar os dois pontos comentados acima. Os cinco quilômetros percorridos 
compunham a composição ferroviária criada especificamente para o projeto. Uma experiência 
artística em grande escala, atravessada pelos fluxos de informação e de afetos da cidade, de 
cunhos histórico, social, político, urbanístico e arquitetônico.

Nesse contexto, a obra sem título de Laura Vinci estava alocada no edifício do Moinho 
Central. Pela primeira vez a artista se deparava com um pensamento e prática artística fora 
do ateliê, em intrínseco (e necessário) diálogo com a arquitetura. O edifício abandonado 
constituía-se de espaçosos pavimentos de concreto com muitas colunas e grandes rombos 
nas fachadas, paredes e pisos, resultantes da retirada do maquinário após a interrupção das 
atividades fabris. A arquitetura em estado de ruínas, por si, já denotava o abandono do lugar e 
o fim do programa específico daquele espaço. E ademais conotava – por extensão metafórica 
– as ruínas de todo o ideário moderno da industrialização e urbanização, do ferro, do trem a 
vapor e da velocidade.

17  A primeira etapa do Arte/Cidade aconteceu em 1994 no antigo Matadouro da Vila Mariana (posteriormente 
transformado na Cinemateca Brasileira), com cerca de quinze artistas e arquitetos. A segunda etapa, também em 1994, ocorreu 
nos arredores do Viaduto do Chá, no Anhangabaú, com cerca de vinte artistas e arquitetos. Posteriormente, o prédio da Light/
Eletropaulo veio a se tornar um shopping center, e o prédio da agência do Banco do Brasil tornou-se o Centro Cultural Banco 
do Brasil. O Arte/Cidade, em sua concepção, planejamento e execução, envolveu a Secretaria de Estado da Cultura (com 
Ricardo Ohtake à frente, na época), inúmeras instituições e empresas parceiras e apoiadoras, e uma equipe de assessores, 
produtores, arquitetos etc. Ver PEIXOTO, 2012.

18  Desconcentração industrial, crescimento do setor terciário, processo de gentrificação, expulsão das populações 
pobres para as periferias, entre outros.

http://www.artecidade.org.br/indexp.htm
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Esta primeira obra de caráter site specific da artista teve como dispositivo fundamental 
uma pequena e precisa intervenção na arquitetura do local: um furo de doze milímetros de 
diâmetro atravessando a laje que dividia o terceiro e o segundo pavimento. Acima do furo, 
descansava uma imponente montanha de cinquenta toneladas de areia19, com três metros de 
altura e nove de diâmetro. 

Um sistema fluido vertical atravessando a rigidez horizontalizada da construção. 
Um monte de areia, que se esvai lentamente por um orifício no piso, para refazer-
se no andar inferior do prédio, como se parte da construção se desfizesse [...]. Ao 
contrário do procedimento escultórico convencional, que engendra formas buscando 
a verticalidade, erguendo-se do solo, aqui temos um sistema de precipitação, voltado 
completamente para baixo. (PEIXOTO, 2012, p. 227) 

 
Para quem observava a obra no pavimento superior, uma montanha aparentemente 

estática, mas que no decorrer dos dias teve seu cume aos poucos transformado em cratera. Já 
para quem a observava no pavimento inferior, um constante fio de areia caindo suavemente, 
a dançar com o vento, cumprindo seu percurso determinado pela lei da gravidade. Dessa 
forma, um novo monte de areia se fazia neste pavimento inferior, instaurando incessante e 
insistentemente um espaço em transformação, sinal do tempo sempre em movimento. “O 
modo como este trabalho ocupou aquela parte do prédio pareceu uma tentativa de dissolver 
os limites entre o tempo e o espaço”, refletiu a artista, “como se o espaço quisesse se converter 
no tempo através da produção de movimentos na areia, movimentos irregulares, feitos de 
instantes diversos, ora mais velozes ora mais tênues, como um marcador de diferenças, regidos 
pelo acaso” (MORAES, 1999, p. 79). 

No tocante ao processo criativo, a dimensão e especificidades da matéria e do local 
impediram a execução da obra em ateliê. A artista chegou a fazer alguns experimentos em 
menor escala, mas a criação muito se aproximou de um processo científico, tendo sido 
necessário tanto um escrutínio do local quanto uma “pesquisa fotográfica de alguns montes 
feitos de materiais diversos considerando seu peso, fluidez, densidade e seu ângulo de atrito” 
(MORAES, 1999, p. 77) para se chegar ao material ideal para o trabalho: uma mistura de 
areia e perlita20. Engenheiros tiveram de ser consultados para prever o comportamento do 
material e decidir a dimensão da interferência da laje, bem como as dimensões da montanha21. 
Em seguida, para se chegar à forma desejada do monte inicial, foi necessário depositar as 

19  O Moinho Central, quando em atividade, tinha capacidade diária de moagem de 450 toneladas de farinha.

20  A perlita é um mineral muito utilizado em jardinagem em misturas de solo/substrato para melhorar a aeração, evitar 
a compactação e modificar a estrutura do solo, mantendo-o solto e bem drenado.

21  Esta colaboração entre artista e engenheiro remete-nos ao pioneiro 9 Evenings: Theatre and Engineering, realizado 
em 1966, primeiro evento do projeto Experiments in Art and Technology, idealizado por Robert Rauschenberg e Billy Klüver 
(Bell Laboratories), e que contou com a participação de John Cage e muitos dançarinos do Judson Dance Theater. Por sua vez, 
o E.A.T., surgiu na esteira das experiências cênicas de Oskar Schlemmer na Bauhaus; mas não apenas dele, como de toda a 
escola, a partir da icônica Semana Bauhaus, de 1923, quando Walter Gropius tornou público o novo mote da instituição: “Arte 
e Tecnologia: uma nova unidade”. Ver GLUSBERG, 2013.
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cinquenta toneladas do material no quarto pavimento e furar a laje para o terceiro, onde se 
iniciaria a obra quando aberta à visitação.

Foi a partir desta obra que o trabalho escultórico de Laura Vinci abriu-se para a 
arquitetura e se friccionou cada vez mais com esta. Deixaram de ser trabalhos a serem instalados 
em espaços, para serem trabalhos criadores de espaços (retomando a afirmação de Michael 
Heizer já antes referida). Mais ainda, no caso da Ampulheta – como ficou conhecida a obra 
sem título –, tornou-se um trabalho com o espaço e também com o tempo, com a matéria em 
movimento; um trabalho que convidava o espectador a sentir as forças moventes da natureza 
em constante ação.

As temáticas da transformação da matéria e da transitoriedade tanto das coisas quanto 
dos seres animados, bem como da passagem do tempo e das mudanças de estado, são temáticas 
que atravessam toda a produção artística de Laura Vinci. Marcello Dantas afirma que a artista 
“tensiona o estático e paralisa o movimento” (in VINCI, 2002, p. 9). No que tange à questão do 
tempo nesta obra, é interessante notar que embora tenha sido apelidada de Ampulheta – pela 
semelhança da forma do movimento e pela utilização da areia –, a obra muito se diferenciou do 
antigo instrumento. Uma ampulheta trabalha com um tempo contado, contido e protegido de 
interferências externas por meio do uso do vidro em formato simétrico. Já a obra de Laura Vinci 
estava continuamente em transformação, fora do controle humano, mediante a interferência 
externa do vento que atravessava a laje devassada do espaço do edifício. A instalação da artista 
não servia para contar, fragmentar ou organizar o tempo, senão para fazê-lo visível em sua 
irrefreável existência. A respeito do tempo, Lorenzo Mammì (in VINCI, 2012, p. 55) chama a 
atenção para o 

contraste entre a areia amontoada e o esqueleto do prédio em ruína. O prédio estava 
virando pó. A areia, por outro lado, já é pó e não mais se transforma, é um estágio 
final. De certa maneira alcançou a eternidade, só muda de lugar porque todo lugar lhe 
é indiferente. Os prédios, ao contrário, ruem porque são história, intenção de duração, 
necessariamente fadada ao fracasso.

Se no século XVIII Lavoisier ensinou-nos a lição de que “Na natureza nada se cria, 
nada se perde, tudo se transforma”, aqui propomos a expansão de tal pensamento para a práxis 
artística. Se toda forma (em arte ou não) é transitiva, transitória, toda forma é uma “transforma”. 
Partindo dessa premissa, os resultados plásticos e compositivos de um processo artístico não 
deixam de ser soluções instáveis. Até mesmo as mais tectônicas estátuas de mármore, por maior 
que seja o esforço de conservação dos museus, sofrem a ação entrópica do tempo. Se assim 
encaradas, as obras de artes visuais quiçá estejam mais próximas de uma obra performática do 
que se imagina – ou do que desejava uma parcela conservadora da crítica de arte (lembremos 
do já citado artigo “Arte e objetidade”, de Michael Fried).
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5 e 6.
Sem Título, 1997, 
Arte/Cidade III,  
São Paulo
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De volta ao corpo de obras de Laura Vinci, mais do que identificar as temáticas 
supracitadas e reconhecer nelas uma pesquisa continuada, é decerto necessário olhar as obras 
em suas especificidades. Seria impossível falar de toda a trajetória da artista, com seus quase 
quarenta anos de produção, no espaço-tempo de uma pesquisa de mestrado; sendo assim, 
selecionamos algumas obras que dialogam diretamente com o pensamento que está aqui se 
engendrando.

A substância em pó da Ampulheta – sólida, porém minúscula, que se faz alvamente ver 
apenas quando reunida aos montes – foi também matéria da obra sem título apresentada em 
Construction in Process IV (Melbourne, 1998), uma obra análoga na qual um constante fio de 
areia atravessava a laje de um edifício e parecia alertar-nos para a transformação e perecibilidade 
daquilo que vez por outra julgamos erroneamente perene: as construções arquitetônicas. Marcello 
Dantas (in VINCI, 2002, p. 9) afirmou: “É impossível ver uma obra de Laura Vinci duas vezes, 
ela nunca está exatamente onde já esteve.” Ora, não foi precisamente isso que disse o filósofo 
pré-socrático Heráclito a respeito do rio, no momento nascente da filosofia, quando esta se fez na 
observação dos fenômenos da natureza? 

Em uma obra subsequente, a matéria pó – “a areia [que] é ainda o sólido que mais se 
aproxima da água” – encontrou o sólido-muito-sólido do mármore, tão caro à história da escultura. 
A obra sem título (2000) apresentada no Centro Universitário Maria Antonia (CEUMA) consistia 
numa espécie de paisagem indoor – de ilha, praia – em escala, em dimensão de maquete. Ou, 
na via oposta, um enorme destes jardins japoneses em miniatura que descansam em mesas de 
centro. Na sala de exposições de paredes brancas e chão de madeira, a artista criou um volume de 
pó de mármore bem ao centro, o qual, com suas linhas orgânicas, assemelhava-se a dunas quando 
vistas da janela de um avião22. Junto a estas suaves dunas, a dureza sinuosa das Brancusas23: sete 
peças também de mármore (mas dessa vez não em pó, muito pelo contrário), que davam peso à 
obra, ligando-a mais ainda ao piso. Com suas superfícies de polida lisura, tais peças eram de uma 
sedução tátil – dessas que qualquer criança desavisada atrair-se-ia de imediato ao contemplá-las 
(e provavelmente tocá-las). Nas palavras de Mammì,

as Brancusas [...] pareciam indestrutíveis. Poderiam se consumir, reduzindo-se 
imperceptivelmente, mas não serem quebradas, porque não tinham arestas. Pela 
remissão a Brancusi, aludiam à história da arte24, como o prédio das Oficinas Matarazzo 
[do Arte/Cidade III] remetia à história tout court. [...] Como pedras enterradas na 
areia, as Brancusas são protegidas pelo mesmo pó em que se consumam. (in VINCI, 
2012, p. 55)

22  O mármore, que vinha sendo explorado pela artista em esculturas através de cinzelação desde 1997, é aqui utilizado 
pela primeira vez em dimensão ambiental.

23  O nome destas peças (surgido posteriormente à sua exposição) é uma alusão – e uma homenagem – ao escultor 
romeno Constantin Brancusi (1876-1957), uma das principais figuras da modernização da escultura. Ver KRAUSS, 1998. 
Chamamos a atenção ainda para a proximidade morfológica do neologismo “Brancusa” do título (criado como corruptela do 
nome do artista) com o substantivo “brancura”, que indica uma qualidade visual presente nas obras.

24  Lorenzo Mammì lança luz às várias remissões a artistas já feitas por Laura Vinci também em outros trabalhos como 
Mona Lisa (2001) – “retomava a ambição de Leonardo de pintar o diáfano” – Ainda Viva (2007) – com alusão às maçãs das 
naturezas-mortas de Cézanne –, ou mesmo a já referida alusão indireta a Giacometti, com a série de esculturas verticais. 

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2001monalisa/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2007aindaviva/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/1990semtitulo/
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Além destes, outros volumes também compunham a obra: as colunas igualmente 
brancas, de ângulos retos, elementos estruturais da arquitetura do edifício, conferiam-lhe 
verticalidade – conquanto domesticada pela laje acima –, assim como auxiliavam, por oposição, 
na sensualidade das curvilíneas dunas e peças.

O encontro de tais alvas materialidades – o pó, a pedra e a arquitetura – dava-se, na 
obra apresentada no CEUMA, como um embate estático, como uma praia sem brisa. Aqui, 
diferentemente das duas obras já citadas, o tempo parecia estanque, ou melhor, imperceptível. 
A concretude ali era índice de um tempo geológico; tempo impossível de ser percebido como 
fenômeno vivo, ainda que o suponhamos racionalmente. Tempo de vento que transforma 
pedra em areia através dos milênios. Do movimento das placas tectônicas, do deserto que fora 
outrora oceano.

7.
Sem Título, 2000, 

CEUMA, São Paulo
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Em 2002, na exposição Estados25, a reunião de obras ali apresentadas como que 
chancelou o caminho que vinha sendo percorrido pela artista. No alto hall central do edifício, 
um desdobramento de Mona Lisa, apresentada um ano antes no Centro Cultural São Paulo 
(CCSP): uma miríade de bacias e fios de cobre espacializados rizomaticamente como galhos, e 
uma intermitente evaporação da água contida nas bacias. O líquido e o gasoso da água, contra 
o líquido tornado sólido do vidro. No terceiro andar foi refeita a branca paisagem indoor 
apresentada no CEUMA, em 2000 – os sólidos: pó e rocha. No subsolo, uma intervenção no 
cofre da antiga agência bancária: uma montanha de pó branco. Já no corredor ao redor do 
cofre, uma poesia da própria artista26, toda em letras congeladas por meio de um sistema de 
refrigeração e tubulações metálicas. Encaradas as obras em conjunto, a exposição apresentava 
todo sistema artificial de encontros de matérias em seus diversos estados físicos. 

Não apenas matérias clássicas da escultura – o mármore das Brancusas e o cobre dos 
emaranhados fios da instalação central –, como matérias comuns encontradas no cotidiano 
da vida, qual vidro, pó e água (líquida, vapor e gelo)27 formavam os diversos microclimas 
dos ambientes. Um ecossistema artificialmente construído a partir de elementos naturais e 
industriais. 

É possível inferir que as obras de Laura Vinci propõem através da arte um diálogo entre 
a estética e outros campos do pensamento como a ecologia e a antropologia, o perspectivismo 
ameríndio e o novo materialismo. Grosso modo, é possível dizer que são obras que criticam 
a ação extrativista e devastadora do ser humano no mundo contemporâneo e questionam o 
antropocentrismo, um dos principais pilares da modernidade. Ao fim e ao cabo, a arte de 
Laura Vinci alerta-nos para a finitude da espécie humana ou para o que o xamã yanomami 
Davi Kopenawa (2015) refere-se como a (iminente) queda do céu.

Relaciona-se diretamente a isso a obra bem mais recente Folhas Avulsas e Galho, de 
2019. Essas esculturas já haviam sido mostradas em exposições anteriores, mas em outras 
composições espaciais e arranjos de elementos. As folhas e galhos de Laura Vinci são de latão, 
banhados a ouro. O nobre metal parece mudar o estatuto de tais elementos naturais e até banais 
para uma espécie de objeto sagrado, qual amuletos ou totens. A artista desloca as matérias-
signos da Natureza e as insere no âmbito da Arte como forma de adoração e respeito, mas 
também de alerta a nós, seres humanos. O tempo, a vida, os ciclos da natureza: as árvores 
perdem suas folhas, é natural. Mas, até quando o meio ambiente sobreviverá às constantes e 
cada vez mais intensas intervenções e devastações do ser humano moderno? Até quando nós 
mesmos aguentaremos com vida?

25  Exposição individual de Laura Vinci no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, com curadoria de Marcello 
Dantas. 

26  “o branco do rio passa/ passado o líquido rio, volta/ aguado de rio, dobra a volta/ revolta a água do rio, volta/ 
passada de vento que sopra/ em fios de rio molha a água/ em gotas largas de brilho prata/ de água frio”

27  Pela utilização de tais matérias não tradicionais em arte, tanto nessas quanto em outras obras, é possível uma 
aproximação da artista – no campo teórico, de afinidades – com representantes da Arte Povera italiana.

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2002estados/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2001monalisa/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/folhas-avulsas-e-galho-2019/
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Lançamos luz a duas características da obra que merecem destaque no caminho do 
pensamento que estamos tecendo aqui. Em primeiro lugar, vale notar que estas esculturas 
são expostas em dimensão espacial, mas não configuram uma instalação a ser penetrada, 
experienciada tátil e cineticamente. Com curadoria de Felipe Chaimovich, a obra foi exposta 
na vitrine que é a Sala de Vidro do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), em diálogo 
direto com a paisagem circundante do Parque do Ibirapuera, mas com uma clivagem – 
pegando emprestado o termo utilizado por Josette Féral (2015) –, materializada pelo vidro, 
garantindo a presença da obra em um espaço de representação. O observador relaciona-se 
com a obra à distância, ela lá, ele cá, através do olhar, sem poder tocar o – sagrado? – objeto 
dourado. Nos termos de Walter Benjamin (2019), seria possível dizer que a obra se instaura à 
distância do observador, quiçá numa tentativa da artista de lançar luz ao valor cultual da obra 
de arte – sua aura, seu caráter ritual, mágico –, algo majoritariamente perdido, atropelado pela 
Modernidade, como também foram atropelados povos e comunidades tradicionais.

Em segundo lugar, fazemos ver o fato de que o galho dourado de Vinci está de ponta-
cabeça, içado por correntes, numa relação espacial, portanto, inversa à natural, e em contato 
direto e dependência da traquitana das correntes – invenção humana, dominação, relação de 
poder. Este mesmo arranjo de materialidades-signos faz parte da obra Máquinas do Mundo, 
objeto central deste estudo, ao qual retornaremos no capítulo dois.

8.
Folhas Avulsas e Galho, 
2019, Sala de Vidro, 
MAM, São Paulo
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9.
Folhas Avulsas e Galho, 2019, Sala de Vidro, 
MAM, São Paulo

10.
Estados, 2002, CCBB, 
São Paulo
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11 e 12.
Estados, 2002, CCBB, 
São Paulo
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No que diz respeito à materialidade e à visualidade das obras de Laura Vinci, é possível 
reconhecer caminhos de pesquisa que habitam ora a qualidade do belo ora a do sublime. Não 
está no escopo deste trabalho tal discussão cara à Estética das categorias do belo e do sublime. 
Apenas tomamos emprestados tais termos como operadores de um pensamento organizador, 
no que diz respeito a dois caminhos que enxergamos nas obras de Vinci. Para tal, partimos 
exclusivamente da Investigação filosófica de Edmund Burke (2016). 

A partir das caracterização feita no século XVIII pelo filósofo irlandês, reconhecemos 
o belo em certas obras da artista, na delicadeza e no brilho do ouro que recobre peças como 
por exemplo Onde estamos? (2017), Todas as Graças (2018)e a já referida Folhas avulsas e 
galho (2019); na sinuosa suavidade e brilho de trabalhos como Lux (2008) e Gotas (2020), ou 
ainda na transparência das bacias de vidro e na languidez do vapor de Mona Lisa (2011). Já o 
sublime, acreditamos que esteja presente em suas obras de maior dimensão e que tantas vezes 
se multiplicam serialmente como se pudessem assim continuar ad infinitum.

13.
Todas as Graças, 

2018,  
Instituto Ling, 
Porto Alegre

14.
Mona Lisa, 2001, 
CCSP, São Paulo

https://www.lauravinci.com.br/trabalhos#/onde-estamos-17/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/todas-as-gracas/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/folhas-avulsas-e-galho-2019/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/folhas-avulsas-e-galho-2019/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2008lux/
https://www.lauravinci.com.br/trabalhos#/brgotas-2020/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2001monalisa/
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15.
Gotas, 2020, 
exposição  
Na Espera, produção 
no isolamento, 
Galeria Nara Roesler, 
São Paulo

16.
Onde estamos?,  

exposição morro 
mundo, 2017,  

Galeria Nara Roesler,  
Rio de Janeiro

17.
Lux, 2008, Capela do Morumbi, 

São Paulo
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O sublime das obras de Vinci não é aquele em maior grau, que geraria segundo Burke 
horror ou assombro, mas sim um de grau menor, que gera admiração, reverência e respeito. Seria, 
a  nosso ver, o caso de obras como a já referida obra sem título (Ampulheta) (1997) apresentada 
no Arte/Cidade III, a própria Mona Lisa já citada e em seus desdobramentos – na exposição 
Estados, no CCBB, 2002, e quando feita em mármore, nomeada Warm White, na Pinacoteca, 
2007. Mas, também o caso de obras como No Ar (especialmente na versão indoor, na Galeria 
Nara Roesler, 2012), pela sensação de silêncio e solidão, e Bateia (2015), por sua vastidão.

18.
No Ar, 2012,  

Galeria Nara Roesler, 
São Paulo

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/1997semtitulo/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/1997semtitulo/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/1997semtitulo/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2002estados/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2002estados/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2007warmwhite/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2011no-ar/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2011no-ar/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2015bateia/
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19.
Warm White, 2007, 

Pinacoteca  
do Estado,  
São Paulo

20.
Batéia, 2015, CCBB, 
Rio de Janeiro
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1.4.1 A aproximação com o teatro, fora do teatro

As obras apresentadas de forma breve no último subcapítulo são apenas uma pequena 
amostra da produção da artista no campo das artes visuais. Para o raciocínio em curso nesta 
dissertação, interessa-nos pontuar algumas características da prática artística de Laura Vinci 
no campo das artes visuais stricto sensu – esculturas e instalações – que se aproximam do fazer 
teatral. Há dois fatores que a própria artista reconhece nesses seus processos de criação que 
corroboram a hipótese aventada de sua aproximação à práxis do artista do teatro. 

Em primeiro lugar, a artista é extremamente grata às suas parcerias. Laura Vinci 
considera sua prática artística pendular, sempre oscilando entre momentos individuais – 
primordialmente associados ao campo das artes visuais –, em seus dias fechada sozinha em seu 
ateliê, esboçando ideias em seu caderno, estudando, imaginando, e momentos necessariamente 
coletivos. Essa coletividade – característica intrínseca ao fazer teatral – advém das parcerias 
que a artista estabelece (além daquela com sua assistente atual, Marília Teixeira) por conta da 
natureza de suas obras: o soprador de vidro, o profissional que banha a ouro muitas de suas 
peças, engenheiros por vezes consultados, os profissionais da oficina de fundição etc.  

A segunda característica que acreditamos aproximar a produção da artista visual do 
teatro é o caráter performativo de muitas de suas obras, possível de ser abordado por dois 
vieses. O primeiro: como muitas de suas obras têm uma dimensão ambiental, arquitetônica, 
estas não são efetivamente vistas até o momento de sua “estreia”, até sua completa montagem 
no local específico onde serão exibidas. Por mais que a artista desenhe, desenvolva maquetes 
ou imagens digitais para prever e planejar como se dará a obra, é apenas na montagem que ela 
entende (e sente, corporalmente) a realidade da criação. 

O segundo viés diz respeito à recepção das obras e se aproxima do que Michael Fried 
referiu-se – de maneira possivelmente equivocada (ver nota de rodapé 6) – como teatralidade. A 
ausência de um tema ou camada de representação/significação – figura, narrativa – facilmente 
reconhecível nas obras de Vinci faz da fruição destas uma relação da ordem do fenômeno 
físico, da presença, da materialidade, das pulsões, como um desejo de aproximar as obras ao 
plano do real. O fato dessas obras serem concreta e simplesmente o que são, e de possuírem 
uma qualidade, portanto, tautológica (cf DIDI-HUBERMAN, 2010), insere as mesmas mais 
no campo da performatividade do que no da teatralidade, ainda que, segundo Féral (2015), a 
criação de um espaço por meio de cesura, que garante a separação entre a obra e o real, seja 
um indicativo de teatralidade. Independentemente dos predicados das obras e dos possíveis 
enquadramentos das mesmas nos termos operativos da performatividade e da teatralidade, 
interessa-nos o cerne da questão, ou seja, o jogo da fruição.
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Ao adotar a produção de experiência como finalidade, a arte sela sua dependência 
do receptor. A obra não mais se define como um objeto autônomo, fechado sobre si 
mesmo, mas como um espaço aberto – um espaço de troca, de afecção e de resposta. 
Assim, a relação que se estabelece não é mais da ordem do (puro) significado, mas 
da ordem física, corpórea e fenomenológica da presença. Uma presença que se 
reafirma como um dos grandes paradigmas da arte contemporânea, no qual os signos 
abandonam sua condição (única) de signo para se converterem em matéria, em tropos 
de expressão, em realidade física. (ANDRADE, 2021, p. 59 – itálico do autor)

1.5 Da instalação à cenografia

Se em 1997, com sua participação no Arte/Cidade III, Laura Vinci viveu uma importante 
transformação em sua maneira de pensar e fazer arte, foi logo em seguida, com sua primeira 
participação em um processo teatral, que essa verdadeira revolução se completou. Em um 
curto intervalo de dois anos, a artista deixou de trabalhar com escultura stricto sensu para se 
abrir ao amplo campo da espacialidade, seja com instalações seja com cenografias teatrais.

Poder-se-ia entrar em um debate terminológico neste momento a partir da palavra 
cenografia e de tudo o que ela carrega da história do teatro ocidental. Por vezes, nas entrevistas 
realizadas, a própria artista se mostrou em dúvida se aquilo que ela propõe e executa nos 
processos teatrais dos quais participa pode ser chamado de “cenografia”. O termo, por algum 
motivo, parece-lhe não abarcar tal prática. Na fala da artista, bem como em seu website, surge 
a expressão “direção de arte”, termo originalmente do cinema e que por vezes parece soar mais 
adequado por não carregar a carga histórica tão pesada que “cenografia” carrega28. No entanto, 
decidimos utilizar, sim, o termo “cenografia” para nos referirmos ao trabalho de Laura Vinci, 
pois acreditamos na grande amplitude deste no teatro contemporâneo.

A apreensão e dúvida da artista quanto ao termo são sintomáticas do fantasma do 
teatro ocidental ilusionista, de matriz dramática, e do termo “cenário”, comumente associado 
à perspectiva e ao ilusionismo do teatro, desde o Renascimento ao naturalismo. A cenografia 
durante um longo período do teatro ocidental foi compreendida como aquele cenário com telão 
pictórico ao fundo do palco e, posteriormente, com o teatro naturalista da segunda metade do 
século XIX, materializou a radicalização da verossimilhança através de mobiliário e objetos 
colocados em cena. Ou seja, cenografia durante um longo período foi sinônimo de cenário, 
termo este sempre associado ao teatro enquanto realização cênica de uma dramaturgia dialógica, 
fabular. “A própria origem do termo [cenário] (em francês, décor: pintura, ornamentação, 
embelezamento) indica, suficientemente, a concepção mimética e pictórica da infraestrutura 
decorativa” (PAVIS, 2005, p. 42). 

No entanto, desde a dita crise do drama e através da “reteatralização do teatro”, a 

28  Sobre tal opção da artista pelo uso da expressão “direção de arte”, em detrimento de “cenografia”, ver a entrevista no 
ANEXO B.
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cenografia teatral passou por uma série de transformações substanciais, tanto em seu modo 
de pensar e fazer quanto em sua materialização, como apresenta Eduardo dos Santos Andrade 
em sua recente tese de doutorado pela Unirio intitulada “O espaço encena: teatralidade e 
performatividade na cenografia contemporânea”. Andrade (2021) narra tais transformações 
com os exemplos de Appia, Craig, Meyerhold, Brecht e Kantor, grandes reformadores não só da 
cenografia moderna e contemporânea, mas da própria encenação. O pesquisador parte, em sua 
tese, de conceitos e debates presentes nos escritos de Josette Féral, Erika Fischer-Lichte, Jorge 
Dubatti e Richard Schechner, principalmente, para compreender a materialidade e visualidade 
contemporâneas de dispositivos cênicos performativos, cuja realização escapa à semiótica das 
cenografias baseadas em signos a serem compreendidos. 

Voltaremos a esse debate mais à frente, quando entrarmos no estudo de caso de 
Máquinas do Mundo. Por hora, interessa-nos apenas pavimentar a ideia de que utilizamos o 
termo cenografia levando em conta sua grande abrangência na situação atual do teatro. “Se o 
cenário se situa num espaço de duas dimensões, materializado pelo telão pintado, a cenografia 
é uma escritura no espaço em três dimensões. É como se passássemos da pintura à escultura ou 
à arquitetura” (PAVIS, 2005, p. 45).

Marcada pela progressiva valorização de uma presença liberta da condição de “puro 
signo”, a história da cenografia no século XX talvez possa ser entendida como um gradual 
processo de “empoderamento” do caráter fenomenal do dispositivo cenográfico, que, 
explorado na sua materialidade física e metafísica, passa a ser apropriado por muitos 
artistas como uma ferramenta indispensável ao processo do fazer teatral. Diante 
de uma teatralidade cada vez mais performativa, a percepção da cenografia como 
corpo fenomenológico parece emergir como um importante tema de investigação. 
(ANDRADE, 2021, p. 127-128)

A própria trajetória de Laura Vinci nas artes da cena, que será reconstituída nesta parte 
da dissertação, é exemplar de uma cenografia contemporânea em transformação, tanto no 
seu caráter estético – enquanto imagem e materialidade – quanto ético, no que diz respeito à 
colaboração direta da cenógrafa, e vice-e-versa, com os artistas dos outros métiers – não apenas a 
encenação, como o figurino, a iluminação, a trilha sonora e a atuação. 

Seria tarefa extensa demais para uma dissertação de mestrado descrever e analisar a 
fundo todos os processos teatrais da trajetória de Vinci nos últimos mais de vinte anos. Sendo 
assim, a apresentação que aqui faremos é de certa forma superficial – tangendo primordialmente 
a superfície visual e tátil das obras, sua estética. Contudo, será abordada também a vivência da 
artista em cada um dos processos criativos, portanto, incluindo a dimensão ética destes29. De toda 
forma, acreditamos que este mapeamento de caráter histórico poderá servir de ponto de partida 
para outros(as) pesquisadores(as) que queiram adentrar no universo cênico de Laura Vinci.

29  No decorrer de toda a dissertação, serão referidas como dimensão ética ou como aspectos éticos da criação teatral 
as relações interpessoais daqueles envolvidos em determinado processo de criação/trabalho; portanto tangendo também 
aspectos políticos – a hierarquia das funções – e didáticos, no que se refere às estratégias de criação dos processos artísticos.
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As peças teatrais serão apresentadas a seguir a partir da memória da artista, 
principalmente; por meio de entrevistas exclusivas a nós concedidas30. Houve, claro, uma 
preocupação em cotejar as informações advindas das entrevistas com fotografias, vídeos 
e textos presentes em livros, mas, principalmente, nos websites das companhias, assim 
como com críticas publicadas em revistas, jornais e blogs. Contudo, a abordagem para essa 
reconstrução histórica é sim subjetiva, pautada sobretudo na memória da artista, e se assume 
aqui o risco de deixar de lado alguns elementos31. Essa opção fez sentido, metodologicamente, 
pois a reconstrução pela memória da artista atendeu ao objetivo de reconstituir as cenas menos 
por um afã historicizante e mais por uma perspectiva arqueológica. Coube olhar para aquela 
produção teatral em busca de indícios mais ou menos diretos – assumidos ou reconhecíveis 
nas entrelinhas – que viessem a desembocar no projeto Máquinas do Mundo, objeto central de 
nossa reflexão e cujas especificidades estéticas e éticas serão esmiuçadas mais à frente. 

Foram rastreados, portanto, sinais de um trabalho continuado da artista no pensar, 
propor e praticar a cenografia como uma construção coletiva, no sentido de ser tramada 
com fios de todos os artistas e linguagens presentes no processo de criação. A artista visual 
Laura Vinci tem buscado no teatro – no começo intuitivamente e cada vez mais assumida e 
radicalmente – uma prática coletiva e colaborativa de fato.

Duas das conversas com Vinci tiveram assim um foco na rememoração dos trabalhos 
teatrais, sempre abordados pelos seguintes quatro vieses: 1) Direção (conceito, antevisão, 
“encomenda”) vs colaboração (abertura, experiência, pesquisa, colaboração); 2) procedimentos 
ou aspectos éticos e didáticos marcantes em cada processo criativo; 3) arquitetura (espaço 
teatral ou espaço alternativo) e a relação com o público; 4) materialidades principais.

1.5.1 Cacilda! (1998)32

 Cacilda! foi o terceiro espetáculo do Teatro Oficina Uzyna Uzona após a tão marcante 
reforma no edifício, assinada por Lina Bo Bardi em parceria com Edson Elito e concluída em 
1994. Estreado em 1998, Cacilda! diferenciou-se de seus antecessores, Ham-let (1993) e As 
Bacantes (1996), por ser uma dramaturgia contemporânea e assinada pelo também diretor José 
Celso Martinez Corrêa. A terceira peça a ocupar o novo Oficina, em sua arquitetura longilínea 

30  Outras artistas que entrevistamos também auxiliaram nesta tarefa de reconstrução dos diversos processos teatrais 
através da memória, principalmente Luah Guimarãez, Flora Belotti, Joana Porto e Alessandra Domingues. 

31  Cabe também esclarecer que não estão listados todos os artistas participantes das montagens aqui abordadas, 
nem tampouco estão descritos em minúcias todos os processos criativos e temporadas ocorridas ou detalhes de produção e 
financiamento. Ou seja, a abordagem aqui é assumidamente parcial por conta do curto tempo-espaço do mestrado. Entrar em 
todos os detalhes referentes a cada obra resultaria em um texto demasiadamente volumoso e fatigante, além de inútil para os 
fins desta pesquisa. 

32  A data colocada entre parêntesis após o nome de cada peça, nos títulos, refere-se ao ano de sua estreia.
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– que reflete o caráter público de uma rua – contou a história de uma das grandes figuras do 
teatro brasileiro moderno, a atriz Cacilda Becker33, falecida em 1969 de maneira dramática. 
A atriz sofreu um derrame cerebral no intervalo de uma apresentação da primeira montagem 
profissional de Esperando Godot no Brasil; episódio sucedido por um longo coma em um leito 
de hospital, seguido de sua morte.
 A dramaturgia de Zé Celso cruzava episódios biográficos da artista com personagens e 
ações das narrativas ficcionais por ela vividas no teatro, tudo isso entrecruzado, também, com 
questões estéticas e políticas do Brasil, como de praxe nas obras do Oficina. Para esse projeto, o 
diretor convidou Laura Vinci – que já havia sido convidada antes, mas se mostrara resistente – 
para integrar a equipe na figura de cenógrafa. A artista contou-nos de maneira bem-humorada 
como esse convite estava relacionado à história de toda a família: 

O Zé Miguel [Wisnik] já fez muitas coisas com o Zé [Celso]. Faz até hoje. E logo antes, 
a Marina e a Iara, ainda adolescentes, participaram de As Bacantes [integraram o coro 
da montagem de 1996], e o Guile [Guilherme Wisnik] também; ele e o Martin, amigo 
dele da FAU, fizeram a cenografia. Eles eram muito novos, ainda. Ou seja, só faltava 
eu. (VINCI, entrevista 3)34

 A entrada de Laura Vinci no teatro foi, portanto, uma ação determinada por fatores 
“externos”, familiares, e talvez por intuição. A estreia da artista foi em um contexto extremamente 
específico que é o do Teatro Oficina, um dos mais importantes grupos responsáveis pela 
modernização do teatro brasileiro; conhecido por suas peças de grandes elencos, longa duração, 
dramaturgias com inúmeras intertextualidades e citações, e pelo seu caráter contestatório e 
iconoclasta. No fim, Laura acabou permanecendo no Oficina por quase cinco anos, mais do 
que os outros membros da família. “A minha escola de teatro é a do Zé, onde se faz tudo 
junto, misturado. O Zé tem um jeito muito interessante de fazer: ele sabe muito bem o que ele 
quer, mas aposta na contribuição de todos. Ele abre muito a criação para o diálogo” (VINCI, 
entrevista 3). Acerca disso, há uma outra fala importante da artista, que corrobora todo o 
caminho do pensamento exposto nesta dissertação:

A lembrança nem sempre é fiel. Às vezes a gente lembra, mas não tem muita certeza... 
O que eu vou te dizer são minhas lembranças, mas às vezes você não tem muita 
segurança se...  É engraçado isso. Como o trabalho de teatro é muito coletivo e no 
caso do Zé tinha isso mesmo, a proposta era justamente essa de que a criação fosse 
muito compartilhada. Às vezes tem ideias que você teve, mas que teve a participação 
de outros. Então, a autoria é uma coisa curiosa. É difícil você dizer “aquilo é meu”, mas 
ao mesmo tempo é. (VINCI, entrevista 3)

  

33  “O 1° Teatro Oficina teve a pedra fundamental do Prédio Batizada por uma Garrafa de Champagne quebrada no 
cimento pela Atriz Maior do Teatro Brasileiro Cacilda Becker.” escreveu Zé Celso em seu blog on-line, em agosto de 2020. 
Disponível em https://blogdozecelso.wordpress.com/2020/08/ (acesso em 19 jan. 2022)

34  Guilherme Wisnik e Martin Corullon (diretor fundador do Metro Arquitetos) à época eram ainda estudantes de 
arquitetura na FAU-USP. À frente da cenografia de As Bacantes, a dupla convidou outros colegas para participar da execução 
de partes do cenário.

https://blogdozecelso.wordpress.com/2020/08/
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Em linhas gerais, tanto esta quanto as outras cenografias aqui apresentadas o serão basicamente 
através de duas vias principais; uma divisão didática, por nós elaborada, mas que na prática 
caminham juntas. A primeira via diz respeito à espacialidade, à visão macro da cenografia, a 
arquitetura do espaço e a relação palco-plateia. Já a segunda diz respeito à esfera micro, dos 
elementos de cena, portanto concernente menos ao espaço e mais aos objetos. Esta segunda, 
aliás, quiçá mais próxima à noção de direção de arte.

A cenografia de Cacilda!35 estava ancorada na arquitetura do teatro, como não poderia 
deixar de ser. De personalidade forte, a espacialidade do Oficina já propõe a aproximação 
do público à cena e a possibilidade de muitos recortes espaciais – o que é aproveitado com 
maestria pelo encenador, mas ainda assim é por vezes um empecilho para o espectador. A 
solução para tal questão foi a captação ao vivo da peça e a projeção deste vídeo (bem como 
de vídeos previamente gravados) na própria composição da cena – proposta que veio a ser 
amplamente explorada pelo Oficina em todos os seus espetáculos desde então. Vinci lembra-se 
de batalhar para dissuadir Zé Celso de colocar telas de projeção nas paredes do teatro, algo que 
depois ele veio a fazer. Duas estratégias diferentes foram utilizadas. Alguns televisores foram 
instalados de maneira seriada em uma parte da fachada lateral de vidro, marcante elemento 
arquitetônico do teatro. E houve também uma projeção “all over”, utilizando a própria estrutura 
arquitetônica como suporte, conforme sugeriu a cenógrafa. “E foi bonito isso; a gente projetava 
no chão, nas paredes; a projeção caminhava... Sempre vídeo e luz36 conversando. Tinha um 
frescor nisso” (VINCI, entrevista 3).

Além das projeções, um elemento da encenação intrinsecamente conectado tanto à 
cenografia quanto à iluminação, não seria difícil imaginar que o papel de Laura Vinci estaria 
reduzido ao campo dos objetos de cena, visto que a arquitetura do teatro parece não carecer de 
ou mesmo permitir uma camada cenográfica. No entanto, surpreendeu-nos que, muito pelo 
contrário, o trabalho da artista teve um forte diálogo com a arquitetura de Bardi e resultou, 
inclusive, em elementos espaciais que de transitórios passaram a compor a arquitetura 
permanentemente.

Em primeiro lugar, a construção de um praticável, como um palco dentro do palco-rua 
do Oficina, ao centro do espaço, em frente à fonte de água. O elemento central da cenografia 
de Vinci era um camarim com aqueles espelhos típicos, com lâmpadas ao redor. No entanto, 
não havia no teatro um ponto sequer de piso nivelado e contínuo para a implementação deste 
elemento, visto que a passarela-palco do Oficina é quase inteira em declive. Foi então que a 

35  Constam na ficha técnica da peça como assistentes de direção de arte Ligia Jardim, Julio Dojcsar e Ricardo Costa. 
Tais profissionais não foram convidados por Vinci, que neste primeiro trabalho em teatro ainda não tinha a figura de sua 
assistente, depois sempre presente. Informação do site do Teatro Oficina à época, hospedado no UOL, encontrado atualmente 
através do website The Wayback Machine. Disponível em: https://web.archive.org/web/20030407122533/http://www.uol.
com.br:80/teatroficina/sertoes/sertoes.htm (acesso em 19 jan. 2022)

36  A iluminação de Cacilda! teve a direção de Cibele Forjaz (também assistente de direção da peça) e a concepção e o 
desenho de Forjaz com Alessandra Domingues; duas artistas que seguiram presentes na trajetória de Laura Vinci no teatro, 
como se verá.

https://web.archive.org/web/20030407122533/http://www.uol.com.br:80/teatroficina/sertoes/sertoes.htm
https://web.archive.org/web/20030407122533/http://www.uol.com.br:80/teatroficina/sertoes/sertoes.htm
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cenógrafa sugeriu a construção de dois praticáveis com uma pequena diferença de altura, ao 
centro – uma estrutura até hoje presente no teatro. Mesmo tendo passado por transformações, 
o praticável que abrigou o camarim de Cacilda Becker em 1998 desde então vem sendo o 
espaço da banda nas montagens do Oficina. 

O segundo elemento cenográfico que foi incorporado à arquitetura  foi também uma 
estrutura praticável, desta vez explorando um nível acima, instalada junto à lateral de vidro, 
acima do jardim, como conta a artista: “Para dinamizar a cena, aproveitar o espaço, eu fiz 
uma passarela que subia pelo jardim, atravessava a vidraça toda e descia no palquinho. E isso 
também ficou para sempre”37.

Tem uma cena linda que chove na vidraça toda. Tem essa relação dentro e fora do teatro. 
São maneiras de pensar a cenografia que usam a estrutura do lugar, a arquitetura. Está 
muito longe da ideia de cenografia tradicional. Você não sabe se está chovendo [de 
verdade] ou não e muito menos se aquela passarela ou o palquinho sempre estiveram 
lá. (VINCI, entrevista 4)

O terceiro e último elemento cenográfico de natureza perene aqui listado fundiu-se 
à arquitetura menos enquanto estrutura e mais enquanto signo, camada simbólica. Na fonte 
de água localizada ao centro do teatro foi inscrita a palavra “Ethernidade” em baixo relevo, 
escavada no concreto. “A inscrição fui eu que fiz. Eu cavei o concreto e aquilo ficou. Em outros 
teatros eu provavelmente não poderia ter feito isso” (VINCI, entrevista 4). Em 2021 Vinci 
foi contatada, pois Zé Celso quis refazer a inscrição, que já estava com pouca definição, por 
conta da ação do tempo. A artista contou-nos que ainda tinha os clichês guardados e que foi ao 
Oficina refazer a gravação com a “maquininha”, bem como ensinar a atual diretora de arte do 
Oficina a fazê-lo, para manutenção constante. 

Da parte da cenografia concernente às materialidades, objetos de cena e momentos 
pontuais, destacamos aqui quatro38. A primeira está ligada metaforicamente à peça O Anjo 
de Pedra, de Tennessee Williams, feita por Cacilda em 1950. Tal episódio da vida teatral da 
atriz originou um robusto bloco de mármore branco que ficava suspenso por cabos de aço, 
flutuando em cima da fonte do teatro. Vinci já estava à época às voltas com a materialidade do 
mármore, mas a peça suspensa foi feita especificamente para o espetáculo. Curiosamente, o 
bloco encontra-se até hoje (mais de vinte anos depois) na mesma forma, mas repousando em 
uma grande estante no ateliê da artista.
 O segundo objeto configurou-se como um dispositivo de cena: a icônica materialidade 
na qual estava ancorada a versão teatral da cirurgia de Becker na cabeça, após o aneurisma. 

37  A passarela criada pela artista não se encontra mais no teatro. No entanto, tal proposição foi a primeira que se 
utilizou da fachada de vidro como um espaço cênico, com alturas variadas. É possível dizer que isso teve desdobramentos, 
sendo que atualmente, de fato, há uma série de escadas e pequenas plataformas acopladas à pele de vidro do Teatro Oficina.

38  “[...] a Laura chegou com um trabalho muito diferente [das cenografias que vinham sendo feitas no Oficina] e eu 
lembro que eram poucos elementos fundamentais, então isso foi surpreendente, ela fez uma espécie de limpeza no excesso do 
Oficina [...]” (FORJAZ apud PASSETTI, 2015, p. 109)
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Do primeiro nível dos andaimes acima da entrada do teatro, uma lona plástica translúcida 
era jogada para baixo e estendida até o final da passarela-palco, onde encontrava um balde de 
metal. Na cena ao alto, um repolho roxo era perfurado por uma furadeira em seu agonizante 
ruído enquanto um ator jogava, aos olhos do público, um denso líquido vermelho – “sangue” 
de anilina – no início do plástico39. A cena da cirurgia, então, era composta da camada sonora 
e da duração temporal do líquido vermelho atravessando todo o teatro até ser recolhido no 
balde metálico, na outra ponta. Essa solução aproveitava a potência do tempo associado ao 
longilíneo espaço cênico do Oficina. 

Para a cena em que chovia – como já comentado –, a cenógrafa pensou em um 
mecanismo que fazia escorrer água na grande pele de vidro do teatro, o que fez com que 
algumas pessoas acreditassem que realmente chovia lá fora. E, por último (mas não esgotando 
com isso os muitos elementos cênicos da peça), foi apropriada a árvore do jardim interno do 
teatro, que em cena aludia à fatídica montagem de Esperando Godot, última peça de Cacilda 
Becker. Voltando ao processo de criação do espetáculo, este não foi particularmente longo, 
visto que a dramaturgia já estava pronta quando se iniciaram os ensaios. A cenografia foi 
projetada concomitantemente à criação das cenas, em diálogo direto com todos os outros 
criadores. “Era ‘puxado’ porque os ensaios eram longuíssimos, como o Zé gosta. Então, nós da 
cenografia passávamos o dia trabalhando [na criação dos objetos de cena] e à noite tínhamos 
de acompanhar o ensaio” (VINCI, entrevista 4).
 Após Cacilda! Laura Vinci permaneceu junto ao Oficina por quase cinco anos, 
integrando a equipe de direção de arte nas remontagens de As Bacantes e Cacilda! para a 
gravação em DVD. Das três obras reapresentadas pela companhia com o intuito de captá-
las em vídeo, Vinci apenas não participou de Ham-let, pois neste período acompanhou José 
Miguel Wisnik em sua ida para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, onde havia sido 
convidado para lecionar por um semestre. 

Quando voltou ao Brasil, Vinci participou da etapa inicial do longuíssimo processo de 
trabalho da companhia Uzyna Uzona a partir de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Durante 
cerca de dois meses foi lido o romance integralmente, em voz alta; etapa na qual devem ter 
participado umas 50 ou 60 pessoas, lembra a artista. A equipe depois disso parecia só crescer 
mais e mais, em uma dimensão megalômana – presente em todas as esferas da montagem –, 
um dos motivos pelos quais Vinci acabou se afastando do projeto40. Ainda assim, tal vivência 
teve implicações duradouras na trajetória da artista, como veremos. 

39  Em entrevista a Passetti (2015), Laura Vinci contou que a ideia inicial de Zé Celso era usar algum tipo de sangue 
verdadeiro, mas houve um receio de manchar os figurinos. A resolução da lona plástica foi um improviso, em um ensaio, a 
partir da sugestão da diretora de palco, Elisete Jeremias, que integrou a equipe do Oficina em 1996 e, a partir dali, tornou-se a 
principal diretora de cena do Oficina, trabalhando em muitas encenações posteriores. 

40  Da criação, a cenógrafa participou apenas dos experimentos iniciais, não da montagem em si. Do que foi criado 
para Os Sertões enquanto a artista ainda compunha a equipe, Vinci lembra-se vivamente da cena da fundição da faca, na qual 
de fato lidavam em cena com o metal em estado líquido, e da estratégia dos tubos com pequenos furos pelos quais saíam finos 
fios de areia – solução que dialoga diretamente com inúmeros trabalhos posteriores da artista, como veremos.
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A dimensão ética desta etapa de colaboração da artista com o Oficina originou um 
processo de trabalho depois carregado por Vinci por toda a sua trajetória no teatro. A equipe 
de cenografia preparou o que chamaram de um roteiro de visualidades da narrativa de Os 
Sertões. Primeiro cada um fez o seu roteiro, depois juntaram tudo e foi feito um roteiro único. 
“Isso virou um sistema de trabalho.”, afirmou a artista. “Toda vez que eu pego um texto, eu faço 
um levantamento da parte visual. Eu presto atenção nisso. Além da história, o que é que está 
sendo produzido de visualidade, que não deixa de ser um roteiro. Há uma dramaturgia que é 
visual”. A partir desse roteiro, foi feito um experimento de espacialidade, figurino, luz, vídeo 
e trilha sonora focado na primeira das três partes do romance: “A Terra”. Estão aí reunidas 
ricas descrições do autor da geografia do sertão, suas paisagens, sua vegetação, animais e 
características climáticas; todas estas informações de caráter fortemente visual. O experimento 
criado foi apresentado a Zé Celso e a todo elenco no aniversário do diretor, em 30 de março 
de 2001. Foi após este episódio que Vinci se afastou do processo criativo de Os Sertões (sem 
nenhum tipo de sentimento ruim). Ainda assim, seu nome constou na ficha técnica como 
colaboração à direção de arte assinada por Cristiane Cortílio junto à equipe de criação de arte: 
Mariana Zanetti, Ricardo Costa e Vanessa Poitena.
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22.
A cena da cirurgia, Cacilda!, Teatro Oficina

21.
A inscrição Ethernidade e o anjo 

de pedra, Cacilda!, Teatro Oficina
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1.5.2 Só (2009) 

 Laura Vinci permaneceu por alguns anos distante do teatro, pois após o Arte/Cidade III 
suas obras tomaram uma dimensão maior – exigindo também um maior tempo – e portas se 
abriram, como por exemplo o convite para expor na Austrália, bem como posterior residência 
artística na Escola de Belas Artes da Universidade RMIT, em Melbourne, em 2005.
 A artista já estava envolvida no longo processo de O Idiota com a mundana companhia, 
sobre o qual falaremos logo em seguida, quando foi indicada para o diretor italiano Alvise 
Camozzi. O ator e diretor, que veio morar no Brasil em 2002, iniciava naquele momento o 
processo da montagem de Só, monólogo da italiana Letizia Russo para o qual Camozzi 
convidara o ator João Miguel.

O método de trabalho na ocasião foi completamente diferente daquele que Vinci 
havia vivido no Oficina, a começar pela quantidade reduzida de artistas em diálogo. Como 
se tratava de um monólogo, Camozzi cumpria um cronograma de ensaios com o único ator e 
Laura – com assistência de Tatiana Tatit41 – e Alessandra Domingues (a cargo da iluminação) 
estavam presentes em alguns destes ensaios a fim de desenvolver a dimensão espacial-visual do 
espetáculo. Vinci e Domingues já haviam trabalhado juntas no Oficina e em um determinado 
momento apresentaram a proposta, logo aprovada pelo diretor. 

A única temporada da peça aconteceu na unidade provisória do Sesc Avenida Paulista, 
antes da reforma do edifício, desenvolvida pelo escritório Königsberger Vannucchi Arquitetos 
Associados. À época, o número 119 da avenida mais famosa da cidade era um prosaico edifício 
comercial, com seus andares de pé direito baixo e aparência genérica de salas de escritório.

A cenografia era um piso retangular feito de peças quadradas de mármore cujo padrão 
quadriculado era rompido ao centro por um desenho em rebaixo: um círculo maior (com 
cerca de dois metros de diâmetro) trazia dentro uma forma desenhada em outro desnível 
que lembrava a de uma fonte de água – das piazze italianas –, mas sem a elevação. O piso 
não ocupava todo o espaço, de forma que o espectador via com clareza sua forma e limites, 
e onde se encontrava: uma sala de escritórios na Av. Paulista. As janelas permaneceram todas 
descobertas, por opção da iluminadora, de maneira que a luz de um poste da avenida invadia 
a cena, dependendo da composição total da iluminação cênica. Não havia cortinas pretas nem 
nada que disfarçasse a estrutura arquitetônica da sala. O público de 50 pessoas era alojado em 
duas arquibancadas colocadas frontalmente ao espaço cênico, levemente inclinadas ao centro.

A cenografia foi pesada, de mármore, o que teria sido pouco prático caso a peça tivesse 
viajado ou feito outras temporadas em locais distintos – o que não aconteceu –, percebe Laura 
hoje em dia. Faltava à época essa expertise. Além da estrutura do piso, havia escoras espalhadas 
tanto no piso de mármore quanto fora dele, o que se comunicava com a realidade concreta da 

41  Assistente de Laura Vinci à época também no campo das artes visuais. Que fique claro que toda assistência é uma 
colaboração, uma troca. No caso de Vinci, além do diálogo constante, as assistências costumam ter uma responsabilidade 
crucial que são os desenhos (inclusive executivos) das obras e espaços. 
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sala do edifício, que estava prestes a entrar em reforma. Tais elementos chamavam a atenção 
para o caráter transitório da arquitetura e, na prática, serviam também como anteparo de 
alguns equipamentos de iluminação. Ademais, havia na região central da cena uma única 
cadeira, cujo design não se destacava, mas a madeira escura contrastava com o branco do 
piso. Tal elemento havia sido um pedido do diretor, visto que os ensaios com o ator já estavam 
acontecendo com uma cadeira e contemplando esta nas ações.

“O texto de Russo apresenta-se pelo fluxo de consciência de um personagem anônimo e 
não localizado. Não é preciso saber quem ele é nem onde está, porque suas palavras, encadeadas 
em ritmo calmo e sincopado, não são palavras ao vento.” explica Luiz Fernando Ramos (2009)42. 
Ao utilizar o mármore em grande escala, um elemento muito presente na arquitetura italiana, 
em suas piazze com fontes de água e estátuas clássicas, Vinci localizou a personagem em um 
espaço indicial, uma espécie de sugestão. “Neste caso, a cenografia foi menos direta [ilustrativa 
ou ilusionista]. Eu sobrepus o meu imaginário sobre o texto. Eu não me preocupei com isso; o 
espaço não é narrativo, ele não está interpretando o texto” (VINCI, entrevista 4). A cenografia 
contava também com um elemento de transformação e forte potência metafórica: uma quantia 
de água que brotava do piso. Como explica Ramos:

Em “Só”, vale menos o “que” e mais o “como”. A começar pela cenografia, que combina 
a densidade de um vasto chão de mármore branco e a singularidade de uma única 
cadeira. O espaço está vazio, mas preenchido em cada centímetro por significações 
relevantes. A claridade e lisura do extenso piso não escondem as áreas rebaixadas, em 
que a materialidade cênica comparecerá com seu quinhão na narrativa. Por exemplo, 
quando o personagem revela o momento crítico em que sua relação proibida é flagrada 
e se derrete como neve, o piso literalmente faz água e é sutilmente inundado diante do 
público. (RAMOS, 2009, on-line)

 
Cabe ressaltar que esta foi a primeira vez que a escultora trabalhou em tão grande escala 

com o mármore na produção de uma cenografia – que mais se aproximava à espacialidade 
imersiva de uma instalação do que da tradição ilusionista do teatro ocidental. Foi esta também 
a primeira vez que fez uso de escoras, materiais de construção posteriormente utilizados na 
instalação Morro Mundo (2017) e em Máquinas do Mundo (2018), como veremos mais à frente. 

Quanto ao mármore, ele foi revisitado como uma escultura de piso na obra Boa Praça, 
parte da exposição Água (2010), na Oca, em São Paulo, com curadoria de Marcello Dantas. 
A obra, análoga à cenografia de Só, foi praticamente uma remontagem daquela primeira, no 
contexto das artes visuais. Dos desníveis ao centro, ao invés da água que brotava em Só, saía 
uma fumaça densa criada com um mecanismo encontrado pela artista em viagem à Austrália: 
um sistema de vaporização a frio e em alta pressão com pequenos bicos de aspersão. 

Esse mesmo sistema fundamentou a série de obras No Ar, que começou no ano de 2009 
e teve versões em diversos locais públicos ao ar livre, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 

42  O professor universitário foi crítico teatral do jornal A Folha de São Paulo entre 2008 e 2013.
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2011 a obra compôs uma exposição individual da artista na Galeria Nara Roesler em São Paulo. 
Em uma grande sala, o piso ocupava todo espaço e ao centro havia os desníveis através dos 
quais era espargido o vapor em intervalos regulares de tempo. Na entrada dessa sala a artista 
colocou duas cortinas pesadas de fios de metal: “As cortinas tinham a função de proteger a sala, 
deixando o lugar mais reservado e silencioso. Mais do que tudo, as cortinas tinham a função de 
tocar nossos corpos com seu peso, alertando para a experiência de um corpo que vê”43.

43  Parte do texto da artista na apresentação da obra em seu site. Disponível em https://www.lauravinci.com.br/
exposicoes#/2011no-ar/ (acesso em 20 jan. 2022)

24.
João Miguel, Só, 

Sesc Avenida 
Paulista,  

São Paulo

23.
Detalhe da água 
no piso, Só,  
Sesc Avenida 
Paulista,  
São Paulo

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2011no-ar/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2011no-ar/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2011no-ar/
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25.
As escoras em 
Morro Mundo, 
2017, Galeria 
Marcelo Guarnieri, 
Ribeirão Preto

26 e 27.
Boa Praça, 2010, 
exposição Água na Oca,  
São Paulo
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1.5.3 O Idiota – uma novela teatral (2010)

 A adaptação do clássico de Dostoiévski, cujo cerne é o triângulo amoroso vivido pelo 
Príncipe Míchkin, foi provavelmente a peça mais exitosa da mundana companhia44. Com 
apresentações sempre lotadas, a peça circulou entre 2010 e 2012 por várias cidades brasileiras 
e também em Bruxelas (Festival de Artes Europalia). Com direção de Cibele Forjaz (diretora 
da Cia. Livre, parceira da mundana neste projeto), esta obra marcou o início da participação 
de Laura Vinci na história da mundana companhia.

Tudo que se referiu a O Idiota – uma novela teatral foi grandioso e intenso. Era a primeira 
vez que a mundana companhia era contemplada pelo Programa Municipal de Fomento ao 
Teatro para a cidade de São Paulo45. O processo de criação durou cerca de três anos, em paralelo 
a grandes esforços de produção. O resultado foi um espetáculo de sete horas de duração, por 
vezes apresentado em um único dia, com dois intervalos, por vezes apresentado partido, em 
três dias. Além do sucesso de crítica e público, O Idiota foi também um trabalho artístico muito 
prazeroso e potente, como é consenso entre os artistas participantes com quem conversamos.
 Como explica Guimarães (2019), após leituras públicas e estudo de todo o romance, o 
projeto contou com uma etapa inicial de experimentações focadas na produção dramatúrgica 
da versão teatral do romance. Isso se mostrava urgente pois tanto Luah Guimarãez quanto 
Aury Porto vinham naquele momento de montagens nas quais dramaturgia e encenação foram 
criadas concomitantemente, o que levou o elenco à exaustão e deixou o trabalho de ator em 
segundo plano. 

Foi nesse processo criativo que se reuniu pela primeira vez o denominado núcleo de 
arte da mundana companhia, com Laura Vinci na cenografia – com a assistência/parceria de 
Tatiana Tatit e Marília Teixeira, e posteriormente Julia Moraes46 –; Alessandra Domingues na 
iluminação; Joana Porto no figurino; e ainda Otávio Ortega na direção musical. Guimarãez 
contou-nos em entrevista que Porto já era sua amiga e que era seu desejo trazer a figurinista de  
 

44  Companhia teatral paulistana idealizada por Aury Porto e Luah Guimarãez no início dos anos 2000, a partir do 
envolvimento dos dois atores junto ao movimento “Arte contra a Barbárie”. Pautada na ideia de “continuidade na transitoriedade”, 
a companhia se transforma a cada projeto – o primeiro deles A Queda, de 2007 –, agregando parceiros e parceiras das várias 
linguagens ligadas ao fazer teatral a partir de desejos e afinidades estéticas confluentes, e não por razões institucionais ou 
burocráticas. “Essa companhia de encontros conscientemente transitórios recebe o adjetivo antes do substantivo e tem seu 
nome integralmente grafado com letras minúsculas.” Site da companhia: http://www.mundanacompanhia.com/ (acesso em 
28 fev. 2022)

45  Esta e outras informações essenciais para a escrita deste trecho da narrativa teatral de Laura Vinci foram extraídas 
da dissertação de mestrado Animalidade na mundana companhia: vestígios de uma experiência no espetáculo O idiota – uma 
novela teatral (ECA-USP, 2019), de Luciana de Almeida Guimarães, fundadora da mundana companhia, cujo nome artístico 
é Luah Guimarãez.

46  Tatiana Tatit participou de parte da pesquisa e foi responsável pelos desenhos arquitetônicos iniciais. Marília 
Teixeira entrou no processo quando o grupo entrou no Sesc Pompeia, de acordo com Laura Vinci. E Julia Moraes acompanhou 
a itinerância da peça. A partir dessa experiência, Moraes escreveu seu trabalho de conclusão de curso de graduação na FAU-
USP, em 2015: O Idiota, uma novela teatral – cenografia, arquitetura, instalação.

http://www.mundanacompanhia.com/
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cinema para o teatro. E sobre o convite a Laura Vinci, disse a atriz: “Eu estava acompanhando 
os trabalhos que a Laura estava fazendo no Oficina... E eu achava que a Laura trazia uma 
fluidez com os materiais e uma transformação dos materiais” (GUIMARÃEZ, entrevista 1).

Os exercícios cênicos da primeira etapa da criação se deram entre novembro e dezembro 
de 2008 na sede da Cia Livre, um espaço na Barra Funda. Para isso, o dramaturgo russo-
brasileiro Vadim Nikitin criou um primeiro roteiro de momentos/ações principais do romance 
(como um recorte, portanto) nomeado “Roteiro de Umbrais e Lugares”:

Uma das características da prosa dostoievskiana, já apontada por vários críticos, é a 
oscilação entre momentos narrativos de tensão e outros de distensão, como se ora falasse 
o trágico, ora o cronista. Daí provém o primeiro critério de adaptação do romance: 
fechar o foco nos momentos decisivos ou críticos, sejam eles diálogos ou situações. São o 
que Bakhtin chama de umbrais, ou seja, instantes de viragem. Os diálogos que regem a 
grandeza da obra de Dostoiévski são verdadeiras danças à beira do abismo. (NIKITIN 
apud GUIMARÃES, 2019, p. 58 – itálico nosso)

Forjaz, então, sugeriu que Nikitin transformasse tal roteiro de dezoito episódios ou 
unidades em dez pequenos roteiros de ação e motes para improvisação. Foi criado para esta 
etapa prática da pesquisa dramatúrgica o “procedimento dos envelopes” – assim referido pela 
forma como eram organizadas as propostas de improvisação. Pequenos papeis eram alocados 
em envelopes, com excertos da dramaturgia e apontamentos (por vezes de cunho poético) 
referentes à ambientação das ações. Tal procedimento de certa forma aproxima-se da noção de 
scores – partituras ou tarefas – de John Cage, que muito influenciou a geração do Judson Dance 
Theater, dos happenings e das actions (Fluxus); no entanto, claro, aqui com a especificidade de 
estar associado à literatura, a uma fábula. 

Cada um dos dez envelopes continha informações dramatúrgicas concentradas – quais 
as cenas, quais personagens, conflitos, situação dramática – que seriam experienciadas pelo 
elenco em situação de jogo. Dessa forma, a linguagem narrativa do romance era transposta 
para a natureza dialógica do teatro em situação de improviso. Elenco e direção conversavam 
a respeito da ação dramática na abertura do envelope, quatro horas antes da improvisação, 
preparando-se para o que seria vivenciado naquele dia específico. 

Para o núcleo de arte, o dramaturgo apresentava situações e imagens que serviam de 
pontos de partida para a criação de uma ambientação visual e sonora, uma caracterização do 
espaço e dos atores que seriam vistos/vividos por direção e elenco apenas no momento da 
improvisação. “Foi uma coisa muito rica de todos os pontos de vista. Para a atuação, então! A 
gente estava acostumado a pensar tudo a gente, a se virar, trazer tudo... E de repente estava tudo 
lá!” (GUIMARÃEZ, entrevista 1), contou-nos a atriz, referindo-se à complexidade do espaço, 
pensado em detalhes, e ao camarim “de cinema”, com propostas para cada dia – de fato uma 
realidade pouco comum no contexto do dito teatro de grupo.

É possível afirmar que todo esse processo funcionou como uma série de traduções. 
Nikitin traduzia o romance para a linguagem sintética nos envelopes. A equipe de arte recebia 



73CAPÍTULO 1

cada envelope com cerca de dois dias de antecedência para conversar e projetar a experiência 
que seria vivida pelo elenco. Ou seja, traduzia as sintéticas palavras do dramaturgo em 
proposições visuais e materiais. Já o elenco recebia o envelope apenas no dia da experiência. 

O que aumentava ainda mais a performatividade do procedimento é que tal experiência 
era vivenciada na presença de público, como num ensaio aberto. Um ensaio não stricto sensu, 
no sentido de repetição (pensando na tradução francesa da palavra), mas sim em um sentido 
mais amplo, como uma experiência de um grupo vivida em um processo teatral. A última 
tradução se dava, portanto, no jogo de improvisação do elenco, aos olhos do público (um 
último leitor-tradutor desta cadeia). Essa etapa prática do trabalho é referida por Guimarães 
(2019) como travessias – exercícios cênicos improvisacionais, experiências a serem de fato 
atravessadas pelo elenco com todo o amparo da equipe de arte, e provocações advindas desta. 
Para o pensamento que se desenrolará neste subcapítulo é importante que se perceba que os 
principais proponentes aqui são o dramaturgo, em primeiro lugar, e o núcleo de arte. 

As linguagens da cenografia, iluminação, figurino e música eram as propositoras 
diretas das situações de jogo, diferentemente do que acontece ainda na maioria dos processos 
criativos tradicionais, nos quais a direção tem a concepção total do espetáculo e solicita aos 
colaboradores que pensem em soluções práticas para determinadas demandas ou ideias. “N’O 
Idiota que a gente entendeu que a colaboração é a melhor das saídas. E não só isso: criar junto 
é muito prazeroso e isso ficou muito forte nesse momento” (VINCI, entrevista 3). 

Após a vivência das travessias, o processo de criação migrou por algumas unidades 
do Sesc no interior de São Paulo, entre novembro de 2009 e março de 2010. Nessa etapa do 
processo, as unidades do Sesc proporcionavam a estrutura para os ensaios da peça e, em 
contrapartida, parte da equipe oferecia oficinas. Os ensaios aconteciam durante a semana, com 
aberturas públicas aos finais de semana. Montou-se duas cenas em cada cidade e a cenografia 
foi sendo feita com o que se tinha à mão, de maneira bastante improvisada. De volta a São 
Paulo, o grupo então se preparou para a temporada de estreia no galpão do Sesc Pompeia.
 O processo criativo neste ponto deu-se como uma encenação visando o espaço de um 
galpão e, para tal, a cenografia foi de dimensão fortemente performativa, funcionando como 
um “dispositivo cenográfico” (ANDRADE, 2021) que propunha uma dinâmica tanto para o 
elenco quanto para o público. Este era convidado a também mudar sua posição no espaço 
a cada mudança de cena. A todo instante a cenografia lembrava o espectador que aquilo era 
teatro, artifício, embora houvesse também uma espécie de aura teatral envolvida neste mesmo 
artifício, como veremos.

A partir das propostas da encenação, o público de cento e vinte pessoas revezava entre 
dois grupos de cadeiras, assistindo às dez cenas montadas em duas áreas distintas do galpão. 
Após a primeira cena, na qual a disposição das cadeiras sugeria um trem, a plateia era convidada 
ao outro espaço cênico e, durante a segunda cena, a equipe de cenotécnica montava a terceira 
cena na mesma área da primeira, porém reestruturando a relação palco-plateia. Havia uma 
forte teatralidade envolvida nessa metamorfose do espaço. O público, atento ao acontecimento 
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cênico em curso, sequer se dava conta das transformações que estavam acontecendo fora da 
cena, o que funcionava como a típica “magia do teatro”.

A cenografia era, então, pautada muito mais na transformação da relação público-
plateia a cada cena do que na caracterização exaustiva de cada espaço. Os espaços ficcionais 
eram construídos de maneira indicial, com elementos muito simples, confiando ao espectador 
o pacto de certas convenções teatrais: uma fogueira representa a festa, por exemplo; uma 
pequena árvore junto de um banco representa o parque, e por aí vai. Havia uma grande 
diagonal fixa que atravessava o espaço: ora o trem, ora um rio (composto efetivamente de 
água). E, ainda, em algumas cenas, o rio era coberto por paletes de madeira, possibilitando 
ao elenco ali caminhar sem se molhar. Em um extremo do espaço havia uma estrutura fixa 
de andaimes e em outra lateral, blocos de construção formavam praticáveis com pequenas 
nuances de altura47. 

Paletes, blocos cerâmicos de construção, andaimes: materialidades brutas, cruas, 
retiradas de seus contextos originais e trazidas para o teatro em sua forma e cor “naturais”. Como 
diz Vinci, “Elas são o que são. Eu não sei fingir que é”. Os elementos cenográficos funcionavam 
como propostas de design do espaço, diferentes áreas de se caminhar, subir, estar – o que 
proporcionava à encenação um enorme dinamismo. Sendo assim, a cenografia configurou-
se como uma proposição física-espacial de linhas, alturas e composições, somada à camada 
semiótica, com seus objetos de cena que remetiam mais diretamente ao plano ficcional. 

Ou seja, tudo absolutamente sintético, fundamental, limpo e significativo. Com uma 
significação muito concreta, dada pela materialidade daquilo que constitui o cenário e 
pela relação espacial entre a plateia, os atores e a cena. Daí o fato de que em cada lugar 
que a gente foi, a gente precisou mudar o espaço e reinventar o espaço a partir dessa 
ocupação. (FORJAZ apud PASSETTI, 2015, p. 118)

 Após a temporada de estreia, O Idiota - uma novela teatral contou com uma temporada 
na Oficina Cultural Oswald de Andrade. Nessa ocasião, a cenografia perdeu muito, contou-
nos Vinci. A temporada garantiu que um número maior de pessoas pudesse ver o espetáculo, o 
que é ótimo, claro. No entanto, o dispositivo cênico perdeu sua “magia” por conta de algumas 
adaptações necessárias, dentre elas a utilização de inúmeras salas da oficina cultural. Por conta 
da própria configuração arquitetônica do local, restou impossível refazer o dispositivo cênico 
original, com suas metamorfoses espaciais. Estas, que eram uma característica tão basal da 
concepção cenográfica, acabaram sendo substituídas por uma estrutura itinerante, de forma que 
o público continuava mudando de espaço a cada cena, mas sem testemunhar a transfiguração 
de um mesmo lugar (arquitetônico ou físico) em diferentes espaços cênicos (ficcionais). Nas 
palavras da cenógrafa, “Perdeu-se justamente a tensão plástica que era mais interessante, de 
várias coisas acontecerem em um mesmo lugar. E tinha algo de mágico nisso. Era tudo simples, 

47  Ver PASSETTI, 2015, p. 62-69, para uma descrição e imagens de cada cena de O Idiota.
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mas tinha uma magia”.
 A situação acima descrita é exemplar de uma cenografia que não é pensada nem projetada 
enquanto uma camada associada exclusivamente à dimensão literária, ficcional, descolada da 
estrutura arquitetônica. Muito pelo contrário, as cenografias de Laura Vinci – assim como 
seus trabalhos em artes visuais – travam diálogos vivos com a realidade física de cada lugar, 
borrando, de certa forma, a fronteira entre realidade e ficção, arquitetura e cenografia.

28.
Esquema da cenografia mutante de O Idiota,
autoria de Tatiana Tatit,
Sesc Pompeia, São Paulo
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30.
O Idiota,  
Sesc Pompeia,  
São Paulo

31.
Luís Mármora, Freddy Allan e 

Lúcia Romano, O Idiota,  
Sesc Pompeia, São Paulo

29.
De pé, Lúcia Romano, Sylvia Prado e Aury Porto,  

O Idiota, Sesc Pompeia, São Paulo



77CAPÍTULO 1

1.5.4 Pais e Filhos (2012)

Antes de falarmos da montagem de Pais e Filhos, faz-se necessária uma pequena 
digressão, um breve retorno no tempo. Em 2010, a mundana companhia trabalhou com 
o diretor russo Adolf Shapiro, no espaço da FUNARTE em São Paulo, a partir de algumas 
dramaturgias de Anton Tchekhov, cujo falecimento fazia, então, cem anos. Laura Vinci não 
participou desse trabalho. Tchekhov 4 - Uma Experiência Cênica, como foi intitulado, teve sua 
encenação composta de quatro atos, cada um deles advindo de uma das principais obras do 
dramaturgo russo: A Gaivota, Tio Vânia, O Jardim das Cerejeiras e As Três Irmãs.

Em 2012 a mundana voltou ao Sesc Pompeia – desta vez no teatro – para o segundo 
projeto com Shapiro, Pais e Filhos, também uma adaptação de um romance russo, mas desta 
vez de Ivan Turguêniev. A experiência, no entanto, foi frustrante para a equipe e o processo 
contou com momentos de desconforto e tensão. O diretor russo já havia montado o espetáculo 
anteriormente e o que a equipe brasileira percebeu somente no decorrer dos ensaios é que 
Shapiro estava apenas remontando o mesmo. No entanto, isso não havia sido acordado, não era 
sabido pelos artistas participantes, o que foi ainda mais negativamente impactante, visto que 
estes vinham naquele momento do processo profundamente coletivo (e exitoso) de O Idiota. 

“Foi muito difícil. Ele [o Shapiro] tinha a peça pronta na cabeça e queria que a gente 
reproduzisse. Não precisava da gente, poderia ser qualquer equipe, qualquer pessoa. E era 
muito ‘careta’.” (VINCI, entrevista 3) O diretor já sabia tudo o que queria48, inclusive para a 
cenografia, iluminação (a cargo de Cibele Forjaz e Wagner Antônio) e figurino (de Marichilene 
Artisevskis). A diretriz para a cenografia foi: uma ambiência branca com móveis de jardim. 
Dando-se conta da realidade do processo que se delineava, Vinci seguiu as indicações do 
diretor russo sem muito discutir49. O piso foi coberto por grama artificial na cor branca, o 
que dava a impressão de neve. O espaço cênico amplo, quase todo livre, continha apenas um 
mobiliário feito de metal vazado. Em uma crítica da peça de tônica negativa lia-se:

A cenografia é basicamente um tapete de fios longos brancos e uns bancos de jardim 
funcionais às várias disposições das cenas. O minimalismo cenográfico reforça por sua 
vez, também, a intenção do investimento na história e nas interpretações. Dialogam 
muito bem com a cenografia elementos cênicos mínimos, que dão a ideia se a ação 
acontece no jardim, se é de dia ou noite. Esses códigos também se estabelecem pela 
trilha sonora, quase imperceptível, mas precisa ao ponto de se ouvir pássaros ou grilos. 
(PUGLIESE, 2012, on-line)

Apesar do sentimento maior de enorme frustração quanto a esta montagem, a 

48  Esta prática hierarquizada e centralizadora do diretor – que qual um demiurgo dita as regras e caminhos da criação 
– à qual Laura Vinci se opõe é característica marcante do teatro ocidental moderno, que teve na Rússia (não coincidentemente) 
muitos de seus principais episódios.

49  Em entrevista, a cenógrafa conta – hoje com bom humor – que durante os ensaios ela foi inclusive uma espécie de 
porta-voz do grupo junto ao diretor, talvez por ser uma das mais velhas do grupo ou talvez pelo russo ter simpatizado com ela 
mais do que com os outros. 
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cenógrafa, que neste projeto teve a assistência de Julia Moraes, conta que se alegra, ao menos, 
pelas inúmeras árvores que alocou junto ao público, na sala projetada por Lina Bo Bardi com 
duas plateias, uma de frente para a outra (com o palco ao centro). As cerca de quinze árvores 
– vivas, com suas raízes contidas em sacos de terra – estavam espalhadas nas duas plateias e 
ocupavam o lugar de uma pessoa cada, em uma cadeira. 

Os dois meses de temporada no teatro do Sesc Pompeia foram a estreia de Pais e Filhos, 
mas também o prenúncio de seu fim. Pouco exitosa, a montagem teve apresentações no festival 
Mirada, do Sesc Santos, ainda em 2012, e no FILTE – Festival Latino Americano de Teatro da 
Bahia, em 2013, mas depois minguou e foi deixada para trás sem pesar.

32.
Donizete 
Mazonas (em 
pé no banco), 
Pais e Filhos, 
Sesc Pompeia, 
São Paulo

33.
Pais e Filhos, 

Sesc Pompeia, 
São Paulo
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1.5.5 O Duelo (2013)

Em O Duelo, a mundana companhia voltou a trabalhar de maneira mais coletivizada, 
com intensa troca entre os artistas participantes e envolvimento de todos no processo criativo. 
Mais uma vez a companhia se debruçava sobre a literatura russa, desta vez a novela homônima 
de Anton Tchekhov, com adaptação de Vadim Nikitin e Aury Porto50. O espetáculo, com 
direção de Georgette Fadel, teve uma boa aceitação do público e da crítica. Destaca-se desta 
montagem a criação e estreia fora do circuito cultural do sudeste brasileiro. Nas palavras de 
Fadel: “passamos a ver, com o estranhamento de quem chega a um local diferente, a dificuldade 
e a descoberta de habitar um espaço com características distintas do local de origem, o que 
é muito rico para a construção do que acontece no palco”51. Verifiquemos como se deu, no 
processo criativo, esse deslocamento espacial.

O processo de O Duelo começou com workshops52, durante um mês, em São Paulo 
mesmo, de maneira semelhante ao processo de O Idiota. A equipe se dividiu em pequenos 
grupos envolvendo artistas dos vários métiers, e cada grupo era responsável por propor uma 
vivência. Após tais experiências iniciais e com a dramaturgia já pronta, o grupo partiu para 
a próxima etapa de criação, uma imersão no sertão do Ceará. A esta altura, a equipe já havia 
levantado uma série de caminhos estéticos para momentos variados da narrativa. A companhia 
passou por três cidades: Arneiroz, Lavras da Mangabeira e Iracema. Aury Porto – produtor do 
espetáculo junto da atriz Camila Pitanga, ambos também em cena – explicou a analogia criada 
entre o texto russo e a realidade das cidades visitadas: 

50  “O texto é de 1891. A história, inquietante e surpreendente, acontece sob o calor quase alucinógeno do litoral do 
lendário Mar Negro. Ali surge a tensão entre os dois duelantes: um, a típica caricatura do herói romântico russo sem caráter, o 
outro, a também típica caricatura do porvir trágico da humanidade no século XX: um darwinista social. Vemos a luta dessas 
duas visões de mundo antagônicas numa sociedade periférica, espelho distorcido das metrópoles russas e europeias.” Texto 
extraído do site da mundana companhia. Disponível em: https://www.mundanacompanhia.com/oDuelo.php (acesso em 24 
jan. 2022)

51  ibidem

52  Conforme explica SILVA,A.C.A. (2008, p. 162-163 – itálico do autor), um workshop é uma “[i]mprovisação com 
maior grau de elaboração, uma ‘quase-cena’, preparada com um ou mais dias de antecedência, e que estimula a visão individual 
de cada ator em relação a um assunto ou problema. Apesar de concebido individualmente, ele pode incorporar outros atores 
no momento das apresentações. É um dos eixos fundamentais do processo colaborativo e coloca em evidência a função autoral 
do ator. Tanto como o canovaccio ou o roteiro para o dramaturgo, ou a montagem e a ocupação espacial para o encenador, 
o workshop é, para o ator, o seu espaço por excelência de criação e posicionamento artístico. [...] O workshop, portanto, 
assume o caráter de teste, de livre-exploração artística sem as pressões de produção, isto é, torna-se um espaço de ‘segurança 
e intimidade’, como definido por Schechner. Segundo o diretor e teórico americano [em Performance Theory], o ‘workshop é 
um tempo/espaço protegido onde as relações intra-grupais podem se desenvolver sem serem ameaçadas por agressões extra 
ou inter-grupais.’” Apesar do termo workshop ser evocado por vezes por integrantes do grupo e também por nós aqui, é 
importante notarmos que no contexto aqui em debate estamos falando de um dispositivo de criação com proposições cênicas 
que envolvem desde o princípio outros artistas, e não apenas os atores. Esse tema será desdobrado mais à frente. 

https://www.mundanacompanhia.com/oDuelo.php
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Em Arneiroz, eu já tinha conhecimento de grupos com experiência em teatro e é uma 
cidade com cerca de cinco mil habitantes, onde todos se conhecem, assim como na 
novela de Tchékhov. Lavras, minha cidade natal, é um pouco maior, mas com essa 
mesma proximidade entre todos. E Iracema é uma cidade que já conviveu muito com 
o drama do duelo por meio da prática da pistolagem.53

Em cada cidade, foram feitas oficinas de teatro e música com a população local, além 
dos ensaios do espetáculo, nos quais a diretora visou a montagem de uma cena por semana. Ao 
cabo de duas semanas (período em cada cidade), apresentava-se o que se tinha criado para o 
público local e em seguida conversava-se com a plateia, recebendo relatos de suas impressões 
e sensações. No que tange à visualidade das cenas, havia, claro, a precariedade material de se 
estar criando no meio do sertão e em situação provisória. 

Após a imersão nas três cidades, o último mês do processo criativo aconteceu em 
Fortaleza, onde a cenografia foi, enfim, projetada e desenvolvida. Havia uma demanda de Aury 
Porto, contou-nos Vinci, de que a cenografia se configurasse como um teatro móvel, inclusive 
com uma estrutura de plateia. Isso era um desejo do ator/produtor, mas era também uma 
questão pragmática: ter já pensada uma estrutura total que dependesse menos da infraestrutura 
de cada local garantia à peça uma independência maior para suas apresentações, onde quer 
que ocorressem. A peça tinha um apoio notável da Caixa Econômica Federal e dos Correios e 
já estava prevista uma temporada extensa em cidades por todo o Brasil. 

A arquibancada projetada por Laura Vinci e Marília Teixeira (sua assistente neste 
processo) era modular, o que possibilitou sua adaptação às diferentes realidades espaciais. Mas, 
geralmente, esta era organizada como uma semiarena (ocupando duas ou três laterais do palco 
retangular). O palco era formado por uma parte plana, no proscênio e ao centro, e tinha ao 
fundo uma estrutura de andaimes que possibilitava que as cenas acontecessem tanto embaixo 
quanto em cima destes – uma estrutura cênica que lembra a estrutura grega clássica, diga-
se de passagem. Os andaimes continham rodinhas na base, o que permitia o deslocamento 
dos quatro módulos separadamente, em cenas específicas. O iluminador, Guilherme Bonfanti, 
também precisou de uma estrutura de grandes postes para o suporte dos equipamentos. Com 
toda essa parafernália – que viajava em dois caminhões – foi possível voltar às cidades por onde 
se havia passado na criação da peça para apresentar sua versão final, de três horas e meia de 
duração.  

Apresentou-se em locais tão díspares como praças, quadras escolares, um assentamento 
do MST e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, de forma que a paisagem 
circundante mudava constantemente. Leo Porto Carrero, responsável pela cenotécnica durante 
a temporada itinerante da peça, fazia um trabalho semelhante ao de um platô de cinema 
(termo advindo do francês, plateau), chegando no destino antes da equipe e dos caminhões, 
verificando a estrutura do espaço e de elétrica, e averiguando se havia tudo o que era necessário 

53  Disponível em: https://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/07/o-duelo-com-camila-pitanga-estreia-turne-nacional-
em-fortaleza.html (acesso em 24 jan. 2022)

https://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/07/o-duelo-com-camila-pitanga-estreia-turne-nacional-em-fortaleza.html
https://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/07/o-duelo-com-camila-pitanga-estreia-turne-nacional-em-fortaleza.html
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para a montagem do teatro móvel de O Duelo. Na ocasião da estreia, em Fortaleza, o espaço 
cênico ocupou tanto o palco quanto a parte central da plateia do tradicional Teatro José de 
Alencar, sendo construído em cima de parte das cadeiras normalmente destinadas ao público. 
Os espectadores ficaram, com isso, nas laterais, ao nível do palco (em cadeiras lateralizadas 
especialmente para o evento), bem como nas frisas e camarotes, um ou dois níveis acima.

A camada semiótica da cenografia, composta de objetos e materialidades, seguiu na 
mesma direção de trabalhos anteriores, com economia de recursos e crença na potência indicial 
destes. Mais uma vez, Vinci colocou uma árvore em cena, elemento natural e vivo que em 
todos os trabalhos parece chamar a atenção para a qualidade passageira da obra de arte – e das 
coisas e dos seres, por analogia. O mar negro da narrativa era evocado através de um grande 
plástico preto manipulado em cena por dois atores, um recurso extremamente simples, mas de 
potente realização. Havia também um momento de tempestade, cuja realização cênica nasceu 
praticamente pronta em uma das experiências iniciais proposta pela cenógrafa junto a outros 
artistas. Tal tempestade acontecia por meio de fios de papel saídos de uma estrutura tubular 
– um recurso comprado pronto, típico de torcidas ou situações de festejo. Esta foi uma das 
poucas vezes que um experimento tão primário do processo criativo atravessou todo o período 
de criação e foi mantido na encenação praticamente idêntico a sua forma inicial. Compunha 
também a camada visual-material da peça, uma escultura do artista Franklin Cassaro; proposta 
da atriz Camila Pitanga. O objeto, que bem se integrava à estética geral da peça, era como 
um balão inflável de plástico que ia mudando de forma a partir da manipulação da atriz em 
cena. O artista carioca refere-se a este seu trabalho – uma série, uma pesquisa contínua – de 
“bioconcretismo”. 

No tocante à sua esfera macro, a cenografia de O Duelo mais uma vez constituiu-se de 
uma proposta de espaço, de relação física entre palco e plateia, sem uma ambientação ilusionista. 
A plateia o tempo inteiro encontrava-se consciente de que estava a observar um constructo, 
uma tradução cênica para uma fábula literária. Ainda assim, por conta da interpretação, da 
iluminação e dos elementos cênicos – que embora simples, eram eficazes em sua performance 
–, diversas atmosferas e ambientações eram construídas perante os olhos dos espectadores, 
sempre contando com o pacto teatral baseado em convenções a todo tempo atualizadas.
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34.
Paisagem da Serra 
da Capivara onde 
foi montado o 
teatro móvel de  
O Duelo

36.
Aury Porto 
(ao centro) 
e Vanderlei 
Bernardino 
(acima),  
O Duelo

35.
O Duelo
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37.
A cena da tempestade, 
O Duelo

38.
O mar,  
O Duelo
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1.5.6 A última palavra é a penúltima 2.0 (2014)

A parceria com Guilherme Bonfanti, iluminador de O Duelo, teve como consequência 
direta o convite à participação de Laura Vinci em um projeto do Teatro da Vertigem, expoente 
da cena paulistana de teatro de grupo dos anos 1990 e na ativa até hoje. Em 2014, a convite 
da 31a Bienal de São Paulo, de temática “Como falar de coisas que não existem”, o Vertigem 
remontou o trabalho A última palavra é a penúltima, de 2008, com direção de Antônio Araújo 
e Eliana Monteiro. A cenografia da montagem de 2008 havia sido assinada por Marcos Pedroso. 

A criação, em 2008, se deu a partir do texto “O Esgotado”, de Gilles Deleuze – estudado 
à época no grupo de estudos da companhia, liderado pelo filósofo Peter Pál Pelbart – e foi 
feita em parceria com as companhias Zikzira (Minas Gerais) e Lot (Peru). Seguindo uma das 
principais tônicas do grupo de trabalhar fora do edifício teatral, a criação foi apresentada na 
passagem subterrânea da Rua Xavier de Toledo – que liga o Viaduto do Chá à Praça Ramos 
de Azevedo, fechada desde 1998 –, e se configurou como uma espécie de exercício cênico ou 
intervenção, como se referem os participantes, visto que o curto período de ensaios (cerca de 
quinze dias) muito se diferiu dos longos processos de criação do grupo paulistano.

Em 2014, com o convite da Bienal, o Vertigem retomou o trabalho em um processo 
de um ou dois meses de ensaio, desta vez sem as duas companhias parceiras. A configuração 
espacial ali já estava dada, pois era a mesma de 2008: o público ficava sentado em cadeiras 
nas estreitas vitrines localizadas nas duas laterais do corredor onde ocorriam as ações. Vinci 
contou-nos que quando chegaram ao espaço, em 2014 – ainda fechado, em total desuso – as 
cadeiras da intervenção de 2008 seguiam ali e foram apenas organizadas. E alguns vidros que 
estavam quebrados foram recuperados. 

Não houve nesse novo processo de criação um workshop proposto pela cenógrafa, mas 
a todo instante houve uma troca com o elenco, mesclando propostas deles e sugestões (ou 
talvez soluções) de Vinci, mais uma vez com a assistência de Marília Teixeira. “Ali a minha 
participação mais importante foi ter levado materialidades. Eu até levei as pedras de mármore 
– que utilizamos no Máquinas do Mundo –, mas acabamos não usando porque acharam muito 
pesadas. O pó de mármore eu levei e tem cenas lindas que o Beto [Roberto Audio] faz com ele” 
(VINCI, entrevista 4).

A partir do raciocínio que viemos aqui apresentando de um cenografia com duas 
camadas – 1) espaço, relação público-plateia e 2) materialidades –, este trabalho foi, portanto, 
focado na camada material e semiótica dos objetos de cena, visto que a situação espacial já 
estava dada. Em cena, o espaço do corredor da intervenção iniciava vazio e o que se apresentava 
aos espectadores eram situações análogas às vividas na rua de uma metrópole. As ações cênicas 
tinham como base o caminhar, e mesmo o pedestre “real”, que passava pela rua próximo às 
escadas de entrada da passagem subterrânea, tinha a possibilidade de atravessar o corredor, 
interferindo na cena de modo espontâneo. A performance acontecia como uma sucessão de 
ações e imagens de potência alegórica, símbolos da vida contemporânea nas metrópoles. A 

https://www.youtube.com/watch?v=MB4jJXSqugo
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cada ação aumentavam as camadas de plasticidade do espaço, com uma série de materialidades 
e signos residuais. Ao final, acumulavam-se vestígios como água, areia, folhas de jornal, escritos 
nos vidros, uma cabine de orelhão (telefone público), um inflável em formato de tubarão, 
paralelepípedos, um carrinho de mão; enfim, estas e outras materialidades de uma certa 
teatralidade contemporânea pautada na potência das imagens e no acúmulo.  

Tem uma cena que eu gosto muito, que foi o Beto Audio que propôs. Ele entrou em 
um ensaio com umas lâmpadas tubulares na roupa e ficou muito lindo aquilo. Daí 
eu e Marília fomos atrás disso; pegamos lâmpadas que não quebrariam e fizemos a 
instalação elétrica. Ali era um elemento que gostamos muito, então a gente preservou, 
batalhou para que aquilo se mantivesse. [...] Quando o Beto entrou com as lâmpadas 
[no ensaio], elas não estavam acesas, ele as pegou do lixo. [...] Isso é o tipo de coisa 
que eu gosto de fazer: misturar as áreas. Ali era um elemento plástico-luz-escultura. 
(VINCI, entrevista 4)

Laura Vinci contou-nos que na experiência positiva do trabalho com o Teatro da 
Vertigem enxergou a maior potência no fato de as proposições terem advindo majoritariamente 
dos atores. Depois desse trabalho, o Teatro da Vertigem convidou Vinci a seguir como diretora 
de arte e esta chegou a fazer uma visita técnica com o grupo, no Chile, no contexto de outro 
projeto. Mas, por fim, acabou por declinar o convite de seguir junto à companhia, percebendo 
a dimensão quase megalômana do trabalho de cenografia do Vertigem, em espaços sempre 
inusitados: “Não ia dar, era muita coisa, eu ia ter um troço, cair no chão. Era muita coisa para 
coordenar sozinha.” (VINCI, entrevista 4), contou-nos a artista de maneira bem-humorada.
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39 e 40.
Roberto Audio em 
A última palavra é 

a penúltima 2.0, 
São Paulo
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1.5.7 Na Selva das Cidades – em obras (2014-2018)54

Em Na Selva das Cidades55, a mundana companhia radicalizou ainda mais a maneira 
colaborativa de se trabalhar, em um processo criativo dividido em etapas, como havia 
ocorrido no exitoso processo de O Idiota (2010). Na equipe de cenografia, Laura Vinci contou 
com a colaboração de Marília Teixeira e Flora Belotti, com momentos de maior ou menor 
envolvimento de cada uma conforme a etapa (inclusive da própria Laura)56. Destacamos de 
saída a característica talvez mais importante – porque específica, diferencial – desta montagem 
da companhia: o fato de ela ter partido de uma literatura dramática57, de estrutura dialógica, o 
texto épico dialético de Bertolt Brecht.

Em 2014 iniciou-se a pré-produção, pesquisa e conceituação do projeto. Aury 
Porto convidou Laura Vinci para compor a equipe que iria estruturar o projeto desde o seu 
nascimento, além de Cibele Forjaz (na direção, assim como havia ocorrido em O Idiota) e 
outros colaboradores. Foi a cenógrafa quem levou um grande mapa da cidade de São Paulo 
para um dos encontros, estratégia de onde nasceu o mapeamento para as imersões, às quais 
já chegaremos. Para este robusto projeto, a mundana abriu a possibilidade de oito estudantes 
e profissionais de Artes Cênicas acompanharem todo o processo de criação nas diferentes 
equipes do projeto, o que tornou o conjunto total ainda mais numeroso do que o de costume, 
com cerca de trinta pessoas.

A primeira etapa prática do processo, Na Selva das Cidades – entre tempos e espaços 
(título também do projeto, como um todo), visava pesquisar a fricção entre os espaços 
ficcionais e os espaço reais da cidade de São Paulo, além da sobreposição dos seguintes tempos: 
“a montagem do Teatro Oficina (realizada em 1969)58, o contexto histórico no momento em 
que o autor escreveu (Berlim, 1923), a cidade de Chicago em 1912 (onde a ação dramatúrgica 
acontece) e a cidade de São Paulo (em 2014-2015, período da investigação para a criação 
futura do espetáculo” (DOMINGUES, 2021, p. 27). Os experimentos práticos dessa etapa 

54  Por seu marcado caráter de work in progress, decidimos neste caso apontar o período do processo de trabalho ao 
invés de uma estreia específica. Todas as etapas serão descritas a seguir. 

55  A peça narra a luta entre dois homens na Chicago de 1912. No enredo, não ficam claros os motivos que levam os 
dois homens ao embate, porém, tudo e todos em torno deles vão sendo envolvidos ao longo da narrativa (família, amores, 
parceiros, amigos, justiça, polícia, negócios...) até englobar toda a cidade. Nas extremidades desta luta, encontramos dois tipos 
opostos: um rico comerciante de madeiras malaio versus um pobre balconista que migrou com sua família do campo para a 
cidade grande.

56  Clarice Delile, cenógrafa francesa que havia contatado a mundana companhia durante apresentações de O Duelo na 
Europa, também acompanhou/participou do processo durante cinco meses.

57  A mundana companhia, na maioria de seus trabalhos, alguns citados aqui, costuma partir de uma obra narrativa, 
um romance, para então adaptá-lo ou transpô-lo à linguagem teatral. Pontuamos aqui as exceções de Das Cinzas (2009), um 
texto de um dramaturgo (Samuel Beckett), no entanto originalmente radiofônico; e Tchekhov 4 - Uma Experiência Cênica 
(2010), já comentado, que embora tenha trabalhado com literatura dramática, o fez de maneira desconstruída, sem a pretensão 
da unidade dramática, visto que a montagem era uma colagem de atos de quatro peças distintas do dramaturgo russo. 

58  Primeira montagem do texto no Brasil, a montagem do Oficina foi marcante na história do teatro brasileiro por, 
dentre outros motivos, ter nela o primeiro nu frontal em cena – em plena ditadura –, da atriz Ítala Nandi.
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aconteceram como imersões em diferentes regiões da cidade, a fim de pesquisar as situações 
dramatúrgicas sobrepostas – ou como também seria possível dizer, imanentes – às múltiplas e 
discrepantes realidades sociais presentes nas cidades modernas.

Começamos relacionando cada quadro da peça com um território diferente da cidade 
de São Paulo, procurando obter o máximo de abrangência no mapa da cidade, sempre 
em busca do choque entre os limites sociais, políticos e econômicos que co-habitam 
a nossa “Selva-Cidade”: os altos e os baixios, centro e periferia, ricos e pobres, morar 
bem e morar mal, andar de helicóptero ou de trem–metrô-ônibus etc. (MUNDANA, 
2014, p. 6) 

Cada um dos doze locais das imersões foi escolhido por uma equipe responsável – 
uma reunião de artistas dos diversos métiers –, e para cada espaço havia um quadro da peça 
a ser explorado59. Cada membro do projeto participou na concepção e proposta prática de 
duas imersões. A equipe responsável determinava onde seria feita a imersão – através de quais 
caminhos, em quais estabelecimentos daquela região pré-selecionada – e o que seria feito 
durante esta. As imersões aconteciam sempre aos finais de semana, a cada duas semanas, o que 
inaugurou um ritmo frenético de produção e criação. Implodia-se, com tal procedimento, as 
noções de ensaio e apresentação e se instaurava para toda a equipe – tanto elenco quanto todos 
os outros artistas – uma noção de arte enquanto experiência (DEWEY, 2010)60. As imersões 
tiveram o objetivo de imergir tanto na matéria ficcional quanto na real, por assim dizer; vividas 
como experiências estéticas e de vida extremamente potentes per se, e menos como estudo para 
a encenação que viria a seguir (ainda que esse fosse um objetivo secundário).

Essa etapa do processo foi intensa, com vivências em realidades sociais heterogêneas, 
da Favela do Escorpião à abastada região da Berrini, passando pelo Baixo Augusta e pelo bairro 
de Artur Alvim, por exemplo. A equipe por vezes chegou a dormir no local entre os dois dias 
de imersão, como ocorreu no Parque da Cantareira, extremo norte da cidade, e nas represas 
Billings e Guarapiranga (no Yacht Club Santo Amaro, na zona sul). A cada duas semanas, 
um novo tema, um novo quadro da narrativa da peça e uma nova realidade concreta a ser 
experienciada. No que concerne à recepção, essa etapa do trabalho contou apenas com o 
público orgânico das pessoas da região visitada. Além disso, foi tudo filmado pelo cineasta 
Eder Santos Júnior, com o acompanhamento/assistência de Yghor Boy – artista que veio a se 
tornar parceiro constante e colaborador da companhia na captação e edição de vídeos. 

59  Cada imersão deveria abarcar a travessia – os workshops, a proposta/estrutura de improvisação –, mas também uma 
vivência/caminhada pela região, um debate com algum convidado acerca da dramaturgia ou temas transversais e a análise da 
dramaturgia do quadro seguinte (visto que a tradução inédita de Christine Rohrig estava sendo feita concomitantemente às 
imersões).

60  Ademais, embora estejamos no campo das artes cênicas e não das artes visuais, é notável como tal prática se 
aproxima da noção de site-specific. Nos termos de Kwon (2009), haveria aqui uma mudança ontológica da obra de arte não 
mais enquanto substantivo/objeto, mas sim verbo/processo (“irrepetível e evanescente”). Uma retirada da obra de arte do 
cubo branco modernista (ou da caixa preta, digamos) e a transferência da mesma para um local público, fora do circuito 
artístico, com suas especificidades espaciais e sociopolíticas inseparáveis do trabalho artístico; com “o desafio epistemológico 
de realocar o significado interno do objeto artístico para as contingências de seu contexto” (KWON, 2009, p. 168).
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O objetivo da companhia foi retomar dispositivos de criação do processo de trabalho 
de O Idiota – os envelopes de Vadim Nikitin e as travessias –, de forma que na maioria das 
vezes a equipe inteira só sabia o que se daria na imersão no momento em que chegava ao 
local, com isso garantindo o frescor do procedimento criativo, além de suas características de 
horizontalidade e auto-gestão, visto que nesse primeiro momento do processo todos os artistas 
envolvidos seriam proponentes de caminhos referentes a todas as linguagens61. 

Apesar [de a] proposição ser coletiva, a responsabilidade de propor e executar a luz 
permanecia da equipe de iluminação; o mesmo valeu para os outros departamentos. 
No campo das ideias, estávamos juntos e misturados, permanecíamos permeáveis. Na 
execução, nos fragmentávamos para construir de acordo com as concepções criadas 
pela equipe propositora da imersão. (DOMINGUES, 2021, p. 27)62

O núcleo de arte, como exceção, precisava saber com certa antecedência o que se 
daria, uma vez que necessitava de tempo para preparar algumas demandas da experiência: 
materialidades, figurinos, bem como iluminação e trilha sonora. 

Teve um experimento lindo que foi feito no sindicato dos carregadores do Ceasa 
[Sindicar, na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – 
CEAGESP]. Aquilo é um negócio espetacular, todo o carregamento é feito à mão, com 
aqueles carrinhos. São mais de quatro mil carregadores e tem um galpão com todos os 
carrinhos organizados em um esquema perfeito; e foi lá a locação deste experimento. 
No dia, enquanto a gente fazia o experimento, os carregadores estavam lá, estavam 
trabalhando. Nesse sentido, foi muito bonita a experiência com a cidade [...], o convívio 
com as pessoas dos vários lugares. (VINCI, entrevista 4)

Mais uma vez a concepção da cenografia partia da própria realidade arquitetônica 
apresentada. Para a imersão no Ceagesp, a cenografia se baseou nos carrinhos de mão, ali 
organizados racionalmente em fileiras. 

61  A diretora Cibele Forjaz participou de tais experimentos também de maneira horizontal, muitas vezes inteirando-se 
da imersão no mesmo dia, como os outros membros da equipe. Concomitantemente, Forjaz foi convidada pela atriz Denise 
Fraga para dirigir uma montagem de Galileu Galilei, também de Brecht. E na Cia. Livre dirigiu uma pesquisa teórico-prática 
sobre atuação Épica-Dialética, no qual, entre outras atividades, realizou cinco leituras encenadas de peças de Bertolt Brecht 
em parceria com outras companhias. Estes foram alguns eventos de um projeto artístico maior da encenadora de pesquisar os 
caminhos de um teatro épico brasileiro contemporâneo.  

62  Essa colocação de Alessandra Domingues, iluminadora, se aproxima da noção de processo colaborativo, de certos 
grupos paulistanos a partir dos anos 1990, pautado na noção de workshop (ver nota de rodapé 52). Daí advém a forma 
de criação da mundana companhia, é possível dizer. Nestas imersões de Na Selva das Cidades, assim como no processo 
colaborativo, a criação se dava respeitando os métiers, o savoir faire de cada artista, quando na prática. A diferença aqui é o fato 
de a proposta ser idealizada por um pequeno grupo misturando todos os métiers e de a vivência em si ser vivida por todos os 
artistas (nas caminhadas pelos bairros) e, depois, quando em ação teatral, propriamente dito, pautada no improviso dos atores 
e não em ações previamente ensaiadas. 
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Arrumamos o espaço abrindo um grande círculo entre os milhares de carrinhos e 
colocamos um para cada ator contornando o círculo e um para o juiz – personagem 
que não existe no texto e que foi criado pelo grupo presente na imersão. A ideia 
geral do improviso era de que se desse assim o julgamento de Shlink. Fizemos uma 
combinação rápida de como tudo seria feito, começaria com um círculo de giz traçado 
por Garga/Lee Taylor e Shlink/Aury Porto. Deixamos um pequeno X vermelho feito 
de fita adesiva no chão para marcar o centro do espaço. [...] No final do improviso, Lee 
Taylor se apropriou do pequeno X vermelho de uma forma tão interessante que esse 
elemento acabou tomando outros significados e nos seguiu até a montagem final da 
peça. (VINCI in MUNDANA, 2016, p. 15)

41.
Lee Taylor (fundo) e Aury Porto 
(primeiro plano), Imersão 
no CEAGESP, Na Selva das 
Cidades – em obras
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Depois que passaram pelos sete meses da fase das imersões, em diferentes pontos da 
cidade, em contato direto com realidades sociais e espaciais díspares, a companhia foi ensaiar 
no Sesc Ipiranga com o intuito de montar a peça em formato teatral, stricto sensu. Esse foi um 
momento crítico do processo, de crises e insatisfações, pois após passarem por uma intensa 
e arrojada etapa experimental, voltou-se ali para procedimentos mais tradicionais de ensaio 
de teatro e, principalmente, para a arquitetura de um espaço cultural, protegido entre quatro 
paredes, sem as forças sociais, afetivas e materiais presentes nas imersões.

[A fase das imersões] foi uma pesquisa horizontal, que toda a equipe coordenava, tinha 
núcleos; foi sofisticada a organização. [...] Foi uma pesquisa bonita, potente e... Muito 
horizontal! A equipe toda que decidia tudo, através de grupos. E aí quando chegou na 
hora da montagem, opa! Depois de passarmos por tudo aquilo, voltamos à fita crepe 
no chão. Depois de tantos meses fazendo um negócio “doidão”, aventureiro no que diz 
respeito à forma de criar, ao jeito de fazer, quando começaram os ensaios, voltamos 
a uma estrutura clássica, um lugar já conhecido. Para que pesquisamos tanto, então? 
(VINCI, entrevista 4)63

O questionamento de Laura Vinci é de natureza tanto estética quanto ética e didática, 
fato que retomaremos mais adiante quando analisarmos o processo de Máquinas do Mundo. 
O incômodo tanto de Vinci quanto de outros artistas – principalmente os do núcleo de arte – 
dizia respeito aos procedimentos de trabalho, ao modo de se fazer teatro.

[Nas imersões] a gente quebrou hierarquias e isso foi muito rico, todo mundo se 
desconstruindo para isso. O Idiota teve um preâmbulo disso no sentido de como a gente 
propôs. Mas, ali o material que a gente propôs foi para construir uma dramaturgia, ele 
tinha uma função muito clara. Já no [processo da] Selva, a função dessas imersões, 
dessa pesquisa, era descobrir o espetáculo, descobrir o texto. Não era nem a mise en 
scène. Em O Idiota, o material que serviu à dramaturgia, serviu também à mise en 
scène, ganhando depois outras camadas. No Selva, da forma que a gente fez, com o tipo 
de entrada que a gente fez na cidade de São Paulo e no próprio texto do Brecht, quando 
a gente foi para a sala de ensaio a gente se deparou com o fato de que não cabia usar 
esse material para a encenação. [...] Não cabia conformar ele. Essa foi a grande crise do 
Selva. [...] E nesse sentido, a Laura, com a experiência de artista plástica dela e com a 
prática do site specific, entendeu isso talvez de forma mais rápida. E ela falou: — Por 
que a gente tem que fazer sempre a mesma coisa? (DOMINGUES, entrevista)

Ademais, quando indagada sobre essa etapa do processo, Vinci também questiona 
o lugar do texto na criação teatral (outro fator ao qual voltaremos adiante). Durante os 
experimentos iniciais, os diálogos da narrativa de Brecht eram improvisados a partir das 
situações dramatúrgicas elencadas para cada espaço, e isso provocou uma apropriação grande 

63  Laura Vinci faz uso aqui, de maneira bem humorada, mas bastante crítica, da imagem da fita crepe no chão 
enquanto estratégia de ensaio. O recurso de marcar o espaço (a projeção da espacialidade em planta baixa) com fita crepe é 
muito utilizado em ensaios teatrais e ajuda o elenco a compreender a espacialidade antes da concretização da cenografia. A fita 
crepe é o paroxismo da representação; é o teatro do teatro, a representação (signo, indicação) do que será a representação de 
uma fábula (o cenário enquanto materialização dos espaços ficcionais). Não existe por parte da cenógrafa um juízo de valor 
quanto à estratégia, em si; mas um certo inconformismo de este tipo de estratégia ser utilizado em um processo criativo que se 
iniciou de maneira tão radicalmente performativa. 
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por parte dos atores, que de fato vivenciaram as situações dramáticas sobrepostas (ou por vezes 
coincidentes, analogamente) às realidades arquitetônicas e sociais de cada imersão. Por outro 
lado, quando passaram aos ensaios no Sesc Ipiranga, a criação conformou-se num formato 
mais “careta” de se fazer teatro, o que fez também com que o texto perdesse vigor e frescor. Na 
opinião de Vinci (mas não apenas dela), talvez tivesse sido mais interessante para o processo se 
houvesse um trabalho de adaptação do texto, e não apenas uma tradução nova, como ocorreu.

[...] ao elaborar uma imersão, não se buscava soluções para uma montagem próxima 
temporalmente, permitindo assim que a equipe estivesse plenamente no aqui e agora 
da pesquisa. Desta forma, o texto, a cada imersão, se abre diante da equipe como um 
portal cujo atravessamento causa a vivência da cidade, experiência que se estabelece 
como fim em si. A cidade – e não mais o texto – passa, então, a ser protagonista da 
pesquisa. Passa-se a não mais atuar para a cidade, mas atuar com a cidade. (MÁXIMO 
apud DOMINGUES, 2021, p. 282)

 
A questão da improvisação ou adaptação das situações dramáticas em oposição 

a uma utilização do texto preocupada com o rigor das palavras do autor – neste caso um 
texto de praticamente cem anos de idade – é um debate muito presente nos estudos teatrais 
contemporâneos e há vezes em que está relacionado a um debate ainda maior que opõe processo 
e produto e por vezes vê na fatigante repetição das palavras inscritas na dramaturgia a ruína da 
potência do evento cênico. “Esta é uma coisa que eu não consigo entender... A pesquisa às vezes 
é muito mais interessante que o resultado. Eu não consigo entender isso, em teatro. Para mim 
é um mistério. E é irritante”64 (VINCI, entrevista 4).

Alguns membros da companhia com quem conversamos, incluindo Laura Vinci, têm 
uma percepção de que o projeto já havia acontecido em sua maior potência nas imersões 
pela cidade. Ali, as situações dramáticas de cada quadro foram pensadas analogamente aos 
locais escolhidos para cada imersão. Dessa forma, o que se viveu em cada experiência foi uma 
aproximação com a situação arquitetônica e social, com trocas reais com a população de cada 
local, fossem locais de trocas profissionais ou de trocas familiares, afetivas; ambientes públicos 
ou privados.

Vejo as imersões como a formulação de um vocabulário; a formulação de um repertório 
de possibilidades [...] para cada quadro/cena da peça, um repertório construído pelas 
vivências, encontros e observações do que era real, do que existia em si mesmo, da 
relação com as personagens e a situação dramática. O fluxo real do espaço impregnando 
os quadros/cenas, nossos corpos e nossa visão. (DOMINGUES, 2021, p. 28)

64  Cabe um breve apontamento de que tal questionamento é presente tanto nas artes cênicas quanto nas artes visuais, 
com a arte processual e outras tantas decorrências do performative turn de meados do século XX. Os artistas até hoje debatem a 
questão da importância exacerbada dada ao produto artístico enquanto obra finalizada, produto comercializável. No entanto, 
na prática, é ainda essa a realidade da maioria das obras de arte até atualmente, é possível dizer. Frente a novas formas de arte 
que tentam escapar do sistema de compra e venda, o sistema capitalista logo adapta seus processos de maneira a incorporá-las. 
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A dificuldade da equipe, quando nos ensaios no Sesc Ipiranga, residiu na impossibilidade 
de se transpor para a cena as vivências das imersões. Havia um abismo separando as experiências 
performativas quase-reais vividas nos doze pontos da cidade e a montagem teatral, dramática, 
do texto de Brecht; um abismo estético, de linguagem, mas também ético e político, visto que 
o evento teatral para o qual se preparavam naquele momento seria uma situação controlada, 
mediada pela clara separação entre atuantes e espectadores, e fechada em um circuito cultural 
e de afetos elitista – ainda que o Sesc trabalhe com preços acessíveis e tenha uma atuação 
importantíssima na democratização do acesso à cultura. Acreditamos que houve ali uma crise 
sobre os modos e os motivos de se fazer teatro atualmente e das possibilidades estéticas de se 
trabalhar com Brecht. 

Parte da equipe (aqui se encontrando grande parte, senão todo núcleo de arte) estava 
caminhando para a radicalização da adaptação, acreditando na potência das imersões e da 
construção de uma dramaturgia e encenação por analogias; um caminho mais performativo. 
Mas, por outro lado, havia um outro desejo (principalmente por parte da direção) de partir 
da vivência das imersões para se aproximar da dramaturgia brechtiana, de suas palavras e 
conflitos, em uma encenação de qualidade épica e, portanto, dramática. 

Essas duas forças dissonantes acabaram por gerar muitas discordâncias e momentos 
de conflito, o que, a bem da verdade, é indício e sintoma de artistas inquietos e muito 
comprometidos com um fazer artístico crítico e vivo. A vivência desta cizânia emocionalmente 
desgastante para alguns foi o estopim para que o núcleo de arte – não apenas Laura Vinci, 
Joana Porto e Alessandra Domingues, mas também Marília Teixeira, Flora Belotti, Rafael 
Matede, Diogo Costa e ainda outros nomes que talvez estejamos esquecendo – fortalecesse 
suas parcerias e seu desejo por um processo criativo que se desse de maneira radicalmente 
horizontal, tanto no que diz respeito à direção quanto às várias linguagens reunidas: era a 
semente do projeto Máquinas do Mundo. 

Quando entramos no Sesc Pompeia para estrear a peça, já sabíamos que a peça 
não cabia dentro de uma única solução de encenação, estávamos questionando o 
modelo usual de apresentação numa temporada teatral. Por que, depois de tudo que 
vivenciamos, teríamos que chegar a uma única forma, a uma única resposta estética e 
conceitual? (DOMINGUES, 2021, p. 79)

 
A temporada no galpão do Sesc Pompeia de Na Selva das Cidades – em obras teve vinte 

e três apresentações, entre março e maio de 2016. A utilização da expressão “em obras” no 
título do trabalho esclarecia ao público o caráter processual, inacabado, do trabalho, ao mesmo 
tempo que tranquilizava a própria equipe, como se com isso afirmassem para si próprios “Isso 
não é o fim, mas apenas mais uma etapa”. 

Embora a peça não tenha sido muito exitosa, no que diz respeito à crítica e à recepção 
do público, Laura Vinci gosta da solução cenográfica encontrada para a ocasião. A espacialidade 
foi criada basicamente a partir de paletes de madeira e andaimes, uma outra vez. Havia uma 
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divisão em duas grandes áreas. O ambiente principal lembrava um ringue de luta65 – extraído 
da questão da luta, que é central na narrativa –, com uma estrutura de andaimes de dois andares 
em uma lateral. O público, que tinha a possibilidade de se deslocar durante o espetáculo, mas 
pouco o fazia, podia se sentar em três laterais deste ringue, sendo que uma delas continha os 
andaimes já citados – uma referência direta ao Teatro Oficina, além de uma materialidade já 
utilizada por Vinci em projetos anteriores. Já a quarta lateral do ringue dividia o espaço com o 
segundo ambiente e coincidia com as pilastras centrais da própria arquitetura do galpão. Este 
outro ambiente era também formado por paletes e terminava em duas grandes passarelas, uma 
alusão ao píer de algumas cenas da peça que acontecem próximo às águas do Lago Michigan.  

Um elemento cenográfico marcante era a sequência de grossas correntes penduradas 
no alto, na linha central do galpão. Além de evocarem um imagético de açougue, as correntes 
serviam de anteparo para o figurino do elenco, também aludindo às roupas lavadas e passadas 
na narrativa pela personagem Marie. Havia momentos em que os ganchos/cabides estavam 
todos vazios e outros nos quais eram movidos para um lado e para outro. Um dispositivo 
cenográfico, portanto, potente pela proposição imagética, pelas possibilidades simbólicas, 
mas também por estarem associados por vezes ao desenrolar das ações do elenco. Uma outra 
corrente ainda mais grossa – uma talha, espécie de guincho – era arrastada para o centro da 
cena em determinado momento, e nela era dependurada uma grande costela de boi.

Do ponto de vista da estrutura física, eu fiquei muito satisfeita, funcionou. [...] Mas, 
havia ali uma proposta espacial fora do padrão, em uma peça que estava enrijecida, 
careta. [...] Foi quando a gente pensou “Gente, não dá para manter a peça assim! 
Cadê a pesquisa? Vamos retomá-la, entender o que foi.” Foi uma coisa muito tensa, 
desgastante. (VINCI, entrevista 4)

65  Embora seja mais conhecida pela reforma (1984-1994) do edifício que abriga o Teatro Oficina, a arquiteta Lina 
Bo Bardi foi a cenógrafa da montagem de Na Selva das Cidades, muito antes, em 1969. Em um momento conturbado da 
história brasileira, em plena Ditadura Militar – após o duro AI-5 de 1968 –, mas de grande efervescência cultural, a montagem 
aconteceu imbuída do ethos tropicalista misturado à questão corporal do neoconcretismo. A região do Teatro Oficina era um 
canteiro de obras em escala urbana, por conta da construção do Minhocão, e a cenógrafa fez uso de materialidades retiradas 
da realidade para sua proposta de cenografia radicalmente performativa, como conta Edélcio Mostaço: “Ao invés de uma 
cenografia, Lina Bo Bardi forjou uma arquitetura cênica para a montagem. Dialogando com a dilacerada realidade externa 
ao teatro [...], o interior do teatro foi inteiramente remodelado, permitindo a instalação de espectadores em vários pontos do 
espaço [...]. As paredes internas foram forradas com tábuas de sucata da construção do Minhocão, exibindo sua dura e áspera 
superfície. Os móveis, cadeiras e demais objetos de cena foram também construídos com esses materiais reciclados – entre o 
lixo e o ready-made – para permitirem não apenas outra visualidade como, sobretudo, suportarem a violência da encenação: 
tudo era quebrado a cada noite.” (MOSTAÇO, 2009, p. 6-7 – itálico nosso) 
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42.
Visão do fundo do galpão, 
Na Selva das Cidades –  
Em obras, Sesc Pompeia

44.
As passarelas_píers do Lago Michigan, Na Selva 
das Cidades – Em obras, Sesc Pompeia

43.
Lee Taylor com o 

colete_paletó que 
soltava areia, Na Selva 

das Cidades – Em 
obras, Sesc Pompeia
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Após a temporada no Sesc Pompeia, não aceitando aquela como a etapa final do 
projeto, o grupo resolveu retornar à cidade na terceira e última etapa do projeto: Mundana 
companhia ocupa SP, realizada já no ano de 201766. Nela, o grupo retornou à maioria dos locais 
das imersões e ampliou sua vivência, completando dezoito ocupações – tendo o Sesc Pompeia 
sido considerado como uma delas. Na divulgação, o título do trabalho seguiu como Na Selva 
das Cidades – em obras. 

Novamente, houve a divisão em pequenos grupos responsáveis por propor, organizar e 
roteirizar cada evento. O que diferenciou essa etapa da primeira foi que desta vez cada ocupação 
se deu como uma versão da peça inteira, um viés, uma maneira de olhar para ela, de ler sua 
ação cênica e os conflitos apresentados por Brecht. Além disso, as experiências foram abertas 
ao público – por dois dias, sempre aos finais de semana. A primeira etapa foi de imersões, 
de vivências, aprendizagens, extração de células de realidade, tendo como camada análoga a 
fábula do dramaturgo alemão. Já a terceira etapa foi de ocupações, de naquele momento, sim, 
sobrepor às realidades visitadas camadas já mais estudadas e compreendidas (após a temporada 
no Sesc Pompeia) de uma fábula, com suas personagens, conflitos e seus desdobramentos no 
tempo e nos espaços.

As imersões foram uma outra maneira de construir um trabalho coletivo, num 
tempo-espaço de descobertas da cidade de São Paulo, musa inspiradora do trabalho, 
e do texto de Bertolt Brecht, disparador inicial do projeto. Já nas ocupações, junto à 
metodologia das imersões, experienciamos uma navegação contínua entre três pontos: 
1. a casa à qual chegamos, as ruas que ocupamos, o público do local; 2. a história 
que Brecht escreveu e como vamos encená-la; 3. o encontro dos corpos e a fricção 
das situações sendo reinventados no tempo e espaço da teatralidade, para uma plateia 
completamente diferente a cada espetáculo. Um reencontro com a matéria viva das 
memórias da pesquisa. (DOMINGUES, 2021, p. 111)

 
Nas imersões iniciais as ações vividas pela equipe – tanto elenco quanto os outros 

artistas – tinham como interlocutores os habitantes de cada local visitado, ora moradores, 
ora trabalhadores, em trocas que se encontravam num terreno muito próximo e quase  
(con)fundido entre ficção e realidade. Já nas ocupações, além da interlocução com as pessoas 
do local, havia o público convidado, espectadores que junto ao elenco vivenciavam um trajeto 
naquele local específico, assistindo a uma série de cenas majoritariamente em formato itinerante. 
Dependendo da intensidade das trocas com a população local, esta chegava até mesmo a ser 
incluída nas ações performativas. Na ocupação #6, de fevereiro de 2017, nomeada Terras e 
ocorrida na Favela do Coliseu, na Vila Olímpia – uma pequena comunidade instalada em meio 
a novíssimos prédios comerciais e vizinha do shopping de luxo JK Iguatemi –, quem abriu a 
ação cênica, com a leitura do prólogo, foi Regina Santos, que além de dona de um dos seis 

66  Embora não seja o foco do pensamento aqui em curso, é importante registrar que tais modelos de criação tão 
radicalmente focados na pesquisa e menos preocupados na montagem de um espetáculo nos moldes tradicionais só foram 
possíveis por conta do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo – no caso, nas edições 25 
(imersões) e 29 (ocupações). 
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bares da única via que cruza a comunidade é líder comunitária do movimento Sou Coliseu67.

Resolvemos, então, abrir radicalmente o espetáculo para a potência das experiências 
vividas em grupo, com a cidade. A partir deste novo paradigma, tudo passou a ser 
móvel e inacabado. A cada nova Ocupação tudo se transforma, na relação com o 
espaço ocupado. Desta forma, o cenário propõe sempre uma nova intervenção no 
espaço, assim como a luz, o vídeo, os figurinos e os objetos de cena, só existem em 
relação com este novo espaço e seus conceitos. O trabalho dos atores não tem marcas 
fixas, mas regras de jogo, que determinam a movimentação e o desenho da cena. Cada 
Ocupação é singular, cada sessão é uma estreia. Lutando diariamente contra a nossa 
tendência às relações hierárquicas e às formas prontas, estamos no risco, prontos para 
o inesperado.68

A ação dramática de Bertolt Brecht – bastante lacunar, neste caso –, dava-se de maneira 
distinta a cada ocupação e às vezes quadro a quadro. Por vezes mais descolada da situação 
real do espaço da ocupação e por vezes aproximada ao máximo desta a partir de estratégias, 
como a descrita acima, que conectavam as pessoas e as relações afetivas e políticas do local 
ao evento cênico e borrava a fronteira entre ficção e realidade, proporcionando uma vivência 
comum compartilhada entre população local, membros da companhia e espectadores. Um 
acontecimento, no sentido forte do termo – uma situação memorável, que diferenciava aquele 
dia específico de todos os outros e marcava aquele espaço na memória dos forasteiros que ali 
estavam, bem como marcava o acontecimento na memória do próprio espaço e seus viventes.

A fábula de Brecht foi vivida e atualizada a cada ocupação por meio de dispositivos de 
metaforização das relações e dos espaços, camada simbólica vivenciada a cada vez de forma 
diferente. No entanto, havia também a camada literal em jogo a todo instante. A equipe da 
companhia tinha de estabelecer relações concretas para alcançar os objetivos estabelecidos 
em cada ocupação. As pessoas tinham de comer e beber, usar o banheiro, entrar em casas 
de famílias e em estabelecimentos comerciais, e ainda fazer uso da estrutura disponível – 
espaços, trajetos, fontes de luz, objetos – para vivenciar a narrativa o mais próximo possível da 
realidade concreta, com o cuidado de não fetichizar aquelas realidades, por vezes tão distintas 
das conhecidas pelos membros da companhia.

[...] ficou claro que em cada um desses universos, desses bairros, existem microrrelações 
particulares de poder. A cidade de São Paulo apresentava, mais uma vez, de forma 
aguda, suas complexidades e contradições. No cruzamento com o texto, a questão 
da luta foi se atualizando crescentemente nessas relações. Se no original os negócios 
do empresário C. Schilink é a madeira, [na ocupação] #4 Faroeste [na região da 
cracolândia], é o controle do tráfico de crack e o processo de ocupar as ruas da cidade, 

67  Essa e outras informações sobre o processo de Na Selva das Cidades foram extraídas da dissertação de mestrado de 
Alessandra Domingues (2021) que, apesar do foco na criação de iluminação, abrange aspectos éticos e didáticos do processo.  

68  Depoimento da diretora Cibele Forjaz em reportagem on-line de abril de 2018 sobre a Ocupação #18 Operação 
Dinheiro, no Teatro da Caixa Cultural Brasília. Além da #18, as ocupações #16 Artifício (Rio de Janeiro) e #17 Palco (Curitiba) 
aconteceram em espaços culturais da Caixa, patrocinadora do projeto. As ocupações #17 e #18 ocorreram já no início do ano 
de 2018. Disponível em: https://aquitemdiversao.com.br/na-selva-das-cidades-em-obras-com-mundana-companhia/ (acesso 
em 15 fev. 2022)

https://aquitemdiversao.com.br/na-selva-das-cidades-em-obras-com-mundana-companhia/
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em #5 Águas [nas proximidades das represas, no extremo sul da cidade], o acesso à 
água. Aqui [na ocupação #6, na Favela do Coliseu] é o uso da terra. (DOMINGUES, 
2021, p. 148) 

Laura Vinci contou-nos que nesta etapa das ocupações se afastou do processo criativo 
por conta de todo o desgaste no momento dos ensaios que antecederam a temporada no Sesc 
Pompeia, e Flora Belotti tomou a frente da cenografia na maioria das ocupações69. Para cada 
ocupação, em paralelo ao trabalho do núcleo de arte, a diretora Cibele Forjaz e a preparadora 
corporal Lu Favoreto trabalhavam com o elenco. O modus operandi das ocupações foi bastante 
horizontal, já na direção do que ocorreu posteriormente em Máquinas do Mundo, em termos 
éticos-didáticos. Vinci participou diretamente de apenas duas ocupações, sobre as quais 
faremos aqui um comentário mais detido, ainda que bastante breve. 

A ocupação #9, intitulada Pele, aconteceu em abril de 2017, retornando à Madeireira 
Amarante, no Butantã, que já havia sido palco de uma imersão. “O espaço lá é incrível! Se a 
gente tivesse feito a peça toda lá teria sido um sucesso. A ação cênica ficou muito boa, muito 
bonita lá” (VINCI, entrevista 4). O grupo proponente da ocupação contava com Laura Vinci, 
Joana Porto (figurino) e Gabriel Máximo (acompanhante e depois assistente da direção, à 
época estudante de artes cênicas na ECA-USP), e o trio radicalizou a experimentação no que 
tange às potencialidades visuais e materiais e à dramaturgia por analogia. 

Gabriel Máximo fez uma adaptação do texto de Brecht focando na luta dos dois 
personagens principais – o capitalista Shlink, negociante de madeiras (justamente!), 
interpretado por Aury Porto, e o humilde funcionário de uma locadora de livros George 
Garga, interpretado por Washington Luiz Gonzales (que substituiu Lee Taylor) –, de modo 
que na proposta da ocupação os outros personagens permaneciam durante toda a ação apenas 
orbitando o conflito central, sem textos a serem proferidos. A ação dramática de toda a peça 
transformou-se em um experimento de uma hora, apenas, muito intenso e concentrado, focado 
no conflito principal, no que diz respeito às falas, apresentando todas as outras personagens 
como figuras que pairavam ao redor, cada uma com uma detalhada caracterização (figurino e 
maquiagem) 70. 

Vinci e a equipe de cenografia já haviam feito um roteiro de materialidades, semelhante 
àquele realizado no processo de preparação de “A Terra” (Os Sertões), do Teatro Oficina. Este 
procedimento criativo se tornou uma praxe nos processos teatrais de natureza colaborativa dos 

69  Vinci, neste momento, se sentia cada vez menos envolvida no processo de Na Selva das Cidades por todos os atritos 
do processo e por estar muito envolvida com o projeto de Máquinas do Mundo – que já corria em paralelo, com uma equipe 
reduzida da mundana companhia –, bem como com a direção de arte do longa-metragem A Casa do Girassol Vermelho, com 
direção de Eder Santos Junior e Thiago Villas Boas. 

70  Apesar da enorme potência visual e espacial da ocupação, em conversa com Luah Guimarãez pudemos entender 
que, do ponto de vista dos atores que orbitavam a cena, houve uma grande dificuldade em lidar com a grandiosidade do 
espaço, haja vista os poucos direcionamentos ou preparação específica para o elenco. Aqui reconhecemos um possível déficit 
na relação da direção (concepção, proposição) a cargo de integrantes do núcleo de arte com quem estava em cena atuando/
improvisando. Essa questão, da ordem didática da criação, será abordada no capítulo dois na situação de Máquinas do Mundo.
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quais Vinci participa, e, neste caso, a temática agregadora era a pele – título da ocupação –, o 
corpo, as roupas e os tecidos lavados pela personagem Marie. Havia, portanto, nesta ocupação 
duas dramaturgias em jogo, sobrepostas. A dramaturgia advinda do texto em si, das palavras, 
com a ação cênica e verbal concentrada, e uma dramaturgia visual, cujo denominador comum 
era a ideia de epiderme, superfície. Esse caminho estético focado na tradução via materialidades 
já se aproximava muito do projeto Máquinas do Mundo. 

As questões levantadas no roteiro de materialidades foram traduzidas pela equipe de 
figurino de diversas maneiras. Alguns exemplos: Vinicius Meloni teve o corpo coberto com 
pinturas, como tatuagens, Aury Porto teve o corpo coberto de dourado, Mariano Martins teve o 
rosto todo pintado de preto com um material denso que lembrava piche, Guilherme Calzavara 
vestia uma segunda pele de cor bege e Luah Guimarãez uma segunda pele feita de um tule 
com uma série de bolinhas: ou seja, uma miríade de cores, texturas e qualidades de materiais; 
traduções concretas dos elementos extraídos do texto. No que diz respeito ao espaço:

A Laura esculpiu uma arena, uma cena, com as madeiras que já existiam... Ela fez 
aquele local, ele não era daquele jeito. E como é que ela fez aquilo? [...] Foi através das 
relações. Foi um trabalho sensível e um trabalho físico, também, porque a gente ficava 
madeira por madeira [transformando o espaço], empilha aqui, empilha ali, muda para 
cá... (PORTO, entrevista)

 
A cenografia apostou na realidade material já apresentada na madeireira e fez pleno 

uso do espaço em sua grande dimensão, esculpindo-o, como disse Joana Porto. As duas 
materialidades que foram sobrepostas ao espaço-madeira foram uma árvore viva – matéria-
signo recorrente nos trabalhos da artista, como viemos mostrando, e de certa forma uma 
metonímia de uma cosmovisão ligada à ecologia – e inúmeras folhas de papel. Ou seja, outros 
elementos também ligados ao ciclo da madeira, à transformação desta matéria. Aqui a sensação 
da cenógrafa foi de uma abertura ao público que carregou, de fato, a potência do processo 
criativo e, como nos contou Porto, de relação profunda com o espaço e seus habitantes.

Tem uma história – que depois fomos fazendo no Máquinas do Mundo, e também em 
outros projetos que eu fiz com a Laura – de todas as características da ocupação serem 
muito bem costuradas. Ou seja, não era apenas ir à madeireira e ocupar aquele lugar, 
usar aquele lugar. Era a relação com o dono da madeireira, com os funcionários. [...] 
Uma relação muito mais íntima e orgânica, quente, com tudo o que estava acontecendo 
à nossa volta. Não era só chegar lá em um espaço – um espaço que podia ser mais 
ou menos incrível – e fazer, implantar a nossa experiência. Não. [...] Quem são as 
pessoas que estão nesse lugar, quais são os horários, quais são os ruídos em volta, onde 
que a gente está... Todas essas características, todo esse envolvimento – e daí é um 
envolvimento maior que você tem –, isso a gente sempre acreditou, faziam parte da 
nossa vontade trabalhar desse jeito, de entender, de estar junto. (PORTO, entrevista)
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45.
Mariano M. Martins e 
Guilherme Calzavara, 
Ocupação #9 Pele, 
Madeireira Amarante

46.
Vinicius Meloni, 
Ocupação #9 
Pele, Madeireira 
Amarante

47.
Luah Guimarãez e 

Washington Luiz Gonzales, 
Ocupação #9 Pele,  

Madeireira Amarante
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48 e 49.
Washington Luiz Gonzales e Aury Porto, 
Ocupação #9 Pele, Madeireira Amarante
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A ocupação 15, intitulada Caos, aconteceu em julho de 2017 no Teatro Oficina, e foi 
nesse contexto que parte da mundana companhia fez a primeira abertura de Máquinas do 
Mundo, processo criativo que corria em paralelo, com um grupo menor de participantes – 
voltaremos a isso mais adiante, em detalhes. A equipe propositora dessa ocupação foi Laura 
Vinci e as atrizes Luiza Lemmertz e Sylvia Prado. Para esta ocupação no Oficina também houve 
uma adaptação do texto, mas Vinci conta que se sentiu mais exclusivamente cenógrafa nesta 
experiência, menos envolvida com o todo. 

A ideia inicial da cenografia era criar uma passarela nivelada com a rua, ou seja, elevar 
a passarela-palco do Oficina em um único plano. No entanto, tal ideia mostrou-se inviável, 
financeiramente. A solução que foi, então, materializada – e que serviu tanto à ocupação da 
Selva quanto a Máquinas do Mundo – foi uma sequência de árvores plantadas em bulbos 
de terra alinhadas ao nível da rua, penduradas pelo alto dos andaimes, dos dois lados, com 
cordas brancas que revelavam a estrutura de suspensão. A maior parte do espaço de cena ficou, 
portanto, com as árvores bem acima da altura dos atores, criando uma paisagem surrealista de 
árvores voadoras (suspensas).

50.
Ocupação #15 Caos,  
Teatro Oficina

51.
Guilherme Calzavara (de frente),  

Ocupação #15 Caos,  
Teatro Oficina
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1.6 Uma pesquisa continuada

 Com o intuito de concluir este capítulo, apontaremos a seguir elementos que 
reconhecemos presentes de maneira contínua na criação artística de Laura Vinci. Seja em sua 
prática no campo das artes visuais, seja em seu envolvimento em projetos cênicos, algumas 
materialidades, signos e ambições estéticas-éticas são possíveis de serem compreendidas 
como um continuum – respeitando a especificidade de cada obra, mas concomitantemente 
identificando um gesto poético e crítico maior da artista, que se desdobra coerentemente em 
diversos projetos, como fotogramas de um movimento constante. A seguir retomaremos tais 
elementos de maneira objetiva, visto que cada um deles já foi fruto de maior escrutínio no 
decorrer do capítulo.
 Das instalações sobre as quais nos detivemos, cabe apontar a reincidência do uso do 
mármore, da areia (ou pó de mármore) e da água (em estado líquido, sólido ou gasoso). Estas 
matérias, além de sua potência plástica e de movimento (ou imobilidade), são vias simbólicas 
de reflexão sobre a mudança de estado dos elementos da natureza e da própria constituição 
desta. Por extensão, lançam luz também à contínua transformação das coisas e dos seres, o 
que metaforicamente parece alertar-nos sobre nossa frágil perecibilidade e fugaz passagem 
pelo mundo. Além da presença de elementos do reino mineral, o reino vegetal também se faz 
presente em certas obras de Vinci através da presença de folhas, galhos ou mesmo árvores 
inteiras. 

No que diz respeito ao processo de criação de Vinci no campo das artes visuais, 
apontamos a importância de suas parcerias (caráter coletivo) e o aspecto de certa forma “teatral” 
de suas obras. O que nos referimos anteriormente como caráter performativo está conectado 
diretamente à grande dimensão das obras e à intrínseca relação destas com a arquitetura dos 
espaços nos quais são implantadas – ou mesmo os espaços que criam. Tal caráter faz com que 
as obras tenham uma “estreia”, como no teatro, apenas existindo enquanto objeto e experiência 
artística quando são montadas e encontram o público. 

Ainda neste campo, apontamos o duplo caminho percorrido pela artista em 1) com 
obras de dimensão espacial, que flertam com a noção de sublime, a nosso ver – e uma fruição 
destas não limitada ao campo da visão, mas incorporando as dimensões tátil e cinestésica. E 2) 
obras de menor dimensão, mais objetuais, muitas vezes recobertas ou com detalhes em ouro, 
cuja fruição está mais próxima da noção de belo. 
 No que concerne ao envolvimento da artista em processos teatrais, é possível 
reconhecer tanto caminhos estéticos quanto éticos que vêm sendo percorridos. A compreensão 
da artista do que é a cenografia e como se dá o processo de criação da mesma extrapola seu 
gosto ou estilo pessoal e se interconecta com todas as outras linguagens e artistas presentes 
em um processo de criação teatral, sendo possível inferir que, na criação de tais dispositivos 
cenográficos performativos (ANDRADE, 2021), os grupos teatrais com quem esteve envolvida 
tiveram com a presença de Laura Vinci não “apenas” uma cenógrafa, mas uma artista inquieta 
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e crítica, preocupada não só com o quê criar (aqui incluso o porquê), mas também e talvez 
principalmente com o como criar. É possível localizarmos a prática artística de Vinci em um 
locus no qual se entrecruzam e mesclam as dimensões ética, estética, política e didática.

Tendo chegado ao teatro por vias muito particulares e se envolvido em projetos 
ligados a uma sucessão de encontros e parcerias, Vinci teve suas inquietações nas artes cênicas 
em desenvolvimento e aprimoramento a cada projeto do qual participou – uma narrativa 
de aprendizagem, de fato, e de aproximação passo a passo na direção daquilo que a artista 
considera vital na arte do teatro: a coletividade e a colaboração através de trocas horizontais.

De sua passagem pelo Teatro Oficina de José Celso Martinez Corrêa, os pontos que 
Laura Vinci carrega consigo são a potência exponencial de um coletivo em colaboração71 e, 
mais especificamente no que concerne a procedimentos de criação, a prática do roteiro de 
visualidades. Por fim, o que esteve presente na vivência da artista no Oficina – e já havia se 
tornado, naquele momento, também uma tônica de sua produção individual – foi a íntima 
relação entre cenografia e arquitetura.

Do processo criativo de Só lançamos luz à questão dos cruzamentos que se dão entre as 
artes visuais e as artes cênicas na prática da artista; trocas contínuas e em via de mão dupla. Foi 
em Só que apareceram pela primeira vez as escoras – esta imagem de um espaço em obras e uma 
noção das coisas serem o que efetivamente são – e as placas de mármore no chão, formando 
uma escultura de piso e também um espaço. Além da importância desses materiais, que depois 
foram revisitados em processos e obras posteriores, Só foi um momento de estreitamento da 
colaboração com a iluminadora Alessandra Domingues, com quem estabeleceu sua parceria 
artística mais extensa em teatro.

Da bem-sucedida montagem de O Idiota, primeiro projeto na mundana companhia, 
apontamos três fatores igualmente importantes que marcaram a trajetória da artista. Em 
primeiro lugar, o procedimento dos envelopes, esta estratégia criativa que dá voz a todos os 
artistas participantes do projeto, que abre a possibilidade de a equipe de arte propor ativamente 
caminhos para a encenação – e que se relacionam com a interpretação, por conseguinte –, ao 
invés de passivamente cumprir demandas da direção. Essa estratégia, enquanto um sistema de 
jogo, com suas regras, teve grande êxito e marcou o cerne da prática criativa depois revisitada 
pela mundana em processos posteriores. 

Em segundo lugar, o momento do encontro das três artistas que formam o âmago do 
núcleo de arte da mundana companhia: Laura Vinci, Alessandra Domingues e Joana Porto. As 
três artistas – e mais parceiros e parceiras em cada processo, claro – se encontraram enquanto 
equipe de fino entrosamento neste processo e desde o início estabeleceram uma potente e 

71  Disse a artista em entrevista: “Se [o espetáculo] não carregar [o processo], para mim não faz sentido. [...] Mas, tem 
diretores que trabalham assim, não é? Não tem processo. Tem ensaio. [...] É a coisa do diretor autoral. O diretor sabe o que ele 
quer, ele faz os atores chegarem aonde ele quer, a equipe toda faz o que ele quer... Quer dizer, tem diretores que mixam bem 
essas duas situações. Mas, tem diretores mais processuais mesmo; que vão para a experiência prática sem saber direito o que 
quer. Vai sabendo durante o processo... O Zé Celso é muito assim. Ele sabe muito bem o que quer, mas ele deixa o processo 
transformar ele.” (VINCI, entrevista 2)
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saudável atmosfera de trocas, com uma comunicação sutil e tranquila, e ideias em ressonância.
Por fim, o terceiro ponto que frisamos de O Idiota é o estabelecimento de uma 

cenografia não ilustrativa, na qual o material é o material, sem disfarces, sem ilusão; uma 
cenografia enquanto um espaço (por vezes dinâmico) em estreita relação com a estrutura 
arquitetônica do lugar. E somada a essa camada espacial, a cenografia enquanto objetos, 
pensados majoritariamente pelo viés da materialidade, com potência metonímica e metafórica.

Já o processo de Pais e Filhos serviu em via negativa, chamando a atenção de Laura 
Vinci para aquilo pelo que ela não tem muito interesse no campo teatral: um processo 
centrado na figura do diretor, extremamente hierarquizado, no qual essa figura de poder já 
tem a concepção total do espetáculo de antemão, fazendo da equipe criativa, do núcleo de arte, 
apenas cumpridores de demandas. Ainda assim, quanto à realização da cenografia, em si, Vinci 
frisa um ponto positivo, que foi a inserção das quinze árvores vivas nas duas plateias do teatro. 

O processo de O Duelo foi potente por dois motivos, principalmente. O primeiro, por 
ter se iniciado com uma estratégia de criação horizontal, semelhante àquela de O Idiota, na 
qual todos os envolvidos no projeto tiveram a possibilidade de propor, conceber caminhos 
estéticos, independentemente de seu métier. O segundo – e talvez o principal aqui – foram 
as imersões realizadas no Ceará no processo de montagem do espetáculo. Essas experiências 
intensas e de longa duração foram a prova viva da potência da troca entre artistas engajados 
em um mesmo propósito, do estreitamento dos laços de parceria e amizade e do encontro com 
realidades materiais e humanas diversas.  

A participação da cenógrafa em A última palavra é a penúltima 2.0, do Teatro da 
Vertigem, ainda que tenha sido um processo curto e de remontagem, foi significativa no que 
diz respeito à experimentação com matérias e a vivência em um espaço cênico específico e 
com constante interferência de transeuntes. Ademais, Vinci reconheceu no grupo a potência 
existente na horizontalidade da criação, em um processo no qual atores e atrizes eram muito 
propositivos, ainda que as escolhas finais estivessem a cargo da direção.

Analisamos um pouco mais detidamente o processo de Na Selva das Cidades da 
mundana companhia e acreditamos ter ficado claro que este foi de enorme importância na 
trajetória de Laura Vinci no teatro por duas vias. A primeira, por via positiva, na primeira 
etapa do projeto, nas imersões em espaços por toda cidade de São Paulo. Foi nestes intensos 
sete meses em que a artista viveu junto a outros trinta criadores que se experimentou mais 
radicalmente a concretização de uma criação horizontal e colaborativa. Na esfera artística, 
viveu-se um estreitamento de laços com os inúmeros parceiros envolvidos no projeto. E numa 
esfera mais ampla, humana, o contato com pessoas, espaços e realidades plurais, extrapolando 
o circuito-arte, os espaços institucionais protegidos e de certa forma excludentes.

Já pela via negativa, na segunda etapa deste projeto – quando  este  se fechou novamente 
em uma sala de ensaio e teve como objetivo a criação de uma peça de teatro “tradicional” 
– corroborou-se o desinteresse da artista em processos centralizados (e hierarquizados) na 
dramaturgia e na figura do(a) diretor(a).
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A minha luta com a mundana é de entender que existe uma outra forma de trabalhar; 
existe uma forma mais coletiva, na qual todas as pessoas tomam as decisões. Há opções, 
escolhas e decisões; todo mundo tem direito a propor. É mais difícil? Por um aspecto, 
é. Mas, é também mais rico, no sentido de alcançar lugares de uma outra qualidade 
estética. Quando tem mais gente propondo, você potencializa as visões criativas do 
grupo. Quando você tem um diretor autoral, você potencializa a visão dele; só dele. E 
tudo bem, é um jeito de fazer. Mas, na mundana, eu vislumbrei a possibilidade desse 
outro jeito mais coletivo de produção artística. (VINCI, entrevista 4)

Além das especificidades de cada projeto teatral de que a artista participou, é notável o 
fato de que a maioria deles se deu em espaços alternativos. Mesmo quando havia um palco, ele 
não era italiano e não tinha coxias – características de uma arquitetura que apoiou e consagrou 
o cenário ilusionista –, fato que serviu de potencializador para a compreensão e criação de uma 
cenografia performativa. Além disso, o fato de as traquitanas estarem usualmente às vistas do 
espectador e de serem utilizados recorrentemente andaimes, escoras e paletes dão o tom de 
uma espacialidade como um constructo, mas com materiais retirados do continuum do real, 
apropriados do folclore da natureza moderna (urbana, industrial), como diria Restany (2011), 
em um gesto semelhante ao dos novos realistas. 

Resulta dessa atitude a compreensão de uma cenografia enquanto construção de 
espacialidade concreta – e não a representação ou a ilusão de um espaço ficcional referenciado 
–; uma “ideia de cenografia [que] não se esgota na semiótica [...], já que seu desempenho no 
palco não pode ser completamente analisado ou explicado a partir de sua função mimética” 
(ANDRADE, 2021, p. 134).

A arquitetura longilínea singular do palco-rua do Teatro Oficina, em Cacilda!. A 
instalação com o piso de mármore e as escoras no espaço em obras do edifício comercial do 
Sesc Avenida Paulista, em Só. O espaço do galpão e o teatro com duas plateias em relação 
frontal do Sesc Pompeia, em O Idiota e Pais e Filhos, respectivamente. Os inusitados lugares 
ocupados pelo teatro viajante de O Duelo. A passagem subterrânea da Rua Xavier de Toledo, em 
A última palavra é a penúltima 2.0. E, finalmente, os muitos espaços de arquiteturas, pessoas 
e afetos reais das imersões de Na Selva das Cidades. Uma trajetória de mais de vinte anos de 
envolvimento com o teatro praticamente sem pisar em um palco italiano, e não à toa72.
 Esta tarefa de apontar tal continuidade – com suas repetições e diferenças – não deve ser 
compreendida como puro afã organizador e sim como um exercício crítico de reconhecimento 

72  Optamos por deixar de fora de nossa análise da trajetória de Laura Vinci no teatro até o momento dois projetos, 
por serem estes pouco significativos para o caminho do pensamento que se está aqui tecendo, bem como por serem, inclusive, 
posteriores à temporada de Máquinas do Mundo no Sesc Pinheiros, cerne de nossa pesquisa. Medeamaterial, solo de Aury 
Porto dirigido por Marcio Aurelio, ocorreu em janeiro de 2019 na mesma sala e no contexto do mesmo projeto de Máquinas 
do Mundo, nomeado mundana +. No entanto, no decorrer do processo criativo, Laura Vinci acabou se afastando da montagem 
por não concordar com a hierarquizante direção, o que não estava nos planos iniciais. Quem assumiu a cenografia foi Júlia 
Zabur. Já Tutankáton, de Otavio Frias Filho, com direção de Mika Lins, estreada em agosto de 2019 no Sesc Av. Paulista teve 
uma criação cenográfica mais tradicional, com o convite da diretora e o desenvolvimento de uma proposta por Vinci e Flora 
Belotti. Para fins de mapeamento do trabalho de Laura Vinci, somam-se até o momento atual outros três trabalhos teatrais que, 
por conta da pandemia da Covid-19, tomaram rumos distintos dos originalmente concebidos, se enveredando pelas trocas on-
line e resultados audiovisuais. Guerra em Iperoig, da mundana companhia; Capô, de Georgette Fadel; e Matheus e Januário, 
projeto de Laura Vinci e Joana Porto.  

https://www.mundanacompanhia.com/guerraemiperoig.php
https://capo.art.br/
https://vimeo.com/520134507
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de temáticas e práticas que atravessam inúmeros projetos e vão se materializando como 
desdobramentos mais ou menos perenes de tônicas de sua pesquisa e gesto artístico. Levando 
em conta o caminho ainda a ser percorrido nesta dissertação, é de suma importância para 
uma análise crítica e coerente do projeto Máquinas do Mundo reconhecer as obras que o 
antecederam, evitando fetiches ou modismos tanto referentes à práxis artística quanto à 
produção acadêmica. 





CAPÍTULO 2



A Máquina do Mundo 

E como eu palmilhasse vagamente
uma estrada de Minas, pedregosa,
e no fecho da tarde um sino rouco

se misturasse ao som de meus sapatos
que era pausado e seco; e aves pairassem
no céu de chumbo, e suas formas pretas

lentamente se fossem diluindo
na escuridão maior, vinda dos montes
e de meu próprio ser desenganado,

a máquina do mundo se entreabriu
para quem de a romper já se esquivava
e só de o ter pensado se carpia.

Abriu-se majestosa e circunspecta,
sem emitir um som que fosse impuro
nem um clarão maior que o tolerável

pelas pupilas gastas na inspeção
contínua e dolorosa do deserto,
e pela mente exausta de mentar

toda uma realidade que transcende
a própria imagem sua debuxada
no rosto do mistério, nos abismos.

Abriu-se em calma pura, e convidando
quantos sentidos e intuições restavam
a quem de os ter usado os já perdera

e nem desejaria recobrá-los,
se em vão e para sempre repetimos
os mesmos sem roteiro tristes périplos,

convidando-os a todos, em coorte,
a se aplicarem sobre o pasto inédito
da natureza mítica das coisas,

assim me disse, embora voz alguma
ou sopro ou eco ou simples percussão
atestasse que alguém, sobre a montanha,

a outro alguém, noturno e miserável,
em colóquio se estava dirigindo:
“O que procuraste em ti ou fora de

teu ser restrito e nunca se mostrou,
mesmo afetando dar-se ou se rendendo,
e a cada instante mais se retraindo,

olha, repara, ausculta: essa riqueza
sobrante a toda pérola, essa ciência
sublime e formidável, mas hermética,

essa total explicação da vida,
esse nexo primeiro e singular,
que nem concebes mais, pois tão esquivo

se revelou ante a pesquisa ardente
em que te consumiste… vê, contempla,
abre teu peito para agasalhá-lo”.
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As mais soberbas pontes e edifícios,
o que nas oficinas se elabora,
o que pensado foi e logo atinge

distância superior ao pensamento,
os recursos da terra dominados,
e as paixões e os impulsos e os tormentos

e tudo o que define o ser terrestre
ou se prolonga até nos animais
e chega às plantas para se embeber

no sono rancoroso dos minérios,
dá volta ao mundo e torna a se engolfar
na estranha ordem geométrica de tudo,

e o absurdo original e seus enigmas,
suas verdades altas mais que todos
monumentos erguidos à verdade;

e a memória dos deuses, e o solene
sentimento de morte, que floresce
no caule da existência mais gloriosa,

tudo se apresentou nesse relance
e me chamou para seu reino augusto,
afinal submetido à vista humana.

Mas, como eu relutasse em responder
a tal apelo assim maravilhoso,
pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio,

a esperança mais mínima — esse anelo
de ver desvanecida a treva espessa
que entre os raios do sol inda se filtra;

como defuntas crenças convocadas
presto e fremente não se produzissem
a de novo tingir a neutra face

que vou pelos caminhos demonstrando,
e como se outro ser, não mais aquele
habitante de mim há tantos anos,

passasse a comandar minha vontade
que, já de si volúvel, se cerrava
semelhante a essas flores reticentes

em si mesmas abertas e fechadas;
como se um dom tardio já não fora
apetecível, antes despiciendo,

baixei os olhos, incurioso, lasso,
desdenhando colher a coisa oferta
que se abria gratuita a meu engenho.

A treva mais estrita já pousara
sobre a estrada de Minas, pedregosa,
e a máquina do mundo, repelida,

se foi miudamente recompondo,
enquanto eu, avaliando o que perdera,
seguia vagaroso, de mãos pensas.

Carlos Drummond de Andrade
(Claro Enigma, 1951)
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O que falta à maioria de nós, para sermos artistas, não é a emoção inicial, tampouco 
a habilidade meramente técnica na execução. É a capacidade de elaborar uma ideia e 
uma emoção vagas em termos de um veículo definido. Se a expressão fosse apenas uma 
espécie de decalcomania, ou a retirada de um coelho do lugar em que ele se escondia, a 
expressão artística seria uma questão relativamente simples. Mas, entre a concepção e 
o parto, há um longo período de gestação. Durante esse período, o material interno da 
emoção e da ideia é tão transformado por atos e por ser afetado pelo material objetivo 
quanto este sofre modificações ao se tornar um veículo de expressão. É precisamente 
essa transformação que modifica o caráter da emoção original, alterando sua qualidade 
para que ela assuma uma natureza nitidamente estética.

Arte como experiência, John Dewey 
(2010 [1934], p. 170)

Se no primeiro capítulo foi apresentada a figura e a trajetória artística de Laura Vinci, 
tanto nas artes visuais quanto no campo do teatro, neste capítulo entra-se no âmbito do objeto 
central deste estudo, a obra Máquinas do Mundo, uma iniciativa do núcleo de arte da mundana 
companhia. Entramos em contato com a obra como espectadores desta quando apresentada no 
Sesc Pinheiros, em São Paulo, no final de 2018. Criada por um agrupamento multidisciplinar 
de artistas, Máquinas do Mundo “não é propriamente teatro, instalação ou performance, mas 
uma combinação dessas modalidades, em que se juntam atuação, cenografia, iluminação, 
figurino e música num todo sem hierarquias”, conforme afirmou José Miguel Wisnik, um dos 
integrantes do projeto73.

Enquanto realização cênica, uma das especificidades de tal instalação performativa74 que 
torna o debate aqui em curso relevante é, acreditamos, o fato desta ter um estatuto ontológico 
duplo, uma instalação e uma performance justapostas. Enquanto obra de arte apresentada ao 
público, no contexto do Sesc Pinheiros, Máquinas do Mundo teve nove apresentações de caráter 
cênico – uma peça de teatro (não dramático) ou, como seria mais preciso dizer, uma performance 

73  Wisnik em seu perfil na rede social Facebook:
 https://www.facebook.com/ZeMiguelWisnik/posts/2099893883406106/ (acesso em 9 mar. 2022)

74  Fazemos uso desta expressão utilizada por Heiner Goebbels (2015) quando ele se refere ao seu trabalho Stifters 
Dinge. Os motivos pelos quais adotamos tal expressão para nos referirmos a Máquinas do Mundo serão desenvolvidos neste e 
no próximo capítulo.

GÊNESE  
DAS MÁQUINAS
|  UMA ANÁLISE GENÉTICA DO PROCESSO 
DE CRIAÇÃO DE MÁQUINA(S) DO MUNDO  |

https://www.facebook.com/ZeMiguelWisnik/posts/2099893883406106/
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–, com horário marcado e a ação de três performers no espaço. E, concomitantemente, esteve 
aberta à visitação como uma instalação, por dezessete dias seguidos. A versão cênica da obra 
como apresentada no Sesc Pinheiros será objeto de maior escrutínio no terceiro capítulo, com 
uma análise de sua mise en scène e de possíveis leituras do ponto de vista da recepção. 

Nessa ocasião, a obra foi realizada na Sala Mira Schendel, um espaço expositivo do Sesc 
Pinheiros, usualmente destinado a exposições de artes visuais75. É revelador que no material de 
divulgação para a imprensa houvesse duas indicações distintas para a comunicação do trabalho. 
Para a divulgação na sessão de teatro dos guias culturais, o texto proposto era “Máquinas do 
Mundo. Experiência dramatúrgica e física, na qual o espectador é convidado a mergulhar no 
universo simbólico de Clarice Lispector, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade”. 
E para a sessão de artes plásticas, “Instalação Máquinas do Mundo. Instalação cenográfica 
aberta à visitação”.

A complexidade e singularidade da obra artística – decorrentes de sua inerente 
multidisciplinaridade – são reconhecíveis na sintomática diversidade de nomenclaturas 
utilizadas para sua classificação, tanto pelo grupo quanto em resenhas críticas publicadas. 
Teatro, performance, experiência dramatúrgica e física, instalação, instalação cenográfica, 
instalação cênica, peça-instalação: qual a natureza de tal obra? É necessário ou mesmo possível 
classificá-la de acordo com tais categorias? Essas questões não se limitam ao campo semântico, 
mas têm no mesmo um reflexo da própria intenção dos artistas de uma “[...] busca [pel]a zona 
de contágio entre a literatura, o teatro e as artes visuais”, como explicam os mesmos em um 
trecho do programa da obra.

É possível afirmar que Máquinas do Mundo se encontra entre

[...] espécies estranhadas de teatro total que, ao contrário da gesamtkustwerk wagneriana, 
rejeitam a totalização, e cujo traço mais evidente talvez seja a frequência com que 
se situam em territórios bastardos, miscigenados de artes plásticas, música, dança, 
cinema, vídeo, performance e novas mídias, além da opção por processos criativos 
descentrados, avessos à ascendência do drama para a constituição de sua teatralidade 
e seu sentido. (FERNANDES, 2010, p. 43)

Ainda que tenha tido três textos como ponto de partida para sua criação – o que 
analisaremos em detalhes ainda neste capítulo –, Máquinas do Mundo não se configurou 
como uma “montagem teatral” desses textos, uma solução cênica para representá-los. A 
criação artística não se deu de maneira linear, partindo dos textos e chegando em uma forma 
resultante. Diferentemente, a encenação aqui parece ter se dado de maneira multidirecional, 
com idas e vindas, e em constante fricção de linguagens e saberes práticos por parte dos artistas 
integrantes; com o uso de diversos elementos justapostos, múltiplos sentidos, e sem a hegemonia 
do texto – ainda que esta seja uma questão à qual voltaremos constantemente no decorrer da 

75  Em entrevista, a técnica do Sesc em artes cênicas Shirlei Torres Perez contou-nos que a equipe de programação 
busca inserir no calendário do espaço, cerca de uma vez ao ano, alguma obra que extrapole o universo das artes visuais stricto 
sensu.
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dissertação. O encontro dos elementos se deu de tal maneira que “a grande escritura que se 
tece é a do texto espetacular, matriz de sonoridades, paisagens visuais, passagens e intensidades 
performatizadas” (COHEN, 2006, p. 6-7).
 Quando iniciada esta pesquisa sobre o processo de criação de Máquinas do Mundo 
e suas especificidades, nos demos conta de que aquilo que havíamos visto no Sesc Pinheiros 
não era uma apresentação de um processo que se havia dado por encerrado, encontrando 
uma forma final para suas inquietações e materiais provocadores. Tais apresentações, é 
possível afirmar, foram aberturas de um processo contínuo de criação; um processo que já 
havia tido etapas anteriores, bem como teria outras posteriores. A instalação performativa que 
vimos marcou um dos momentos de encontro com o público de uma obra em processo, em 
constante pesquisa e gestação; uma obra que poderia ser considerada um work in progress, qual 
caracteriza Renato Cohen (2006), quando transpõe o conceito para as artes da cena. 

Conceitos como os de “território”, “agenciamento”, “devir”, “singularidade”, “máquina”, 
“fluxos”, “rizoma” – todos eles dentro da gramática deleuzo-guattariana e que têm 
em comum a noção de dinâmica, processo, reocupação de espaço físico, imaginário, 
mental – dão contingência e abrangência teórica aos novos modelos e, particularmente, 
ao modo de operar do work in process. Explicitam, também, outros modos narrativos 
que operam redes, fluxos pulsionais e sequências não causais. (COHEN, 2006, p. 23)

Partindo das entrevistas realizadas durante a pesquisa e de uma atividade quase 
arqueológica por meio da memória dos artistas e de documentos multimidiáticos, abriu-se 
toda uma esfera temporal para análise. Não fazia mais sentido, então, analisar Máquinas do 
Mundo apenas em sua versão vista por nós, no Sesc Pinheiros, dado que grande parte da 
riqueza da obra parecia estar nas trocas vividas pelos artistas durante o processo e na constante 
transformação da obra. Em outras palavras, por mais que a instalação performativa merecesse 
por si só uma análise enquanto experiência artística per se – o que apresentaremos no terceiro 
capítulo –, tornava-se essencial esmiuçar as questões estéticas em seus cruzamentos com 
questões éticas que atravessaram e mesmo fundamentaram o processo criativo. 

Ou seja, percebemos que era necessário compreender a forma de Máquinas do Mundo 
como um resultado instável e mutante, um processo radicalmente coletivo no qual temas, 
procedimentos de trabalho, materialidades e formas se entrecruzaram continuamente no decorrer 
do tempo de criação. Assim sendo, optamos por uma crítica genética de Máquinas do Mundo. 



116 CAPÍTULO 2

2.1 Máquina(s) do Mundo: genética e tradução

A tradução implica, é claro, quanto ao seu ponto de partida, penetrar no universo do 
outro, impregnar-se, proceder por empatia em relação ao objeto de origem (objeto-
fonte, texto-fonte), por simpatia. Ela implica um trabalho de análise, de escuta, de 
observação e, no final do percurso, de interpretação, transmutação, transfiguração. 
Para assim fazê-la, necessariamente, ela apela a todos os saberes. (FÉRAL, 2015, p. 31) 

 
Máquinas do Mundo diferenciou-se dos outros processos criativos da mundana 

companhia por seu processo não hierarquizado – sem a figura de um(a) diretor(a) – e por sua 
pretendida horizontalidade dos elementos constituintes da cena. Estes dois fatores foram centrais 
e implicaram tanto em um processo quanto em “resultados” cênicos significativamente distintos 
dos trabalhos anteriores da companhia. Ademais, embora a obra em questão seja uma obra de 
autoria coletiva da mundana companhia – a partir de uma iniciativa de seu núcleo de arte –, esta 
já contava, quando em sua abertura em 2018, com “capítulos” anteriores, como já dissemos: um 
passado recente de quase dois anos de trocas, experiências e mesmo outras aberturas do processo 
para o público; e um passado ainda anterior, desde cerca de 2004, centralizado na figura de Laura 
Vinci. 

Este capítulo tem por objetivo, pois, reconstituir tal processo criativo à maneira da crítica 
genética. Ou seja, levando em conta não apenas as formas “finais”, as aberturas de processo frente 
a uma plateia – e as diferenças principais entre tais momentos do work in progress –, mas também 
os anseios, as experiências e os procedimentos de criação do processo criativo de Máquinas do 
Mundo. Se no campo da literatura, como explica Grésillon (1991), os críticos genéticos debruçam-
se sobre os antetextos da obra – notas documentárias, planos, resumos, passagens a limpo, provas 
corrigidas etc., na esfera dos estudos teatrais, segundo Josette Féral (2015), o material de trabalho 
de uma genética da encenação são os chamados rascunhos, divididos pela autora em dois grupos. 
Os rascunhos textuais, a partir dos quais o pesquisador lida com os vestígios do processo de 
criação do texto e do “jogo de vai e vem entre a cena e o texto” (p. 67). E os rascunhos cênicos e 
visuais, que “compreende[m] o vasto conjunto de todos os documentos escritos, visuais e sonoros 
relativos ao trabalho de ensaio propriamente dito” (p. 68); o que configura – não importando 
o quão abundante seja este material reunido pelo pesquisador – um “quadro caleidoscópio e 
inacabado das distintas etapas da montagem e da imbricação dos variados discursos cênicos” (p. 
75). Ainda segundo a autora, 

a [crítica genética] relativa à representação não pode ser exaustiva e só a muito custo 
consegue analisar todas as etapas que conduziram ao espetáculo final. Ela pode, no 
máximo, ajudar a compreender melhor a forma de trabalhar do encenador, um modo 
de interpretar do ator, uma conexão particular do cenógrafo com o espaço, uma relação 
específica com a luz [...], mas não pode atestar todos os detalhes que levaram da ideia 
inicial à realização final do espetáculo. (FÉRAL, 2015, p. 76) 

Portanto, há de se ter em mente que independentemente da riqueza e complexidade dos 
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rascunhos, uma análise genética segue sendo uma análise parcial, subjetiva e lacunar. Ainda 
assim, acreditamos fazer sentido no caso de Máquinas do Mundo uma análise dessa natureza, 
pois com isso incluímos em nossa pesquisa o campo ético – da vivência, das trocas entre artistas 
– que se fez a todo instante intrinsecamente conectado à pesquisa cênica e que já se mostrava 
crucial na trajetória de Laura Vinci no teatro.

Visto que nossa pesquisa se deu a posteriori – ou seja, nós não acompanhamos o processo 
criativo de Máquinas do Mundo em seu decorrer –, esta foi fortemente determinada pela reunião 
específica dos rascunhos do processo76. No que concerne à instalação performativa, foram 
analisados no decorrer da pesquisa: 

• as três obras literárias das quais partiu o grupo de artistas; 
• textos de natureza teórica e filosófica lidos pelo grupo; 
• materiais textuais diversos criados pelo grupo em diferentes etapas do processo, como 

por exemplo listas de temas e conceitos; comentários feitos por alguns participantes 
em momentos específicos (notas críticas); roteiros de improvisação; e dois roteiros 
criados para duas aberturas de processo distintas;

• imagens de referência;
• trocas de e-mails entre os integrantes;
• gravações em áudio de encontros teóricos guiados por José Miguel Wisnik e Rafael 

Matede, bem como transcrições feitas por Matede de alguns destes encontros;
• áudios dos atores falando trechos dos textos literários em distintos momentos do 

processo;
• fotografias de ensaios, de montagens e de aberturas de processo;
• vídeos de ensaios e aberturas de processo77;
• plantas e cortes arquitetônicos/cenográficos das aberturas de processo;
• desenhos com detalhamentos técnicos da abertura no Sesc Pinheiros;
• clipping com resenhas críticas da abertura no Sesc Pinheiros.

 Partindo da análise desse material e das entrevistas realizadas, as etapas do work in 
progress serão destrinchadas a seguir enquanto diversos desdobramentos de temas, conceitos e 
imagens em múltiplas linguagens e configurações. Em outras palavras, a análise genética que se 
dará compreendeu o processo criativo como uma sucessão de traduções. Partiu-se da vivência 
da artista Laura Vinci com a obra Máquina do Mundo (no singular), no campo das artes visuais, 

76  Tais rascunhos foram majoritariamente reunidos e cedidos a nós por Flora Belotti, arquiteta participante do processo 
criativo de Máquinas do Mundo, e também pesquisadora. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da FAU-USP concomitantemente a nossa pesquisa, Belotti também debruçou-se sobre Máquinas do Mundo, mas 
exclusivamente sobre questões pedagógicas e filosóficas presentes na primeira etapa do processo. Ver Belotti, 2022.

77  Fotografias e vídeos foram de suma importância para nossa pesquisa. Além de fotografias e pequenos vídeos feitos 
com telefones celulares pelos próprios integrantes do grupo, tivemos acesso ao material captado em diferentes momentos, 
com equipamento profissional, por Renato Mangolin, Mariana Vieira e Victor Dragonetti – fotografias –, e Leonardo (Leleco) 
Maestrelli, Cassandra Mello e Yghor Boy – vídeos.
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para aportar nas artes cênicas (como um navio em porto de passagem) com a obra Máquinas do 
Mundo (no plural).
 Josette Féral (2015) aventa a hipótese da teoria como tradução, aproximando teoria e 
prática – ambos atos de comunicação – como dois modos de se traduzir o mundo à nossa volta. 
Nesse sentido, este amálgama sequenciado de ideias e palavras faz-se como mais uma tradução, 
desta vez através invariavelmente de nossa ótica subjetiva, portanto finita e parcial. Interessa-nos 
enquanto produção acadêmica, aqui, o deslindamento do processo criativo de Máquina(s) do 
Mundo com o intuito de mapear as traduções intersemióticas – como diz Julio Plaza (2013) – 
que se sucederam neste, assim apresentando à comunidade acadêmica e artística não apenas os 
anseios e realizações desta empreitada multidisciplinar, mas também os procedimentos de criação, 
todos estes fazendo parte do que consideramos a obra: um conjunto de ações, formas e ideias de 
um agrupamento de artistas, em diálogo mais ou menos direto com a realidade contemporânea.

Não se espera que [a teoria] responda a todas as questões, mas, de modo mais 
simples, que ajude a colocá-las. Ela tornou-se [no decorrer e após a década de 1990] 
o instrumento que permite interrogar a obra, explorá-la para fazer emergir não mais 
o sentido, porém os sentidos que nela residem. [...] O pesquisador não está mais em 
busca de modelos para aplicar, de grades de análise que permitam decodificar sistemas 
diferentes. Ele não procura mais estruturas fundamentais. Ele desconstrói a obra. 
(FÉRAL, 2015, p. 20)

2.2 Máquina do Mundo (singular): o processo de criação da obra no campo das artes 
visuais

Esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó: do pó que 
fomos ao pó que havemos de ser. [...] como é círculo de pó a pó, sempre e em qualquer 
tempo da vida somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, 
quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele: e quem, quanto mais se aparta, 
mais se chega, não se aparta. O pó que foi nosso princípio, esse mesmo e não outro é 
o nosso fim, e porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais 
parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele: o passo que aparta, 
esse mesmo nos chega; o dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz; e como esta roda que 
anda e desanda juntamente, sempre nos vai moendo, sempre somos pó. (Sermão da 
quarta-feira de cinzas, de Padre Antonio Vieira, 2011)

No singular, Máquina do Mundo é o título de uma obra instalativa de Laura Vinci, tendo 
este título sido transportado diretamente do poema de Drummond e se diferenciado deste 
apenas pela ausência do artigo definido. Possivelmente tal perda de definição seja, justamente, 
indício e/ou sintoma de uma busca por maior abertura no processo de tradução do poema 
para a obra plástica, visual. A primeira versão da obra data de 2004 e foi exposta no Palazzo 
Delle Papesse, em Siena (Itália), com curadoria de Lorenzo Fusi. Esta consistia em uma esteira 
industrial que transportava mui lentamente um fino pó de coloração branca saindo de uma 
espécie de armário de ferro até um ponto de chegada, por volta de dois metros mais ao centro 
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da sala, criando neste ponto um novo monte do tal pó. 
O espaço que abrigou a obra vinha a ser um cofre desativado, localizado no interior do 

referido Palazzo Delle Papesse. O pequeno castelo, cuja construção de trinta e cinco anos foi 
concluída em 1495, foi projetado por Bernardo Rossellino e pertenceu ao papado, tendo como 
primeira moradora Caterina Piccolomini, sobrinha do papa Pio II. O cofre, no entanto, data do já 
mais recente século XX, de um momento em que o edifício abrigou um banco78. Já no século XXI 
o edifício passou a sediar o Centro de Arte Contemporânea de Siena, contexto no qual o espaço do 
cofre passou a ter uma série de artistas convidados a ocupá-lo. Foi nesse espaço palimpsesto – que 
guarda na memória de suas paredes os tempos da Igreja, do Capital e da Arte – que foi apresentada 
pela primeira vez a Máquina do Mundo. 

Contudo, esse não foi o primeiro encontro da artista com a máquina. Em entrevista, Laura 
Vinci contou-nos que fora a máquina que se apresentara a ela, e não ela que buscara a máquina; assim 
como acontece com o sujeito lírico no poema de Drummond, interpelado enquanto caminhava: “a 
máquina do mundo se entreabriu/ para quem de a romper já se esquivava/ e só de o ter pensado se 
carpia”. A máquina se apresentou à artista através da virtualidade de uma foto e já ali a arrebatou: 

Eu ia num lugar... Numa empresa de imãs, eu acho. E tinha uma foto destas transportadoras. 
[...] E eu pensei “um dia eu vou fazer alguma coisa com essa máquina”. Aí, um dia eu assisti 
uma palestra do Zé Miguel sobre “A Máquina do Mundo”... E o curioso é que o Zé ainda 
não fazia como ele fez no livro dele, agora, a relação com a mineração. Ele, inclusive, me 
agradece por isso. Então, ali naquele momento da palestra ele fazia uma análise do poema... 
E aí eu vi a máquina! “Olha aí, é essa a máquina!” Daí, então, pronto! Eu conheci a máquina 
primeiro e depois me dei conta do sentido dela, que foi o poema que trouxe. Primeiro veio 
a estrutura, a materialidade, o mecanismo, o maquinário. (VINCI, entrevista 1)

Foi a partir da materialidade e funcionalidade de um objeto real que surgiu a obra de arte. 
Através do duplo gesto de apropriação e deslocamento que a artista a fez existir. O gesto como uma 
tradução. Uma tradução aqui, no entanto, para o sentido inverso do original, uma vez que a obra de 
arte se apresenta justamente como o negativo da máquina em sua situação industrial. Uma máquina 
em seu contexto original visa a velocidade, a otimização da produção do que quer que seja, estando 
sempre inserida no contexto capitalista de produção. No entanto, como nos explicou a artista, “esta 
máquina [a obra de arte] é justamente uma inversão da lógica para a qual ela foi construída. Você 
inverte a lógica, você reduz. Ela vai trabalhar no mínimo possível. E o mínimo que eu consegui foi 
esse... Não foi grão por grão, mas quase”.

É possível inserir a Máquina do Mundo de Laura Vinci em uma linhagem de máquinas inúteis 
já criadas na história recente da arte. Inúteis porque sem a essência teleológica da transformação de 
uma matéria, da produção de uma mercadoria ou da geração de energia. Nessa linhagem estaria, 
por exemplo, A Noiva Despida Pelos Seus Celibatários, Mesmo (1915-1923), obra também conhecida 
como O Grande Vidro, de Marcel Duchamp, ou as engrenagens autodestrutivas de Jean Tinguely 

78  Na exposição Estados, de 2002, como vimos, Vinci havia enchido o antigo cofre do Centro Cultural Banco do Brasil 
de um pó branco, certamente o episódio anterior desta mesma história.  
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Homenagem a Nova Iorque (1960) e Estudo para o fim do mundo 2 (1962).79 
Em O Grande Vidro de Duchamp a dinâmica da engrenagem está no plano da imaginação, 

das relações hipotéticas entre suas simbólicas partes-peças, apenas compreensíveis com o auxílio 
do título do trabalho e principalmente pela existência de sua obra-duplo, Caixa Verde (1934), uma 
coleção de noventa e quatro escritos e desenhos do artista que explicam toda a simbologia presente 
– e por vezes ausente – na obra (in)terminada em 1923. Segundo Octavio Paz (2007, p. 15-16):

São máquinas sem vestígios humanos e, não obstante, seu funcionamento é mais 
sexual do que mecânico, mais simbólico do que sexual. São ideias ou, melhor, relações 
– no sentido físico, no sexual e no linguístico: proporções e, em virtude da lei circular 
da metaironia, contraposições. São máquinas de símbolos. 

O Grande Vidro é um ótimo exemplo de aplicabilidade da famosa máxima duchampiana de 
que “o espectador faz o quadro” (cf DUCHAMP, 1975 [1957]), uma vez que é de responsabilidade 
dele a interpretação dos símbolos apresentados na obra. “Segundo esta declaração, o artista nunca 
tem plena consciência de sua obra: entre as suas intenções e sua realização, entre o que quer dizer e 
o que a obra diz há uma diferença”, explica Paz (2007, p. 60 – itálico do autor), acrescentando que 
“essa ‘diferença’ é realmente a obra. Pois bem, o espectador não julga o quadro pelas intenções de 
seu autor, mas pelo que realmente vê; esta visão nunca é objetiva: o espectador interpreta e ‘refina’ 
o que vê”.

Diferentemente da obra de Duchamp, as máquinas de Tinguely são concretamente mais 
próximas do que se entende por máquina em nosso mundo (pós-)industrial: engrenagem, composto 
de peças em movimento. No entanto, diferentemente das máquinas inseridas no sistema econômico, 
elas não transformam determinada matéria em produto final e nem geram energia. Muito pelo 
contrário, são, como já dissemos, inúteis: são máquinas cuja criação final são elas próprias ou, em 
alguns casos, são máquinas cuja função e objetivo primeiro – e último – é sua autodestruição. 

Homenagem a Nova Iorque surpreendeu o público do Museu de Arte Moderna (MoMA) 
de Nova Iorque ao pegar fogo em sua apresentação pública no jardim da instituição. Já Estudo para 
o fim do mundo 2 teve sua dimensão espetacular ampliada, uma vez que a explosão da máquina 
– um compilado de objets trouvés dos mais variados –, em uma paisagem desértica próxima a Las 
Vegas, foi inclusive televisionada. A explosão – Tanatos ou a pulsão de morte (nos termos da teoria 
psicanalítica freudiana) –, faz parte de nosso imaginário, dos mais sórdidos desejos, bem como 
de nossas ações desde a criança, haja vista o prazer da repetição com as labaredas e estrondos de 
biribinhas, bombinhas, traques, estalinhos. E a arte traduz isso de maneiras variadas, por vezes 
mais simbólicas, por vezes bastante concretas. 

No entanto, se a máquina de Homenagem a Nova Iorque era composta por inúmeras 
partículas articuladas que, em ritmo frenético crescente, alcançaram seu fim entrópico em fogo e 

79  Outros inúmeros exemplos poderiam ser evocados na arte moderna e contemporânea, haja vista a intrínseca 
relação do desenvolvimento da arte dos últimos cento e cinquenta anos com a própria consolidação da vida moderna urbana 
e industrial.
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autodestruição – sendo inclusive necessária a intervenção de pessoas com extintores de incêndio 
–, a Máquina de Vinci, pelo contrário, é uma máquina simples e de um tempo largo e contínuo. 
Composta por uma dosadora e uma esteira, apenas cumpre sua finalidade sem fim transportando 
lenta e renitentemente grãos de calcário de lá para cá, como uma criança que erige um castelo de 
areia na praia demasiado próximo ao mar. 

É possível, também, localizar a obra em questão em uma genealogia interna da própria 
produção da artista, reconhecendo um continuum em suas obras no que concerne à sua materialidade 
(o pó mineral, neste caso), bem como às temáticas que as atravessam. Faz-se aqui necessária uma 
observação mais detida e comparativa da obra sem título (Ampulheta) apresentada no Arte/Cidade 
III (1997) e da Máquina do Mundo (2004).

Ambas as obras chamam a nossa atenção para a questão da passagem do tempo, claro. A 
Ampulheta talvez mais se aproximasse de uma noção de tempo enquanto natureza, um tempo que 
existe por si, que passa independentemente da ação ou controle humanos, visto que o movimento 
da areia acontecia verticalmente sob ação da gravidade e sofrendo as interferências do vento. Já na 
Máquina do Mundo, acreditamos que seu tempo se aproxime de um tempo construído histórica 
e culturalmente pela humanidade; o tempo da produção capitalista, especificamente. Tempo 
industrial, visto que o transporte do pó mineral nesta obra depende da máquina, justamente, 
uma construção do engenho humano, e de energia elétrica, outra ação-controle do humano 
frente à natureza. A camada sonora da obra vai neste mesmo sentido do tempo industrial: o ruído 
ininterrupto de seu funcionamento. As duas obras seriam, então, em nossa leitura, quase opostas, 
ainda que também de certa forma coincidentes.

Paralelamente, no entanto, as obras apresentam um tempo no qual as categorias antinômicas 
de natureza e cultura parecem não mais existir de maneira dicotomizada, no sentido de não serem 
operacionais em uma reflexão acerca da vida e do mundo atual. Afinal, a própria ideia de natureza 
poderia ser considerada fruto da cultura, uma invenção do homem moderno que de certa forma 
justifica o antropocentrismo e as ações extrativistas e destrutivas do ser humano (moderno, urbano) 
frente à Terra e aos povos das florestas (dizimados em nome do progresso)80. À luz de um caminho 
reflexivo recente das ciências humanas pautado no conceito de antropoceno81, as duas obras de 
Vinci parecem criticar a noção moderna que supervalorizou o tempo enquanto flecha – encarada 
em sua aceleração enquanto progresso, à guisa do otimismo iluminista –, em detrimento do tempo 
enquanto ciclo82. O lento transporte dos grãos de areia ou de minério nas duas obras apontam 
(em oposição) para o tempo cada vez mais acelerado – otimizado, globalizado, digital – da vida 

80  “[A] natureza foi uma invenção que os modernos tentaram impor aos outros povos, e agora que ela se mostrou falha 
para dar conta do mundo no antropoceno, é de se esperar que outras ontologias e outras formas de compreender a relação 
entre as espécies ganhem espaço.” (LATOUR apud LUCIANO, 2020, p. 76)

81  O termo foi formulado por Paul Crutzen (Prêmio Nobel de Química de 1995) e é constituído do prefixo grego 
“antropo” (humano) e do sufixo “ceno” (que denota as eras geológicas). O Antropoceno, portanto, diz respeito à era geológica 
que nos encontramos hoje, uma época marcada pela ação humana na totalidade do planeta, configurando o humano como 
principal força.

82  A respeito de tais metáforas largamente utilizadas, da seta do tempo e do ciclo do tempo, ver GOULD, 1991.
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contemporânea, bem como para o tempo dos ciclos, visto que a matéria que é transportada em 
ambas as obras não deixa simplesmente de existir. Apenas desloca-se, reiniciando metaforicamente 
um outro ciclo. Como se a montanha de areia de Arte/Cidade III pudesse atravessar o sem-fim de 
lajes das construções cada vez mais altas da vida atual ou o pó de mármore da Máquina pudesse ser 
realocado ad infinitum, de um ponto a outro de uma sala, assim como as rochas à beira mar tornam-
se areia, assim também como o lixo viaja o mundo, atravessando fronteiras visíveis e invisíveis e se 
acumulando no sul planetário. 

Em outras palavras, é possível inferir que tanto a Ampulheta quanto a Máquina do Mundo 
nos alertam para a ação entrópica do tempo, cujas consequências poderiam incluir a ruína da 
espécie humana. Se a Natureza é constante transformação e ciclo – pensemos nas estações do 
ano, no ciclo das plantas, dos animais, das marés, na decomposição da matéria orgânica etc. –, o 
homem moderno do Capital (urbano, industrial, globalizado, digital), com sua crença irrestrita 
na flecha do tempo (progresso, avanço), quiçá não realizou, ou insiste em ignorar que sua ação 
extrativista será sua própria ruína. Se até a mais tectônica rocha vira areia, a humanidade decerto 
terá sua transformação final em matéria orgânica a alimentar as enormes redes miceliais – colônias 
rizomáticas e globais de fungos subterrâneos, que datam de centenas de milhões de anos no planeta. 

Na Máquina do Mundo, o movimento da matéria pó dá-se em um loop infinito83. 

A transferência da matéria pó é feita horizontalmente e através da máquina, um novo 
componente que peguei emprestado do poema “A máquina do mundo”, de Carlos 
Drummond de Andrade: “no sono rancoroso dos minérios,/ dá volta ao mundo e torna a 
se engolfar,/ na estranha ordem geométrica de tudo”. A minha máquina transporta quase 
que unitariamente cada grão de mármore, num silêncio de minério, como se carregasse 
para lá e para cá, em pó, a história da escultura. Todo aquele mármore talvez guarde, na 
sua pilha, possíveis esculturas eternas. E talvez comente, grão por grão, a nossa precária 
transitoriedade84. 

Voltando aos termos freudianos, aqui pulsão de vida e de morte – Eros e Tanatos, 
respectivamente – parecem ambas presentes e complementares. Criação e destruição; o erótico e a 
morte; o prazer e a estagnação. Nesse mesmo sentido, a imagem da fita de Moebius é evocada por 
Wisnik, em sua análise do poema de Drummond; um contínuo sem fim nem começo. Conclui-
se, assim, que o tempo evocado pela obra de Vinci não deixa de ser o tempo moderno, técnico-
industrial, produtivo; ainda que a obra o apresente dialeticamente, contendo em si própria sua 
crítica, através das antinomias produtividade/inutilidade, rapidez/lentidão.

83  Quando comprada pelo Inhotim, a artista orientou o instituto acerca da característica cíclica da obra; solicitando 
que, quando o monte original de areia tivesse sido todo transferido – até o limite da máquina – para o novo monte, a areia 
deveria ser novamente transposta ao monte inicial, recomeçando o ciclo, ad eternum.

84  Texto de apresentação da obra, no site da artista https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2004maquinadomundo 
(acesso em 21 dez. 2020).

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes
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52, 53 e 54.
Máquina do Mundo, 2004, 
Palazzo Delle Papesse, 
Siena, Itália
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Após sua primeira e diminuta versão dentro do cofre italiano, em 2004, a máquina 
aumentou de tamanho85 e foi sofrendo algumas transformações: novas traduções. Em 2005, 
na V Bienal do Mercosul, em Porto Alegre, a máquina foi instalada no edifício do antigo 
cais do porto, junto ao Rio Guaíba, e foi utilizada na obra areia do próprio rio: “Naquelas 
condições, o ‘eterno retorno’ de que tratava a obra era ainda mais evidente, pois a areia que 
nela circulava tinha vindo dali e para ali voltaria”86. Em 2006, na //Paralela, em São Paulo, 
com curadoria de Daniela Bousso, a máquina voltou a transportar pó de mármore, assim 
permanecendo posteriormente, quando adquirida pelo Inhotim, em 2010. Lá, a Máquina ficou 
em funcionamento por cerca de dois anos, em exposição coletiva do acervo, sem um pavilhão 
exclusivo. Depois, mais recentemente, a obra voltou a ser exposta. 

Um curioso fato ontológico a respeito de Máquina do Mundo é que a própria artista 
considera a mesma uma obra limítrofe: uma obra em transição, em duas esferas distintas. 
Primeiramente, como afirmou Vinci em entrevista, “ela é uma máquina do mundo normal, do 
mundo industrial; só que ela é transposta para uma outra situação e está falando da escultura 
tradicional. Sem ser uma escultura. Então, ela está comentando justamente isso”. Em outras 
palavras, um limite-fricção entre arte e não-arte, objeto cotidiano e escultura, na esteira do 
gesto duchampiano, com seus ready mades. 

E em segundo lugar – quando questionada se considera a obra uma escultura ou uma 
instalação – a artista também faz referência ao movimento pendular, oscilatório, de toda sua 
produção: “Eu tenho as esculturas de mármore que são mais tradicionais, que são mais o jeito 
tradicional de se fazer escultura. E tenho as peças mais instalativas, que são de outra natureza, 
que têm a questão de se estruturar na arquitetura. São diferentes. São momentos diferentes e eu 
fico transitando...” Sintomaticamente, a resposta é uma não resposta para uma pergunta, quiçá, 
obsoleta. Afinal, ao fim e ao cabo, o borramento das fronteiras das linguagens artísticas iniciado 
nas Vanguardas Históricas e radicalizado e ratificado na segunda metade do século XX já tenha, 
talvez, tornado uma pergunta como esta algo pouco esclarecedor ou mesmo desnecessário.

85  Em entrevista, a artista conta que a primeira máquina ficou na Itália, mas não porque foi comprada. Concluímos, 
portanto, que ela tenha voltado a ser apenas uma máquina e quiçá tenha se juntado às pilhas e pilhas de lixo produzido 
freneticamente no sistema capitalista. Para a obra de arte, outra máquina foi construída (encomendada) posteriormente, de 
maior tamanho.

86  Texto de apresentação da obra, no site da artista https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2005maquinadomundo/ 
(acesso em 21 dez. 2020).

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2005maquinadomundo/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2006brmquina-do-mundo/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2005maquinadomundo/


125CAPÍTULO 2

56.
Máquina do Mundo, 
2010, Coleção Inhotim 
Brumadinho,  
Belo Horizonte

55.
Máquina do Mundo, 2005,  
V Bienal do Mercosul,  
Porto Alegre



126 CAPÍTULO 2

2.3 “A máquina do mundo”: epifania em Drummond

 Quando Laura Vinci convidou José Miguel Wisnik para o processo criativo de Máquinas 
do Mundo (no plural), que estava se delineando enquanto realidade, o professor estava em 
pleno processo de escrita do livro Maquinação do Mundo: Drummond e a mineração, no 
qual analisa a obra do poeta brasileiro, mais detidamente o poema “A Máquina do Mundo” 
(Claro Enigma, 1951), à luz da história da mineração na cidade natal do poeta, Itabira do Mato 
Dentro, “pequena povoação de origem colonial incrustada entre imensas jazidas de ferro” 
(WISNIK, 2018a, p. 17). Wisnik dedica o livro “A Laura Vinci, que intuiu artisticamente a 
questão de que trata este livro na sua instalação Máquina do mundo, de 2004”. Por meio desse 
livro, apresentaremos a questão da epifania no poema de Drummond.     

A máquina do mundo apresenta-se ao sujeito lírico alterando o tempo e sua sensação 
naquele instante. O tempo staccato e seco do “palmilha[r] vagamente/ uma estrada de Minas, 
pedregosa” é de súbito interrompido “no fecho da tarde” (nesta confusão também visual do 
lusco-fusco) por “um sino rouco”, instaurando um tempo-espaço de umbral87. A imagem 
do sino, por si, já evoca além de uma relação biográfica com a Igreja Matriz do Rosário, na 
infância do poeta, um tempo cuja duração é de badaladas e não de tic-tacs, uma duração mais 
suspensa, sinuosa; “a experiência do tempo liberto da mensuração” (WISNIK, 2018a, p. 32). 
E é nesse tempo que aparece a máquina e/ou é este o tempo que se instaura com a abertura 
desta. Esse tempo da “aparição intempestiva do Absoluto” (p. 46) – como é comum se dizer 
a respeito deste poema de Drummond – é, no entanto, mais complexo do que uma simples 
suspensão, confusão entre o muito rápido (porque fugaz) e o lento. Lançamos luz ao fato de 
que primeiramente a máquina do mundo apenas “se entreabriu”, ou seja, abriu-se timidamente, 
como quem seduz. E logo após, ainda que “majestosa”, manteve-se “circunspecta”, cautelosa, 
reservada. Um período, portanto, breve, efêmero, mas com suas nuances e momentos.

Em “A Máquina do Mundo”, o poeta sobrepõe uma série de tempos fortemente 
conectados com sua experiência de vida, como já foi dito. Como explica em pormenores 
Wisnik (2018a), o poema está diretamente ligado à história da pequena cidade natal do poeta, 
que em 1910 começou a ser alvo e palco, junto de outras cidades da região, da ação de empresas 
estrangeiras interessadas na extração de minério de ferro, que abundava na região. Com a 
cada vez mais acelerada extração do ferro, o provinciano tempo de Itabira do Mato Dentro 
foi gradualmente substituído pelo tempo prestíssimo da extração, transporte e exportação 

87  Explicação de Wisnik nos encontros teóricos do início do processo criativo de Máquinas do Mundo da mundana 
companhia. Tivemos acesso aos áudios e também às transcrições desses encontros feitas por Rafael Matede. Tal informação 
também está presente no livro supramencionado. “Curiosamente, a questão do palmilhar, dos passos com o sino ressoando, 
é a questão da poesia. A poesia é a linguagem em estado de música, quando as sílabas, que são a subdivisão... Uma palavra só 
pode ser falada se for dividida em fonemas, em unidades silábicas etc... Assim como os passos na estrada, a gente vai dizendo... 
E tem o trava língua das pedras palmilhadas na boca porque cada sílaba tem que ser dita. Mas a poesia instaura um estado de 
ressonância interna como se as palavras começassem a reverberar e durar como sinos. Isso que se aplica à visão da máquina do 
mundo, se aplica para a própria poesia que está dizendo a visão da máquina. E é essa a experiência de uma duração no tempo 
subdividido da linguagem.” (WISNIK, encontros teóricos – transcrição de Matede)
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do minério. A paisagem do pico do Cauê – tão presente na poesia drummondiana – é feita 
mercadoria pela Grande Máquina do capital internacional, e o tempo-ritmo desse processo 
é ainda mais acelerado em 1942, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce S.A.: “com 
a finalidade expressa de extrair e exportar minério itabirano para suprir a indústria aliada no 
esforço de guerra [...], ‘o sono rancoroso dos minérios’ era acordado do seu torpor imemorial 
para ir à luta, passando por um duplo batismo de fogo – o da guerra, na linha de chegada, e o 
das dinamitações no pico do Cauê, na linha de partida” (p. 107).

Já na década de 1950, as transformações do tempo (e do espaço) foram ainda mais 
radicalizadas na não-mais-pacata cidade de Itabira. 

Um novo maquinário mecaniza todas as etapas do trabalho: o ponteiro manual que 
furava a rocha é substituído pela perfuradora elétrica, os garfos de encher as galeotas 
são substituídos por escavadeiras possantes, os carrinhos de mão dão lugar a caminhões 
basculantes de quinze a trinta toneladas, e a britagem braçal soa como um resíduo da 
idade da pedra lascada frente aos equipamentos capazes de triturar trezentas toneladas 
de rocha por hora. Correias transportadoras, peneiras vibratórias, britadores giratórios 
e balanças automáticas [...] (WISNIK, 2018a, p. 114-115 – o itálico é nosso, pelo motivo 
da coincidência de tal descrição com a instalação de Laura Vinci.)     

       
 A transformação da paisagem itabirana é metonímica do processo moderno de 

mecanização não só do trabalho – da exploração técnico-capitalista dos recursos naturais 
como se fossem um estoque –, mas de processos em todas as esferas da vida. A sólida montanha 
riquíssima em minério de ferro foi, com o passar das décadas, sendo escoada por vias férreas e 
transporte naval para bem longe do Brasil, de forma que tomou o seu lugar uma poeira de ferro 
pairando sobre a cidade e, ao fim e ao cabo, uma cratera. Em outras palavras, “a montanha 
do Cauê, cuja efígie o lugar nos induz a ver pelo vestígio de sua localização espectral, não está 
mais lá, a não ser como presença alucinada de uma ausência” (WISNIK, 2018a, p. 35 – itálico 
do autor). 

Foi em maio de 1948 que Drummond tomou consciência de tal radical alteração no 
tempo-espaço de Itabira quando – por motivos de saúde de sua mãe – foi à cidade a bordo 
de um avião: “o tempo extático da visão aérea, com a paisagem panorâmica disposta em seu 
horizonte de longuíssima duração, era rebatido pelo tempo intensivo da máquina resfolegante 
ao rés do chão” (p. 124). Retornando à obra de Laura Vinci, é essa confusão de tempos que 
vemos nela plasmada e em constante movimento. Ela, ademais, concentra e eleva à alegoria 
também a questão espacial, com a transposição quase grão a grão de um lado para o outro. 
É nessa fenda temporal, nesse espaço confuso entre o convexo e o côncavo, que se abre 
sedutoramente a máquina para o sujeito lírico. Contudo, tal aparição não proporciona, como 
talvez se esperasse, uma iluminação, um momento de grande compreensão da metafísica do 
universo, um nexo entre a grandeza do cosmos e nossa pequenez. 

Vale para a poética de Drummond [uma] formulação de passagem, presente na 
analítica do sublime kantiana, que ilumina a propensão do espírito a girar sem parada 
entre o muito pequeno e o muito grande. Isto é, nada do que é percebido pelos sentidos 
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escapa à desmedida das coisas se a imaginação for arrastada ao infinito pela multidão 
dos dados sensíveis enquanto a razão tenta captar a ideia da totalidade absoluta – a 
capacidade de compreensão não acompanhando mais os limiares da apreensão, 
e instaurando-se no sujeito uma luta insana em que faculdades da imaginação e da 
razão são levadas a seu máximo e a seu limite. O “prazer negativo” que daí advém, 
como efeito estético da inadequação constitutiva, no sujeito, das forças que nele se 
engalfinham perante a desmedida dos objetos, é o que Kant define como domínio do 
sublime [...]. (WISNIK, 2018a, p.177 – itálico do autor)

No poema, a confusão, o espanto, o “prazer negativo” decorrentes do bloqueio da rua 
com a aparição da máquina fazem parte deste jogo de abertura/bloqueio, da totalidade e sua 
impossibilidade: “o mundo reside no gume entre o movimento do todo e sua interrupção, 
com o que podemos falar num sublime em perpétuo estado de suspensão e travamento” (p. 
184). O descrente sujeito, interpelado pela máquina, recusa o que se apresenta como um 
convite: “Mas, como eu relutasse em responder/ a tal apelo assim maravilhoso,/ pois a fé se 
abrandara, e mesmo o anseio,/ a esperança mais mínima [...] baixei os olhos, incurioso, lasso,/ 
desdenhando colher a coisa oferta/ que se abria gratuita a meu engenho”. Tal recusa pode ser 
entendida de muitas maneiras (cf WISNIK, 2018a, p. 224-231), mas aquela que nos interessa 
aqui é pensar como “A entidade ancestral Máquina do Mundo se mostra inseparável da Grande 
Máquina. [E, portanto, a]ceitar uma seria aceitar a outra, já que elas se tornaram surdamente 
inextricáveis” (p. 229).

 Foi, como já dissemos, na confusão visual do lusco-fusco do “fecho da tarde” que a 
máquina “se entreabriu” para o sujeito lírico instaurando um tempo de badaladas de sino88. 
Surge ali, então, sedutoramente, a possibilidade de acessar o nexo maior, a explicação universal, 
o “absurdo original e seus enigmas”. No entanto, o eu lírico não toma para si ou analisa a 
máquina do mundo, e segue em seu “niilismo ativo, iluminado por dentro” (p. 230). Segundo 
Oliveira (2004, on-line), 

o caminhante drummondiano não aspira a uma visão mística, uma vez que esta 
não lhe satisfaz mais, pois “a fé se abrandara” (v. 72). Recusando a visão proposta 
pela máquina, reafirma a laicização do conhecimento moderno. Desdenha a oferta 
maravilhosa e segue seu caminho difícil, porque não pode aceitar o que não se origina 
de “seu próprio ser desenganado” (v. 9).

A máquina, por sua vez, na passagem final do poema, se “recompõe” (ao invés de se 
decompor, como seria de se esperar), ao que infere Wisnik (2018a, p. 231): “a máquina do 
mundo é o mundo, e só se destaca dele num instantâneo fulgor da intuição, que a máquina 
poética guarda em palavras”. Se é verdade que “a máquina do mundo é o mundo [reitera Wisnik], 
que recua agora para seu nicho insondável, escondido na obviedade de sua aparência, elevada 
à potência ocultadora da treva, que dá a ver”, é possível dizer ser também verdade que um 

88  Cf “Bergson, Proust: tensões do tempo”, de Franklin Leopoldo e Silva. Disponível em https://www.artepensamento.
com.br/item/bergson-proust-tensoes-do-tempo/ (acesso em 13 fev. 2021)

https://www.artepensamento.com.br/item/bergson-proust-tensoes-do-tempo/
https://www.artepensamento.com.br/item/bergson-proust-tensoes-do-tempo/
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observador, quando no espaço em companhia da Máquina do Mundo de Laura Vinci, poderá 
ser arrebatado por um fulgor intuitivo – uma epifania resultante do ato de fruição – ou talvez 
poderá ver apenas uma máquina, como tantas outras que vemos diariamente. Uma máquina 
lenta, inútil e possivelmente frustrante. Afinal, a máquina de Vinci é apenas o mundo e o jogo 
entre realidade e arte é sua sedução, uma solução concreta e sonolenta em ininterrupto ciclo 
alertando-nos de que a matéria, mais do que eterna, está em indelével transformação, e que 
nossa passagem pelo mundo é breve. “Lembra-te que és pó e ao pó voltarás” (Gênesis 3,19).

Cabe, para a finalização deste debate, diferenciar brevemente a relação do eu lírico 
drummondiano com a máquina da relação estabelecida com a mesma em Os Lusíadas. É 
na poesia épica do poeta português, publicada em 1572, que a alegoria da máquina cósmica 
tem uma de suas principais aparições na literatura ocidental89. A epopeia narra a viagem de 
Vasco da Gama às Índias com a presença constante de deuses da mitologia greco-romana, ora 
auxiliando, ora criando obstáculos para a navegação. É já no vitorioso retorno a Portugal, no 
décimo e último canto do extenso poema, que o herói entra em contato com a máquina. Em 
uma ilha repleta de ninfas, os marinheiros são convidados a um banquete oferecido pela deusa 
Tétis, durante o qual uma ninfa profetiza através de seu canto um futuro glorioso para Portugal 
(cf SILVA e MINCHILLO, 1999). Nessa toada otimista e elogiosa em relação a Portugal, 
Gama é convidado pela deusa a vislumbrar a máquina, uma dádiva divina nunca ofertada aos 
humanos.

— Faz-te mercê, barão, a Sapiência
Suprema de, co’os olhos corporais,
Veres o que não pode a vã ciência
Dos errados e míseros mortais. 
Sigue-me firme e forte, com prudência, 
Por êste monte espêsso, tu co’os mais.
Assim lhe diz e o guia por um mato
Árduo, difícil, duro a humano trato.

Não andam muito que no erguido cume
Se acharam, onde um campo se esmaltava
De esmeraldas, rubis, tais que presume
A vista que divino chão pisava.
Aqui um globo vem no ar, que o lume
Claríssimo por êle penetrava,
De modo que o seu centro está evidente,
Como a sua superfície, claramente.

(CAMÕES, 1974, p. 281, canto décimo, estrofes 76 e 77)

 Do alto dum monte, Gama observa a luminosa máquina, feita de uma série de orbes, 
qual no sistema ptolomaico, com a Terra no centro. Em pleno Renascimento, o poeta português 
louva os feitos das navegações e presenteia o grande navegador com a visão da organização 

89  A outra principal aparição se dá no clássico de Dante Alighieri A Divina Comédia, escrito no início do século XIV.
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cósmica e geográfica, em perfeita miniatura. Ali, não apenas a Terra encontrava-se filosófica e 
espacialmente no centro do cosmos, como ao navegador português era dada a oportunidade de 
a tudo ver, colocando-o idealmente à frente, ou acima de tudo, do todo. Haja antropocentrismo 
e otimismo! O único entendimento ainda inacessível ao homem, nesta parábola, é Deus, que 
cerca a máquina em toda sua volta.

Uniforme, perfeito, em si sustido,
Qual, enfim, o arquetipo que o criou.
Vendo o Gama êste globo, comovido
De espanto e de desejo ali ficou.
Diz-lhe a deusa: — O transunto, reduzido
Em pequeno volume, aqui te dou
Do mundo aos olhos teus, para que vejas
Por onde vás e irás e o que desejas. 

Vês aqui a grande máquina do mundo,
Etérea e elemental, que fabricada
Assim foi do saber, alto e profundo,
Que é sem princípio e meta limitada.
Quem cerca em derredor êste rotundo
Globo e sua superfície tão limada,
É Deus: mas o que é Deus, ninguém o entende,
Que a tanto o engenho humano não se estende.

(CAMÕES, 1974, p. 281-282, canto décimo, estrofes 79 e 80)

 No poema épico, o humanismo renascentista de caráter otimista e antropocêntrico de 
Camões parece apenas vacilar frente à figura de Deus. À exceção deste – cuja compreensão 
escapa ao Homem –, a Vasco da Gama é dada a chance de vislumbrar a organização astronômica 
e das regiões do planeta em uma sucessão de repetições anafóricas dos imperativos convites 
“olha” e “vê”. Na época em que foi escrito Os Lusíadas ainda se cria que a Terra era o centro do 
cosmos, ciência que apenas alguns anos depois seria desmentida no episódio posteriormente 
denominado revolução copernicana. Tratando-se de Portugal um país extremamente católico, 
é possível afirmar, filosoficamente falando, que a poesia de Camões se encontra na passagem do 
teocentrismo para o humanismo antropocêntrico do Renascimento, princípio da construção 
das noções filosóficas, culturais e políticas da Modernidade. 

A ideologia antropocêntrica legitimava qualquer tentativa humana de estudar e 
compreender os fenômenos da natureza e da vida social, não para questionar a 
existência de Deus, mas para livrar o homem de sofrimento e limitações até então 
entendidos como proibições ou castigos divinos. (SILVA e MINCHILLO, 1999, p. 11)

Como vimos, na poesia de Drummond, ao eu lírico também é ofertada a chance de 
apreender a ordem cósmica no vislumbre da máquina – que se apresenta sem intermediário –, 
no entanto, em ato de desconfiança, este nega-a, seguindo renitente seus solitários passos pela 
estrada: “aceitar a oferta da máquina seria negar a autonomia do pensamento, transferir para 
um objeto mágico a solução de suas inquietações humanas, demasiado humanas” (OLIVEIRA, 
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2004, on-line)90. Em analogia, portanto, é possível inferir que tal desconfiança é sintoma, na 
década de 1950, quando escrito o poema, do declínio das ideias associadas à Modernidade, 
já flertando com todo o debate acerca do Pós-Moderno. A partir dessa época e cada vez mais, 
as ciências tanto humanas quanto naturais têm estado ocupadas em fazer ver que se há um 
culpado para as limitações e para o sofrimento do Homem, este não é Deus, mas sim a própria 
humanidade, com suas ações extrativistas e predatórias. 

2.4 Máquinas do Mundo (plural): o processo de criação junto à mundana companhia

Máquinas do Mundo nasce de uma demanda, de um imperativo de liberdade de 
processo, liberdade de criação, de construção de um objeto cênico, o que quer que 
seja. (MATEDE, entrevista)

 Como já se viu, a atuação de Laura Vinci no teatro como cenógrafa ocorreu 
predominantemente como integrante da mundana companhia, tendo a artista participado de 
quase todas as montagens da companhia. Foi durante o processo de Na Selva das Cidades – 
Em Obras que Laura Vinci realizou algo que estava já há algum tempo em gestação: a radical 
aproximação de sua prática enquanto artista visual – com suas temáticas e materialidades em 
pesquisa continuada – com sua atuação em teatro. 
 No plural, portanto, Máquinas do Mundo é o nome da instalação performativa da 
mundana companhia; uma confluência de desejos. O desejo individual de Laura Vinci e o 
desejo coletivo do núcleo de arte da companhia (e parceiros agregados) por um processo teatral 
horizontal, sem a figura de um(a) diretor(a) e com ênfase em materialidades e visualidades. É 
com a reunião das várias linguagens artísticas – não em síntese, mas em fricção – e de três 
fontes textuais que se deu o processo criativo de Máquinas do Mundo. Daí advém o plural. 

As linguagens das diferentes artes são assumidas como máquinas de dar a ver (ideia 
que está na origem da palavra theatron), buscando-se diminuir a distância entre 
narrativa a plasticidade, ação a instalação, visando uma dramaturgia visual em que o 
teatro, as artes visuais e os textos literários possam se combinar numa só máquina de 
ver mundos. (MUNDANA, 2018, s.p.)

 Foi em paralelo ao processo de Na Selva das Cidades - Em Obras que uma parcela dos 
artistas que ali colaboravam se uniu a partir da figura agregadora de Laura Vinci para propor 
um projeto cujo vetor criativo se desse de maneira distinta do usual.

90  Nessa mesma linha, diz Wisnik (2018b, p. 189): “Assinala-se, em geral, que a promessa de explicação totalizante pela 
máquina do mundo, de cunho regressivo e pré-moderno, por um lado, e autoritário e mistificador, por outro, não corresponde 
ao ânimo (ou ao desânimo) interrogante, dubitativo, negativo e crítico que move esse sujeito insatisfeito e moderno.”

https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/brmaquinas-do-mundo-sescpinheiros-2018/
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Na verdade, foi justamente porque eu queria juntar esses dois lugares [das artes visuais 
e do teatro]. Então, eu achei que tínhamos que partir de algum lugar que eu já havia 
estado nas artes visuais; que é meu. Eu pensei “Bom, vamos retomar o Drummond. 
Vamos fazer o Drummond de um outro jeito agora. Pensar de um outro jeito”. Daí a 
junção com os outros textos foi com o Zé Miguel ali, próximo. Ele entra no processo. 
Toda a pesquisa e análise dos textos foi feita com ele. Eu mesma sugeri o Memórias 
Póstumas [de Brás Cubas, de Machado de Assis]. Aí, ele sugeriu O Aleph, de Jorge 
Luis Borges. Mas, eu pensei que deveríamos incluir uma mulher, uma voz feminina. 
(VINCI, entrevista 1)91

Máquinas do Mundo é um marco na trajetória artística de Laura Vinci. Primeiro, 
esteticamente, por objetivar e proporcionar o radical borramento das fronteiras entre as 
linguagens. Segundo, por se tratar de uma experiência também eticamente radical, com 
a ausência da figura de um(a) diretor(a) centralizador(a) e por ser um projeto de parceiros 
artísticos cuja troca não apenas profissional, criativa, mas também de afetos vinha se 
consolidando há anos.92 E, mais além, pelo ineditismo de contar de maneira muito próxima 
com a participação de José Miguel Wisnik.     

2.5 Epifania em Clarice Lispector e Machado de Assis

 Como já comentado, foi nos preâmbulos do projeto que Vinci e Wisnik decidiram por 
reunir três obras literárias como ponto de partida do projeto Máquinas do Mundo, todas as 
três apresentando epifanias, momentos de revelação vividos pelas personagens. No poema 
de Drummond, o eu lírico é interpelado pela abertura da máquina, vislumbrando assim a 
possibilidade de acessar “essa total explicação da vida,/ esse nexo primeiro e singular”; 
possibilidade esta que é recusada, como já vimos. 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas – lançado em 1881 –, o personagem principal, 
figura da elite patriarcal brasileira do século XIX, inicia um diálogo direto com o leitor, 
exemplar da característica ironia de Machado de Assis. O defunto autor começa sua narrativa 
por sua morte, invertendo o curso natural do tempo. A causa mortis? Oficialmente pneumonia, 
ainda que o próprio defunto acredite que o motivo tenha sido, em realidade, a ideia fixa que 
se lhe acometeu logo antes da doença: a invenção do Emplasto Brás Cubas, “um emplasto 
anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade” (ASSIS, 2004, p. 2). 

91  Em entrevista posterior, Laura retifica a informação, afirmando que a inserção do Machado de Assis, do trecho do 
delírio de Brás Cubas, fora ideia de Wisnik. E que, aí então, juntos decidiram que seguiriam apenas com autores brasileiros. E 
a partir do desejo de incluírem também uma autora mulher, Wisnik sugeriu Clarice Lispector, com A Paixão Segundo G.H..  

92  Para a consulta do leitor, a tabela no ANEXO A apresenta todos os nomes dos artistas que constam no programa das 
apresentações no Sesc Pinheiros juntamente da indicação de seus respectivos métiers no processo de Máquinas. Há de se ter 
em mente, no entanto, que se tratando de um work in progress, como viemos defendendo, o projeto teve outros colaboradores 
e colaboradoras que não permaneceram em todo seu decorrer e que talvez não estejam listados na tabela.
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Considerada a obra que marca o início do realismo literário no Brasil, Memórias Póstumas 
o faz, contraditoriamente, com características decerto fantásticas. Ainda bem no início do 
romance, logo depois (portanto antes) da morte de Brás Cubas, o personagem narra o episódio 
do delírio, a experiência epifânica que nos interessa. “Que me conste, ainda ninguém relatou 
seu próprio delírio; faço-o eu e a ciência mo agradecerá” (ASSIS, 2004, p. 20).

O romance é: Memórias póstumas de Brás Cubas. Então, é a voz do morto. E é  
justamente o efeito narrativo desse livro que o morto fale. O morto é muito mais vivo 
do que os vivos. Porque o morto não tem as limitações que os vivos têm, em suma, ele 
diz as coisas que não diriam os vivos. No momento em que Machado escreveu esse 
texto, escreveu um romance em que ele diz tudo que ele não dizia fora dele. Quando 
Machado fez isso, ele deu um salto: até esse livro ele tinha escrito o convencional, nada 
de novo. Ele se insere numa longa tradição literária que é a literatura do umbral, um 
autor expressivo é Luciano de Samósata que escreveu Diálogo dos Mortos. Assim como 
em Machado, que leu Luciano quando ninguém o conhecia no Brasil, em Brás Cubas 
há uma teatralidade: um morto que começa a sua narrativa não pelo nascimento, mas 
pela morte, pelo momento de passagem que é justamente o diálogo no umbral. Que é um 
tema do Bakhtin: diálogo no umbral. Tudo isso que estamos falando é para encontrar 
um lugar. Lugar nada óbvio. E a questão é conseguir habitar este lugar, estar nesse 
lugar, e falar a partir dele. E eu acho isso: para encontrar esse lugar é preciso instaurar 
e não representar. Instaurar significa, mais do que representar, tornar presente, ou seja, 
presentificar. É “presentação”. A coisa se faz presente. Os exemplos dados de acento 
expressivo em teatro são representações e “presentações”. A nossa tentativa é justamente 
tentar desativar esses mecanismos de representação que já estão codificados e encontrar 
o lugar de instauração para que esse lugar umbralino de Brás Cubas apareça. (WISNIK, 
encontros teóricos – transcrição de Matede, itálico nosso)

Em seu delírio mental – único trecho do livro utilizado pelo grupo na criação de 
Máquinas do Mundo –, a personagem principal, depois de se transformar em um barbeiro 
chinês e na Suma Teológica de São Tomás, restituído à forma humana, vai “à origem dos 
séculos” de carona em um hipopótamo e lá, “na região dos gelos eternos. Com efeito, abri[u] 
os olhos e vi[u] que o [s]eu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra 
montanha de neve vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve; chegava a 
gelar-[lhe] um sol de neve”. Na paisagem branca, encontra Pandora ou Natureza, como a figura 
se apresenta, e com ela debate sobre sua morte, rogando-lhe mais tempo de vida. É, então, 
guiado pela visão de Pandora, que Brás Cubas – “ao ar, como se fora uma pluma” – segue 
numa viagem, observando o desenrolar de tempos e espaços. Na narrativa, muito diferente dos 
vinte ou trinta minutos durante o qual ocorreu, o tempo do delírio é uma sucessão de séculos 
(tempo flecha), mas também um constante vai e vem de construção e destruição; começos, fins 
e recomeços (tempo ciclo):

Não importa ao tempo o minuto que passa, mas o minuto que vem. O minuto que vem é 
forte, jacundo, supõe trazer em si a eternidade e traz a morte, e perece como o outro, mas 
o tempo subsiste. [...] Sobe e olha. [disse Pandora]
Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes 
e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. 
Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, as raças todas, todas 
as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca 
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dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do 
homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação 
nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto o que eu 
ali via era a condensação viva de todos os tempos. (ASSIS, 2004, p. 24)

 

Parece-nos importante apontar para o fato de que a visão do eu lírico não alcança 
a completude total, visto que, após o século presente – almejando o personagem que se 
sucedessem até a visão do último –, os séculos futuros passam a correr tão rapidamente frente 
a seus olhos que dificultam qualquer forma de compreensão: “Redobrei de atenção; fitei a 
vista; ia ver enfim o último, — o último!; mas então já a rapidez da marcha era tal que escapava 
a toda a compreensão; ao pé dela o relâmpago seria um século”. Nesse momento de confusão, 
um nevoeiro cobre tudo e a visão vai minguando, retornando Brás Cubas à realidade: “o 
hipopótamo que me trouxera [...] começou a diminuir, a diminuir, a diminuir, até ficar do 
tamanho de um gato. Era efetivamente um gato. Encarei-o bem; era o meu gato Sultão, que 
brincava à porta da alcova, com uma bola de papel...” (ASSIS, 2004, p. 26).

Em A Paixão Segundo G.H., romance de Clarice Lispector publicado em 1964, é também 
reconhecível uma sobreposição de tempos e espaços, como nos referimos no caso da poesia 
de Drummond e vimos também ocorrer no delírio de Brás Cubas. A personagem clariceana, 
uma mulher burguesa moradora de Copacabana, tem uma visão ao olhar pela janela do quarto 
de serviço de seu apartamento de cobertura, após demitir sua empregada doméstica, Janair. 
A ação concreta da personagem, na narração, é pouca: G.H. surpreende-se com o vazio e a 
limpeza do pequeno quarto, depois se espanta ao ver um desenho na parede.

A negra Janair, muda, sem rosto, sem corpo, apenas um contorno, comete uma 
contravenção quando, ao sair do emprego, deixa à patroa um recado. Uma inscrição na 
parede. Um desenho que é uma escrita. G.H. sente-se violentada com o desenho duro 
e primário porque se vê nele. Ela é a mulher desenhada (“eu sabia que nunca passara 
daquela mulher na parede, eu era ela”). A partir do momento em que se dá conta de 
que cabe no desenho mudo, G.H. passa a estar realmente no quarto e, mais do que 
presente, presa numa cela que é ao mesmo tempo um deserto, sem nenhum ponto de 
referência, já que ela, ali, não é mais a mulher que se enxergava no olhar cúmplice de 
seus pares. (WALDMAN, 1992, p. 74) 

Ato contínuo, após o enfrentamento com a contrafigura de Janair através do desenho, G.H. 
mata, com a porta do armário, uma barata – segunda e principal contrafigura – e no ápice de sua 
crise ontológica ingere parte do animal. “Mas, por que, entre tantos outros animais, a escolhida para 
interagir com G.H. foi a barata? Talvez porque se trate de um animal cuja ancestralidade precede 
o surgimento da vida humana na terra, o que dá à oposição mulher-barata o contraste máximo” 
(WALDMAN, 1992, p. 76). O embate com a barata e a posterior ingestão, então, desencadeiam uma 
viagem, uma reflexão ontológica e filosófica, uma revelação acerca da condição humana – aquilo 
nomeado por G.H. de neutro. “O neutro é, então, a pura identidade, na qual se anula a diferença 
entre sujeito e objeto, ambos compenetrados numa visão recíproca, sem transcendência. Aí, um é 
para si mesmo aquilo que se espelha no olhar do outro” (ibidem, p. 79).
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Num dado momento, em meio à toda a situação, ao olhar pela janela, G.H. vislumbra 
espaços do Rio de Janeiro, a Espanha, a Ásia Menor, o estreito de Dardanelos, a região dos 
grandes lagos salgados e diversas formações geológicas, apresentadas em palavras-imagens como 
montanha, morro, colina, panorama, deserto, dunas, lagos. Em sua visão, somam-se os tempos do 
passado e do futuro no instante do ver: “Dali eu contemplava o império do presente”. A confusão 
ou sobreposição de tempos pode ser perceptível em trechos como “Há cinco milhões de anos 
[...]”; “Daí a três milênios o petróleo secreto jorraria daquelas areias: o presente abria gigantescas 
perspectivas para um novo presente.”; “Eu estava vivendo a pré-história de um futuro.”; “[...] as 
infinitas sucessões de séculos do mundo” (LISPECTOR, 2009, passim).

Assim sendo, é possível reconhecer nas matérias literárias analisadas um estado de 
passagem, uma confusão ou superposição temporal e espacial: a epifania. Cabe apontar que 
a palavra epifania tem, em sua origem grega, o significado de aparição. Segundo o dicionário 
português Infopédia; a palavra epifania tem como possíveis acepções: 1) (em religião) aparição 
divina; manifestação pela qual uma divindade se dá a conhecer e 2) compreensão súbita e intuitiva 
do significado essencial de algo; revelação. Concluímos, então, que a epifania está relacionada a 
uma aparição e a uma revelação – como de fato acontece nas narrativas comentadas –, ainda que 
estas sejam fugazes e fugidias, perdendo-se no instante seguinte.

2.6 A vista daqui de cima: o tempo geológico, a visão panorâmica e o Sublime 

A montanha mais elevada do planeta foi outrora o fundo de um oceano.
[...]
Conhecimentos básicos de geologia já são suficientes para nos fornecer lentes especiais 
com as quais contemplar qualquer paisagem. Tal saber nos permite voltar no tempo, e 
visualizar mundos onde rochas se liquidificam e mares petrificam, onde granito escorre 
qual mingau, basalto borbulha qual um cozido e camadas de calcário dobram qual 
mantas. Por meio das lentes da geologia, terra firma torna-se terra mobilis, e somos 
forçados a repensar nossos conceitos de sólido e líquido. (MACFARLANE, 2005, p. 
209 e 49)

A citação acima pode ser diretamente associada às obras de Laura Vinci e à temática da 
transformação das matérias, e nos fornece uma lente para a leitura das obras citadas no primeiro 
capítulo, assim como para o objeto central de nosso estudo. A esta altura do argumento que está 
aqui sendo desenvolvido é mister o esclarecimento de um quadro temático que se delineia no 
campo das ideias que cercaram o processo criativo de Máquinas do Mundo e cercam também 
esta dissertação; quadro este que será retomado mais à frente quando falarmos da encenação e 
recepção da instalação performativa. Trata-se de um quadro composto pelos termos 1) a visão 
panorâmica que se tem quando se está nas alturas, no alto das montanhas, 2) a noção de Sublime 
– que vem do latim sublimis, “que se eleva” ou “que se sustenta no ar” e 3) a noção de tempo 
geológico, tempo profundo, cuja descoberta pelo homem é narrada por Stephen J. Gould (1991) 
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por meio das metáforas da seta do tempo e do ciclo do tempo. 
De saída, reconhecemos a possibilidade destes três termos se conectarem qual uma fita 

de Moebius, um levando ao outro e ao outro e ao outro, num sem-fim de conexões. Ainda assim, 
acreditamos na importância desta digressão antes de voltarmos ao curso principal deste capítulo, 
a análise genética de Máquinas do Mundo. Começaremos apontando o fato de que as três matérias 
literárias de onde partiu o processo criativo aqui em análise têm características ligadas aos termos 
acima citados. No caso do poema de Drummond talvez menos, pois embora o poeta nos dê 
imagens da máquina do mundo, ela não é “acionada” ou vivida pelo eu lírico. Mas, nos casos de 
Brás Cubas e G.H., personagens que de fato experienciaram uma visão, certamente há relações.

As características: uma certa sensação sublime (ou próximo disso) decorrente das epifanias 
vividas pelas personagens e o fato de as visões terem ocorrido nas alturas e serem constituídas 
de um vislumbre do tempo profundo/geológico. No caso de Brás Cubas, a viagem à “origem 
dos séculos” no lombo do hipopótamo (“a planície voava debaixo dos nossos pés”) e depois a 
subida ao alto de uma montanha, arrebatado por Pandora/Natureza, de onde observa “durante 
um tempo largo [...] uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles” (ASSIS, 2004, p. 21 e 
24). Já em Clarice, a personagem G.H. está no alto de sua cobertura – “Como um minarete” –, e 
através da janela vê os diversos tempos e espaços.

Eu era talvez a primeira pessoa a pisar naquele castelo no ar. Há cinco milhões de anos 
talvez o último troglodita tivesse olhado deste mesmo ponto, onde outrora devia ter 
existido uma montanha. E que depois, erosada, se tornara uma área vazia depois de 
novo se tinham erguido as cidades que por sua vez se tinham erosado. Hoje o chão 
é amplamente povoado por diversas raças. [...] Daí a três milênios o petróleo secreto 
jorraria daquelas areias: o presente abria gigantescas perspectivas para um novo 
presente. (LISPECTOR, 2009, p. 106-107)  

A confusão ou fusão das antinomias rápido/lento, grande/pequeno, claro/escuro, vivida 
nas epifanias está próxima – ou mesmo faz parte – de sintomas associados ao sublime. Tal sensação 
parece, inclusive, ser também a mesma vivida por qualquer pessoa quando no alto de uma montanha 
observa a enorme extensão de terras à sua volta ou quando observa as estrelas, por exemplo. Como 
é difícil precisar se uma nuvem que cruza o céu azul de inverno embalada pelo vento o faz lenta ou 
rapidamente. Diante da amplidão do horizonte, nossa pequenez e insignificância ressaltam. Ainda 
que, ao mesmo tempo, nos causem uma sensação viva, desejante. Ora, aí está o paradoxo do “prazer 
negativo” do sublime.

Há de se levar em conta a grande ampliação da noção espacial decorrente de marcados 
momentos na história da civilização ocidental, tal como as grandes navegações e o desenvolvimento 
de dispositivos como o telescópio e o microscópio. De maneira análoga, houve também, no decorrer 
dos séculos, uma ampliação da noção de tempo, e esta esteve diretamente relacionada aos avanços 
da geologia – enquanto categoria do saber científico e enquanto sucessão de descobertas. Como 
explica Gould (1991), foi Thomas Burnet o autor da primeira obra significativa da história dos 
estudos da Terra: os quatro livros publicados entre 1680 e 1690 de A Teoria Sagrada da Terra. 
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Em um momento histórico no qual ciência e religião estavam ainda embrenhadas ou mesmo 
confundidas, Burnet descreveu sequências de possíveis acontecimentos no globo terrestre que 
teriam sido as causas das irregularidades da superfície deste, sempre à luz dos acontecimentos 
bíblicos, principalmente o grande dilúvio.

Quase cem anos depois, é a Teoria da Terra de James Hutton, publicada em 1795, que 
“marca por convenção a descoberta do tempo profundo no pensamento geológico da Grã-Bretanha” 
(GOULD, 1991, p. 67). Foi – e é ainda! – por meio das inconformidades do solo que se observou 
as transformações das camadas de rochas e se pode inferir sobre a sucessão de eventos geológicos. 
“Uma inconformidade é a superfície fóssil da erosão, um hiato de tempo separando dois episódios 
na formação de rochas”, diz Gould, “[a]s inconformidades são prova direta de que a história do 
nosso planeta inclui diversos ciclos de deposição e soerguimento”. O que estava em jogo com tal 
descoberta era o tempo plasmado no espaço, nas rochas; a percepção da passagem do tempo 
profundo através da diferenciação de camadas minerais – a matéria do tempo de nosso planeta.

Hutton descreve a terra como uma máquina – um tipo especial de máquina. Algumas 
máquinas se desgastam quando suas peças se desarranjam irreversivelmente. Mas a 
machina mundi de Hutton funciona de uma maneira peculiar que impede qualquer 
sinal de envelhecimento. Era preciso algo que iniciasse o sistema (uma questão que, 
para Hutton, extrapola os limites da ciência), mas, uma vez acionada, a máquina jamais 
pararia por conta própria, pois cada estágio de seus ciclos provocaria diretamente o 
seguinte. (GOULD, 1991, p. 72)93

 A compreensão do tempo através da noção de ciclo levou Hutton a questionar inclusive a 
noção de história – flecha do tempo – e a afirmar que nada nos garante estar num determinado 
ponto do tempo, mas apenas em um estágio, visto que um ciclo terminaria e logo outro começaria. 
“O mundo a-histórico de Hutton é um equilíbrio dinâmico de forças contrárias, e não uma 
estabilidade passiva; e suas metáforas indicam o estado estacionário dinâmico de seu sistema 
de ciclos” (GOULD, 1991, p. 87 – itálico nosso). É possível traçar um paralelo entre a noção 
de tempo para Hutton e a célebre lei da química da conservação das massas, constatada por 
Lavoisier empiricamente não muitos anos antes: “Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo 
se transforma”.

Foi durante o século XIX, o grande século da Geologia, que as pesquisas na área se 
intensificaram e que foi travado um debate entre uniformitaristas – com Charles Lyell como 
expoente –, através de uma concepção do tempo cíclico, na esteira de Hutton, e catastrofistas, 
que defendiam a história da Terra como seta do tempo. Em paralelo aos avanços científicos 
na área, com o estudo das rochas, dos movimentos tectônicos e dos fósseis, uma significativa 
transformação cultural se consolidou: o fascínio pelas alturas. “Ao longo de três séculos [...] 
ocorreu no Ocidente uma grande mudança de percepção, no que diz respeito às montanhas. 

93  Esta organização cíclica do tempo da Terra pode ser reconhecida metaforicamente na estrutura do texto de A Paixão 
Segundo G.H., visto que o início de cada parte é exatamente o último período da parte antecedente.
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Características que outrora as levavam a ser desprezadas – altitude, desolação, perigo –, passaram 
a constituir os aspectos mais apreciados” (MCFARLANE, 2005, p. 26). Durante os séculos XIX e 
XX inúmeras excursões aventuraram-se a escalar os mais altos picos do planeta, dos Alpes Suíços 
ao Himalaia – a cadeia com as montanhas mais altas do mundo, incluindo o famigerado Everest.

Durante séculos, [as montanhas] foram consideradas obstáculos inúteis – “grandes 
protuberâncias” –, conforme as rotulou [o poeta e ensaísta inglês Samuel] Johnson. 
Atualmente, são incluídas entre as formas mais extraordinárias do mundo, e pessoas 
arriscam a vida por amor às montanhas. Por conseguinte, o que denominamos 
“montanha” é, de fato, uma colaboração entre o mundo físico e a imaginação humana 
– uma espécie de montanha da mente. (MCFARLANE, 2005, p. 26) 

Como explica Macfarlane (2005, p. 35), “foi Burnet quem introduziu na mente das 
gerações futuras a noção de que as montanhas eram formas ao mesmo tempo, sublimes e 
estimulantes”, o que influenciou diretamente Edmund Burke (2016 [1757]) na escrita de sua 
Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e da beleza. Como afirmamos 
no início deste subcapítulo, geologia, a paixão pelas alturas (montanhismo) e o sublime se 
imbricam histórica e conceitualmente. 

De que maneira a revolução na geologia afetou a percepção dos seres humanos com 
respeito às montanhas? Depois que os geólogos demonstraram que a Terra existe 
há milhares de anos [bilhões!], e que está sujeita a alterações radicais e sempre em 
curso, as montanhas jamais poderiam ser encaradas do mesmo modo. De súbito, 
essas efígies de permanência haviam adquirido uma perspectiva de mutabilidade 
intrigante e misteriosa. As montanhas, que sempre pareceram duráveis, eternas, na 
realidade haviam sido formadas, deformadas e reformadas ao longo de milênios [...]. 
(MCFARLANE, 2005, p. 41-42)

A cada expedição – tanto profissionais quanto amadoras –, a humanidade almejava 
alcançar pontos mais e mais altos. Afinal, é nas grandes altitudes que se tem uma maior amplitude 
de visão. No entanto, uma vez no alto, o que se sentia (e sente) era um misto de excitação e medo. 

Tratava-se, então, de mais uma espécie de vertigem – a tontura provocada pela 
antiguidade do tempo –, a ser somada àquela mais comum e imediata que muitas 
pessoas sentem quando se encontram no topo de uma encosta íngreme. A experiência do 
montanhismo, conforme Burnet sugerira um século antes [do boom do montanhismo, 
no Mont Blanc, no fim do século XVIII], além de implicar um deslocamento para cima, 
no espaço, passou a implicar um deslocamento para trás, no tempo. (MCFARLANE, 
2005, p. 43 – itálico nosso) 

Foi também no século XIX, alicerçado pelo culto do excesso do Romantismo, que as 
artes visuais buscaram a representação do sublime em enormes pinturas a óleo retratando 
montanhas, desfiladeiros, cataratas, geleiras, nevoeiros etc. “Os quadros gigantescos salientavam 
a insignificância e a transitoriedade humanas: muitas vezes, uma ou duas figuras minúsculas 
podem ser vistas em um canto da tela, esmagadas pelos imponentes contornos da paisagem” 
(MCFARLANE, 2005, p. 59).
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57.
Snow Storm – Steam-Boat off 
a Harbour’s Mouth, 1842, J.M. 
William Turner, óleo sobre tela 
(91×122cm), Tate Gallery

58.
Snow Storm, Hannibal and his 

Army Crossing the Alps, 1812, J.M. 
William Turner, óleo sobre tela 

(146×237,5cm), Tate Gallery
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2.7 As etapas do work in progress

“Tudo era muito das coisas. Mas, para ser franca, a gente partiu do texto.” 
(VINCI, entrevista)

Retornando à criação de Máquinas do Mundo, é possível afirmar que o processo já se 
iniciou dialético, na tensão instável entre dois polos-vetores, “buscando-se diminuir a distância” 
entre eles, como lemos no programa. De um lado, o anseio da equipe por um projeto com foco 
nas linguagens visuais do teatro (cenografia, iluminação e figurino). Do outro, como já vimos, 
a matéria textual proveniente de três dos maiores autores brasileiros de todos os tempos. Não 
se tratando de textos dialógicos, o fantasma do textocentrismo do teatro ocidental seria neste 
caso bem menos assombroso. Tratava-se, ali, do encontro de um texto poético com dois textos 
que, embora em prosa, fazem uso bastante poético da linguagem. 

Contudo, ainda que se tratasse de linguagem poética – muito mais aberta e menos 
atrelada a herdados vícios formais (cênicos) –, parece-nos de saída um desafio assumir as 
matérias textuais em horizontalidade com os outros elementos teatrais. O reino da palavra é 
majoritariamente um reino logocêntrico, de compreensão de sentidos – de significados, ainda 
que abertos, líricos –, o que quase sempre acaba elevando estes à posição central. Pensamos 
aqui no teatro da crueldade de Artaud, que foi certamente um dos mais importantes artistas 
teatrais que pensou as palavras enquanto materialidades – numa via sensorial – e não enquanto 
ordenação de sentidos, via razão: 

 
[...] importa antes de tudo romper a sujeição do teatro ao texto e reencontrar a noção 
de uma espécie de linguagem única, a meio caminho entre o gesto e o pensamento. 
Essa linguagem só pode ser definida pelas possibilidades de expressão dinâmica e no 
espaço, em oposição às possibilidades da expressão pela palavra dialogada. E aquilo 
que o texto ainda pode extrair da palavra são suas possibilidades de expansão fora 
das palavras, de desenvolvimento no espaço, de ação dissociadora e vibratória sobre a 
sensibilidade. (ARTAUD, 2006, p. 101-102)

A seguir traduziremos, reconstituiremos em detalhe, a sucessão de etapas do work 
in progress Máquinas do Mundo. E conforme tornar-se-á claro ao leitor, o faremos sempre a 
partir dos termos materialidades e sentidos, em um jogo dialético no decorrer do processo. A 
narração que virá será feita de maneira diacrônica, portanto seguindo a sucessão de momentos 
do projeto, ainda que com algumas digressões. 
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2.7.1 No princípio era o verbo
 

Após a definição dos três textos nos preâmbulos do projeto, o processo criativo de 
Máquinas do Mundo iniciou-se com encontros na casa de Laura e José Miguel94. Nos dias 
15 e 16 de agosto de 2016 a equipe reuniu-se com foco no debate das matérias literárias e 
ouviu por mais de cinco horas, em cada encontro, verdadeiras aulas magnas de José Miguel 
Wisnik acerca dos três textos, bem como de O Aleph, de Jorge Luis Borges. Faz-se saber que o 
princípio agregador do projeto, desde seu início, e assumidamente, foi o desejo das pessoas de 
experimentar e criar junto. Artistas – parceiros e parceiras de mais ou menos tempo, mas todos 
com muita afinidade e desejos confluentes – reuniram-se pelo ímpeto criativo, desvencilhados, 
de partida, de vínculos ou perspectivas monetárias.
 Em 30 de agosto, por e-mail, Luah Guimarãez compartilhou com toda a equipe um 
excerto de O espectador emancipado, de Rancière (2012), afirmando que havia se deparado com 
este trecho que muito dizia respeito ao processo que ali se iniciava. Com isso não poderíamos 
concordar mais e ainda adicionar que tal trecho também vem ao encontro do caminho teórico 
aqui percorrido. Dessa forma, portanto, reproduzimos abaixo a longa citação.

Essas histórias de fronteiras por transpor e da distribuição dos papéis por subverter 
confluem para a atualidade da arte contemporânea, na qual todas as competências 
artísticas específicas tendem a sair de seu domínio próprio e a trocar seus lugares e 
poderes. Hoje temos teatro mudo e dança falada; instalações e performances à guisa 
de obras plásticas; projeções de vídeo transformadas em ciclos de afrescos; fotografias 
tratadas como quadros vivos ou cenas históricas pintadas; escultura metamorfoseada 
em show multimídia, além de outras combinações. Ora, existem três maneiras de 
compreender e praticar essa mistura de gêneros. Existe aquela que reatualiza a forma 
da obra de arte total. Supunha-se que esta seria a apoteose da arte convertida em vida. 
Hoje, tende mais a pertencer a alguns egos artísticos superdimensionados ou a uma 
forma de hiperativismo consumista, quando não ambas ao mesmo tempo. Existe 
também [a] ideia de hibridação dos meios da arte, própria à realidade pós-moderna de 
troca incessante de papéis e identidades, de real e virtual, do orgânico e das próteses 
mecânicas e informáticas. Esta segunda ideia pouco se distingue da primeira em suas 
consequências. Ela frequentemente leva a outra forma de embrutecimento, que se vale 
do embaralhamento das fronteiras e da confusão dos papéis para aumentar o efeito da 
performance sem questionar seus princípios. Resta uma terceira maneira que não visa 
à amplificação dos efeitos, mas a pôr em causa a própria relação causa-efeito e o jogo 
dos pressupostos que sustenta a lógica do embrutecimento. Diante do hiperteatro, que 
quer transformar a representação em presença e a passividade em atividade, ela propõe, 
inversamente, revogar o privilégio de vitalidade e de poder comunitário concedido à 
cena teatral para colocá-la em pé de igualdade com a narração de uma história, a leitura 
de um livro ou o olhar posto sobre uma imagem. Ela propõe, em suma, concebê-la 
como uma nova cena da igualdade, em que performances heterogêneas se traduzem 
umas nas outras. Pois em todas essas performances busca-se unir o que se sabe ao que 
se ignora, ser ao mesmo tempo performers a exibirem suas competências e espectadores 
a observarem o que essas competências podem produzir num contexto novo, junto a 

94  A equipe, como já explicado, constituía-se dos/das artista do núcleo de arte e de três performers que Laura Vinci e a 
equipe criam ter anseios consonantes: Luah Guimarãez e Mariano Mattos Martins da própria mundana companhia, e Roberto 
Audio (ator e diretor, com formação também em artes visuais), com quem Vinci trabalhara no processo de A última palavra é 
a penúltima 2.0.
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outros espectadores. Os artistas, assim como os pesquisadores, constroem a cena em 
que a manifestação e o efeito de suas competências são expostos, tornados incertos 
nos termos do idioma novo que traduz uma nova aventura intelectual. O efeito do 
idioma não pode ser antecipado. Ele exige espectadores que desempenhem o papel de 
intérpretes ativos, que elaborem sua própria tradução para apropriar-se da “história” 
e fazer dela sua própria história. Uma comunidade emancipada é uma comunidade de 
narradores e tradutores. (RANCIÈRE, 2012, p. 24-25)

Ainda no mesmo e-mail, diz Guimarãez: “Acho que o nosso melhor é o embaralhamento 
de fronteiras. Que venham todas as vitalidades de cada um, e que criemos uma ‘cena’ de 
igualdade em que cada uma de nossas performances heterogêneas se traduzam umas nas 
outras. Que a gente saiba e a gente ignore, criando espaços e tempos novos, um idioma novo”. 
Evoé! Após os encontros teóricos iniciais, um primeiro encontro no Teatro Querosene95, em 
13 de setembro, foi destinado a uma “tormenta de ideias”, uma troca de impressões, ideias e 
desejos que surgiram a partir dos estudos dos textos. Foram arroladas nesse dia as temáticas 
que seriam trabalhadas posteriormente nos experimentos iniciais. O grupo todo “recolheu” 
palavras ou trechos dos três textos, como nos disse Vinci. Essa reunião coletiva de frases partiu 
das escolhas individuais de passagens e conceitos que chamaram a atenção de cada participante 
do processo, e depois se concretizou em uma série de pequenos papeizinhos espalhados pelo 
chão, cada qual contendo um excerto. Aí então foi feito um primeiro “roteiro” de palavras a 
partir da reunião daquilo que todos haviam recolhido96.

O documento foi organizado em seis temas que atravessavam os três textos. Em cada 
um deles havia subtemas e questões de ordem filosófica. Mais além, o roteiro apresentava uma 
seção de “procedimentos” e uma de “elementos”. Abaixo listamos os temas e subtemas, bem 
como as questões de ordem filosófica. Não estão listadas, porém, as várias palavras e expressões 
que constavam em cada seção.

TEMAS:
a) espaço-trajeto → subtemas: espaço, trajeto 

• Filosofia: “Terei a coragem de usar um coração desprotegido e de ir 
falando para o nada e para ninguém?”

b) tempo-som → subtemas: tempo, som 
• Filosofia: “Devorar e ser devorado.”

c) umbral → subtemas: o homem futuro, umbral, luz 
• Filosofia: “Transcendência e imanência: um outro mundo ou um mundo 

outro?”
d) carnaval → subtemas: carnaval 

95  “O Espaço Teatro Querosene foi inaugurado em 2008 pela atriz Abigail Tatit. Localizado no Morro do Querosene, 
Butantã.” in https://www.facebook.com/teatroquerosene/about/ (acesso em 13 jun. 2022) Tatit havia se aproximado da 
mundana companhia quando entrou no processo de Na Selva das Cidades – Em Obras como acompanhante.

96  Embora tenham dado o nome de roteiro, a organização não continha uma ordenação temporal, causal. 

https://www.facebook.com/teatroquerosene/about/
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• Filosofia: “Todo momento de achar é perder-se a si próprio?”
e) máquina-olho 

• [não há informações sobre este tema no primeiro roteiro do projeto; 
perdeu-se, provavelmente]

f) esgotamento → subtemas: esgotamento, imobilidade 
• Filosofia: “Você tem coragem para ver o real? Coragem, coração, coeur.”

 
A seção “procedimentos” estava subdividida em “corpo”, “procedimentos” e “peso”, cada 

qual com uma pequena lista. Já a seção “elementos” era única e contava com vinte e um itens. A 
partir desse documento, a equipe se dividiu em seis pequenos grupos de trabalho, misturando 
os vários métiers ou linguagens, para que cada um pensasse em uma experiência prática tendo 
como ponto de partida um dos temas principais. 

 2.7.2 As travessias: imagens e materialidades nos experimentos iniciais

No final de setembro de 2016 a equipe passou dois longos dias (das 15 às 22h) no Teatro 
Querosene dividido nos seis grupos, cada qual projetando o que se daria em sua proposta de 
experiência97. O grupo optou por seguir por um caminho didático que já era comum a todos e 
vinha se mostrando potente na trajetória da mundana companhia: as tais travessias vivenciadas 
em O Idiota (a partir dos envelopes de Nikitin), de certa forma revisadas em O Duelo, e de fato 
retomadas nas imersões e depois nas ocupações de Na Selva das Cidades – Em Obras.

Em e-mail a toda equipe, Rafael Souza Lopes98 comunicou ao grupo o calendário 
dos encontros vindouros, da estrutura básica que deveria ser considerada para cada dia – 
preparação, lanche, “desprodução” e conversa99 – e ainda compartilhou algumas considerações 
advindas das conversas iniciais:

- Achamos que a natureza desse trabalho é a CONSTRUÇÃO. Não a vivência em algo 
já construído. Pensar se é o caso de ir para a cidade nas atividades práticas, qual a real 
necessidade disso;
- A prática como campo de experimentação: não necessariamente as áreas precisam 
pensar na convergência das propostas, uma vez que poderemos usar o tempo de 
trabalho como ateliê - espaço onde podemos refazer o trabalho, com a possibilidade 

97  Em tais experiências iniciais, quando as propostas envolviam custos, estes foram cobertos por Laura Vinci; de forma 
que todos os outros envolvidos aderiram ao projeto sem uma remuneração prevista, mas também sem investir financeiramente.

98  Lopes já era colaborador da mundana companhia à época, tanto na iluminação, como assistente de Guilherme 
Bonfanti (O Duelo) e Alessandra Domingues (Selva), quanto na direção, como assistente de Cibele Forjaz (Selva). No início 
do processo de Máquinas, Lopes estava presente na equipe com funções de organização, qual um assistente de direção. No 
entanto, saiu do projeto por motivos pessoais ainda nesta primeira etapa. 

99  As conversas finais costumavam ser acompanhadas de um jantar, visto que essas diárias de experimentos iniciais 
terminavam já tarde da noite.
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de as equipes readquirirem seus materiais conforme o desenvolvimento do trabalho;
- Todos podem propor o que quiserem e viabilizar as ideias - não necessariamente 
pedir para a equipe responsável pela área produzir;
- Os atores também são propositores de suas ações. Exemplo: a partir de um estímulo, 
um deles pode querer levar um determinado texto, e decorá-lo para fazer uso durante 
a experimentação - sem que isso tenha sido uma demanda do grupo responsável pela 
atividade.

Percebe-se por tais considerações que as possibilidades eram bastante abertas para estas 
experiências iniciais ocorridas entre 4 de outubro e 1 de novembro de 2016; tendo esse ciclo 
sido finalizado com uma conversa de avaliação. A cada encontro, o pequeno grupo propositor 
organizava a experiência do dia a partir de durações – como em uma score (partitura, tarefa) 
cageana100: quase sempre a preparação do espaço fazia parte da experiência através da tônica 
da construção. É importante notar que todos os integrantes do grupo foram proponentes das 
práticas, portanto a noção de autoria esteve durante todo o processo de fato descentralizada, 
pulverizada, como era almejado. Cada pequeno grupo trocou referências imagéticas a fim de 
se aproximar da tradução material/visual para as temáticas reunidas e os conceitos e ações ali 
agrupados.

As travessias ocorridas no Teatro Querosene nesta primeira e mais experimental etapa – 
livre, ousada, despreocupada com finalizações – foram muitas vezes vividas por toda a equipe, 
sem grande diferenciação entre performers e não performers101. Outras vezes, a diferenciação 
entre a preparação e a improvisação esteve mais delimitada, acarretando também uma diferença 
maior no campo da experiência de quem esteve ou não em cena. Mas, como tônica geral, as 
experiências não ocorreram como um “faz de conta”, uma representação, uma previsão de 
ações futuras, mas sim enquanto experiências concretas de caminhos, no momento presente. 
Verdadeiras instalações foram preparadas, e houve um enorme apuro em todas as linguagens 
participantes: cenografia, figurino, iluminação e trilha sonora.

Durante o período de experimentações, Alessandra Domingues preparava estruturas de 
luz a partir de seus equipamentos (o que incluía uma mesa de operação); Guilherme Calzavara 
preparava uma sorte de sons e contava com equipamentos variados – como celulares, tablets 
e pequenas caixas de som bluetooth – para experimentar as sonoridades e sua espacialização; 
a equipe de figurino – Joana Porto, Diogo Costa e Rogério Pinto – levava peças de seus 
acervos pessoais e todos, rigorosamente todos, ajudavam a concretizar as ideias de cada grupo 
proponente. Havia também uma diretriz de roupa/figurino que deveria ser seguida por todos, 
e não apenas pelos performers. Eram pedidos simples como “Venham de preto.” ou cinza 
ou branco, mas que faziam sentido no contexto plástico-visual pensado para cada dia. Toda 

100  Para um outro exemplo do uso das scores em um contexto artístico-pedagógico, ver YAZBEK, 2021.

101  Que se faça saber, estas são as principais diferenças que enxergamos entre tais experiências/travessias e o workshop, 
como vivido e conceituado por Antônio Araújo a partir dos processos colaborativos do Teatro da Vertigem: as experiências são 
projetadas e propostas por todos os artistas, misturando os métiers e, mais além, muitas vezes são vividas também por todos, 
sem distinção entre performers e não performers. Sobre o método do processo colaborativo, ver SILVA,A.C.A., 2008.
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montagem e desmontagem era feita por todo o coletivo, auxiliado nas demandas mais técnicas 
pelo cenotécnico e montador Cesar Lopes (Cesão).

Levou-se à cena majoritariamente o que se tinha à volta, o que se tinha à mão, um 
procedimento não incomum tanto nas artes visuais quanto nas cênicas. Laura Vinci levou para 
os experimentos muitas materialidades com as quais já vinha trabalhando – até porque estava 
nela latente a vontade de “misturar” os mundos, como já foi dito. “Você está ali no processo e 
você tem o seu acervo de coisas, assim como as figurinistas também têm os delas. A Alê tem os 
recursos-acervo dela. A gente foi trazendo os nossos acervos e foi ficando...” (VINCI, entrevista 
2). Há de se levar em conta que Laura trabalha há aproximadamente vinte anos no mesmo 
ateliê, que é também uma espécie de depósito. As materialidades ali presentes – em diferentes 
graus de acabamento – não deixam nunca de pulsar, em constante devir. Muitas das matérias 
utilizadas nessa etapa do processo e que seguiram presentes na instalação performativa já 
haviam sido utilizadas por Vinci em suas obras, como por exemplo as inúmeras peças de 
mármore de Por Enquanto (2013)102 e as bojudas esculturas metálicas arredondadas também 
presentes em Por Enquanto e depois peças centrais de Todas as Graças (2018)103.

A experiência A – espaço-trajeto foi a única que não aconteceu no Teatro Querosene. 
As proponentes da experiência foram Luah Guimarãez, Flora Belotti e Tatiana Tatit104 e a lista-
guia continha palavras-imagens como “ausência de fonte, origem”; “o fora e o dentro”; “espaço 
negativo, a presença do que não está lá”; “negativo”; “cartografia da hiper realidade, camadas 
de realidade e cartografia”; “uma montanha que escavada vira seu avesso” (uma referência 
direta ao Pico do Cauê, em Itabira, percebe-se); “rezar as areias, fixar as dunas”; “trajeto e de 
repente o influxo germinal”; “experiência de travessia”; “eu estava procurando o tesouro da 
minha cidade”, entre outras. 

As três artistas reuniram um campo de referências iconográficas que ia da proporção 
áurea a corpos petrificados por uma erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., passando pelas 
danças circulares sufis e por obras de Francis Alÿs, Pierre Huyghe, da própria Laura Vinci e 
de Nuno Ramos, tendo este último artista sido essencial para a definição do caminho que se 
seguiria, conforme lemos no e-mail de Tatiana Tatit para Belotti e Guimarãez: 

Como criamos espaços negativos? Imaginando isso fisicamente, lembrei da “Caixa de 
areia” do Nuno Ramos. Um fóssil, um oco, uma presença de algo que não está. Como 
seria na areia o negativo de um corpo humano (corpo da Luah)? Fazer todo o processo 
da caixa de areia com o público assistindo: a preparação da areia de rio com a resina 
fenólica, a colocação do corpo, o desmoldante, a aplicação do gás CO2 comprimido. 

102  A exposição de 2013 contou com obras de Laura Vinci e Ana Paula Oliveira, na Galeria Marcelo Guarnieri, em 
Ribeirão Preto.

103  Em entrevista, Laura contou-nos que levou para os ensaios/experimentos peças escultóricas que foram testes no 
processo de criação de Todas as Graças. Posteriormente, esse material teria sido alterado e os testes teriam permanecido em 
seu ateliê, sendo reutilizados na ocasião de Máquinas do Mundo. A exposição Todas as Graças ocorreu no Instituto Ling, em 
Porto Alegre, 2018, com curadoria de Virginia Aita.

104  Tatit iniciou no projeto, mas não permaneceu nas etapas posteriores. 

https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2013porenquanto/
https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/todas-as-gracas/
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Depois reposicionando o corpo para criar movimento; novos cheios e vazios; altos e 
baixos relevos. Isso é possível? Poderíamos fechar a caixa de areia com a Luah dentro, 
algum sistema para que ela respire? Luah fala o texto da Clarice enquanto o processo de 
montagem acontece. Depois destruímos tudo. Não sobra nada. Só a areia. Construção 
- desconstrução. 105

Espaço-trajeto ocorreu no final de outubro – as experiências não aconteceram em 
ordem (de A a F) – e demandou um esforço maior da equipe, em termo de logística, visto que 
ocorreu em Piracicaba, interior de São Paulo. No dia, um primeiro carro saiu da capital ao 
meio-dia, com o objetivo de chegar antes na fundição (Fundiart) e garantir as condições para 
a gravação em vídeo de todo experimento, bem como de iniciar a montagem da estrutura de 
luz, som e do espaço, no geral106. O resto da equipe partiu de van às 14h. O cronograma previa: 
15h40 chegada em Piracicaba; 16h reconhecimento do local; 16h30 aquecimento dos atores107; 
17h início do experimento; 19h30 jantar na fundição e conversa final.

Esse experimento foi proposto com foco no trajeto da visão de Clarice108 entre espaços 
e tempos, e dividido em dez pequenos ciclos/trajetos, cada qual com uma duração específica e 
com tarefas a serem cumpridas. Estas diziam respeito tanto às ações –  a criação de um molde 
(como um fóssil) do corpo de Luah Guimarãez deitada em uma caixa de madeira109 (como 
um requadro), seguida de sua destruição – quanto ao texto. Na camada textual, foi feito um 
recorte: Guimarãez trabalhou apenas com substantivos e Martins com verbos. Ambos estavam 
microfonados. O primeiro ciclo do trajeto referia-se à ação de toda a equipe – ali, por volta 
de quinze pessoas: “Quietude: início do trabalho; silêncio com todos da equipe em roda. 5 
minutos de duração. Neste procedimento todos queremos instaurar o silêncio”.

105  Tanto Tatiana Tatit quanto Flora Belotti trabalharam com Nuno Ramos. A “caixa de areia” citada refere-se à série 
de obras intitulada Caixa Craca, apresentada pelo artista na Bienal de Veneza em 1995: pares de moldes de areia em alto e 
baixo relevo feitos a partir de aves, peixes, ossos, peles, conchas ou folhas. Disponível em: https://www.nunoramos.com.br/
trabalhos/caixa-craca/ (acesso em 2 jun. 2022)

106  Como vimos, de maneira geral, a mundana companhia tem sempre uma preocupação grande com o registro de seus 
processos criativos. Este experimento foi captado em vídeo por Leleco Maestrelli.

107  Estavam apenas Mariano Martins e Luah Guimarãez, pois Roberto Audio estava em período de gravação de um 
projeto audiovisual. A questão da ausência de um membro do grupo por motivos de outros trabalhos costumava ser vista sem 
grandes crises ou críticas. Na medida em que o projeto Máquinas do Mundo estava sendo feito por real desejo de todos (e não 
por um cachê), era sabido que se alguém não pudesse estar presente em um encontro era por necessidade.

108  Na comunicação interna e concepção cênica, o grupo fazia uso recorrente de uma linguagem metonímica, ao se 
referirem às três matérias literárias em jogo utilizando os nomes de seus autores. 

109  Como vemos nas imagens 59 e 61, a relação corpo-estrutura aqui assemelhava-se àquela da obra Box for Standing 
(1961), de Robert Morris, reaproveitada na horizontal, por Simone Forti, sua companheira à época, em suas Dance 
Constructions, do mesmo ano.

https://www.nunoramos.com.br/trabalhos/caixa-craca/
https://www.nunoramos.com.br/trabalhos/caixa-craca/
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59.
Ao centro vê-se a caixa 

(200×90×40cm) criada na 
experiência A espaço-trajeto

61.
Box for Standing, 1961, 

Robert Morris

60.
Caixa-Craca, 

1995, 
46a Bienal de 

Veneza, 
Nuno Ramos
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Todas as ações do roteiro foram feitas por Guimarãez e Martins, tendo este sido o 
tempo todo auxiliado por um funcionário da fundição nos processos técnicos. Na caixa de 
madeira, junto ao corpo de Guimarãez, havia uma barata e uma forma com a letra “C”. Pelo 
que se percebe analisando as fotografias, a equipe encontrava-se espacialmente próxima da 
ação, sem uma distinção clara entre o que era cena e o que não era. Havia tarefas a serem 
cumpridas – encher a caixa de areia e resina, a atriz entrar na caixa, alisar a superfície da areia, 
furar a areia e aplicar o CO2, retirar a atriz da caixa, retirar o requadro, erguer o molde de areia 
e resina (o negativo da atriz) com uma grua, destruir o molde com uma marreta –, portanto, 
por vezes a atmosfera era de trabalho; mas, por vezes era de contemplação das imagens criadas 
no percurso. Quando a camada textual era sobreposta, instaurava-se uma atmosfera cênica, 
evocando a fábula clariceana. Ação, contemplação e fabulação sobrepostas em diferentes 
arranjos, ênfases.

[...] [o Mariano e o funcionário da fundição] foram jogando terra... Daí eu deitei na 
terra, e enquanto eu estava deitada, de Clarice, com um microfone, eu ia dizendo 
alguns trechos meio decorados. Mas a memória falhava... E o Mariano, muito esperto, 
usou um fone de ouvido! Eu tinha dado uma tarefa para ele que ele extraísse todos 
os verbos do texto, para ele usar só eles. E o que ele fez – ele não é bobo! Ele gravou 
esses verbos e trabalhou o tempo inteiro de fone de ouvido [ouvindo sua própria voz 
gravada anteriormente], e foi maravilhoso porque ele falava todos os verbos sem parar; 
dando pausas, fazendo também as ações. (GUIMARÃEZ, entrevista 1)110

110  Em entrevista, Martins contou-nos que durante as ações programadas e executadas, a lista de verbos foi repetida 
mais de uma vez, de maneira cíclica; multiplicando as compreensões e sensações de cada verbo proferido a partir das distintas 
justaposições com as ações físicas que estavam sendo executadas. É notável como tal procedimento apresenta certa paridade 
com a lista de verbos de Richard Serra, de 1967, na qual o escultor enumera uma série de possíveis ações que estão entre o 
sujeito e o objeto (a matéria, seja ela qual for), tanto linguística quanto escultoricamente.

62.
Mariano M. Martins, 

experiência A 
espaço-trajeto, 

Fundição Fundiart, 
Piracicaba
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64.
O içamento do 

negativo  
de Luah Guimarãez, 

experiência A 
espaço-trajeto, 

Fundição Fundiart, 
Piracicaba

63.
Criação do negativo 
de Luah Guimarãez, 
experiência A  
espaço-trajeto, 
Fundição Fundiart, 
Piracicaba

65.
Mariano M. Martins 
destrói o negativo 
de Luah Guimarãez, 
experiência A 
espaço-trajeto, 
Fundição Fundiart, 
Piracicaba
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A experiência F – esgotamento tinha como palavras disparadoras “pupilas cansadas”; 
“homem moderno”; “falatório dentro da cabeça”; “imobilidade”; “de dentro busca a amplidão”; 
“a inércia movente”, entre outras, e o universo evocado foi também o da visão da personagem 
de A Paixão Segundo G.H.. A dupla propositora da experiência foi Laura Vinci e Joana Porto111. 
Essa experiência contou com muitas materialidades de Vinci e com um convidado, Donizete 
Mazonas112, e foi dividida em sete etapas de aproximadamente vinte minutos de duração.

Para o trabalho, as inúmeras peças de mármore de Vinci foram organizadas pelo grupo 
no chão, em grid, como na exposição Por Enquanto, já citada. Além das peças, havia também 
alguns moldes destas, em madeira; a peça metálica redonda também já citada; aquários de 
vidro redondos; uma pequena peça multifacetada de mármore, um objeto que unia dois 
sacos plásticos inflados por meio de um arame grosso e uma galinha viva113. Todos vestiam 
branco. Contou-nos Mazonas, em entrevista: “Era para eu dar uma condução, então a partir da 
proposta eu pensei em um exercício de dilatação de tempo. Um deslocamento quase ‘butônico’ 
iniciado por um microdeslocamento do peso na sola do pé. É quase como se você não estivesse 
se deslocando”. A partir dessa prática corporal, os performers atravessaram momentos de 
improvisação através da lida com as diferentes materialidades. No dia desta experiência, acabou 
a eletricidade no espaço do Teatro Querosene e a iluminação ficou restrita a velas e algumas 
lanternas. Interessante perceber como uma casualidade destas é marcante – não por deixar a 
experiência menos potente, muito pelo contrário –, visto que todos se lembram claramente 
deste dia, “o dia que acabou a luz”.

Muito do que foi vivido na experiência esgotamento foi levado à frente no processo 
criativo. As peças de mármore, por exemplo, e duas ações que Donizete Mazonas foi convidado 
a experimentar, ambas ligadas à materialidade da areia. Uma foi a relação da areia com a peça 
metálica dourada, que Mazonas entornou sobre sua cabeça. E a segunda foi um paletó que trazia 
compartimentos internos cheios de areia, que ia aos poucos saindo do figurino e escorrendo 
pela calça e pelo ar até encontrar o chão114. 

Desta etapa do trabalho, comentaremos, para finalizar, a experiência E – máquina-

111  Essa dupla está discriminada no e-mail de organização das experiências, no entanto, Joana Porto, em entrevista, 
lembra-se da participação de Guimarãez e Audio na organização deste dia. Como dependemos muito da memória dos 
participantes, por vezes fica difícil levantar tais informações com precisão. 

112  O ator participou de Pais e Filhos (2012) da mundana e foi convidado por Porto para a ocasião por ter uma pesquisa 
ligada ao trabalho corporal. Anteriormente, Laura Vinci havia conversado com ele sobre sua possível participação no projeto, 
o que acabou não acontecendo. De toda forma, por interesse na temática, Mazonas participou dos encontros teóricos iniciais 
com Wisnik. Em entrevista, Mazonas contou-nos que além de sua formação como ator (na Unicamp e no CPT de Antunes 
Filho), participou por sete anos em um núcleo de improvisação em dança de Zélia Monteiro. 

113  Foi Donizete Mazonas quem levou a galinha, também a pedido de Joana Porto. O animal é recorrente nos escritos 
de Clarice Lispector.

114  Este paletó (originalmente um colete) foi uma ideia de Joana Porto desenvolvida pela equipe de figurino para a 
personagem de Lee Taylor em Na Selva das Cidades – Em Obras e aqui retomado. “O paletó de areia foi uma troca silenciosa, 
uma homenagem ao trabalho da Laura. [...] Eu fiz uma brincadeira, uma junção [do elemento areia, de Vinci, com o paletó, 
uma pesquisa antiga e contínua de Porto]. Era a passagem do tempo... Tinha uma dança que o Lee [Taylor] fazia que ele 
rodava, com o paletó soltando areia” (PORTO, entrevista). Vê-se tal paletó na imagem 43.
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olho, cujas palavras recolhidas dos textos foram perdidas e não encontradas no documento 
a que tivemos acesso. Pelos relatos de alguns integrantes compreendemos que máquina-olho 
dizia respeito à confusão visual do lusco-fusco da poesia de Drummond, ao momento de 
passagem entre o visto e não visto, quando as formas e as sombras se confundem, um dos 
conceitos fundamentais da pesquisa. Mas, dizia respeito também à epifania, à visão-delírio, 
como um todo, presente nos três textos. Na proposta de Alessandra Domingues e Rogério 
Pinto foi pensado um caminho que brincava com o excesso de luz, bem como com a ação 
contínua dos olhos na leitura de cores (sempre relativas)115.

A travessia proposta foi vivida por todos – performers ou não – de igual maneira, sendo 
o dia, acreditamos, de maior radicalidade neste caráter experiencial e despreocupado com uma 
futura tradução cênica. No roteiro da experiência, lê-se enquanto premissa: “O que eu era 
antes da visão? O que me tornei depois da visão?”. E como proposta, o seguinte: “Na terça-
feira, dia 18/10, faremos experimentações de percepção da luz com repetição de ações ao longo 
do nosso dia de trabalho. Vamos ligar as máquinas. Para iniciar a percepção, necessitaremos 
de um momento específico do fim da tarde [...]”. O figurino solicitado a todos eram roupas 
confortáveis, em tons de bege/areia.

A travessia era composta de três tarefas a serem cumpridas em sequência por grupos 
de cinco pessoas (um performer em cada grupo); cada etapa com duração de cinco minutos. 
No roteiro enviado a todo o grupo, havia a seguinte indicação sobre a matéria textual: “Os 
atores podem selecionar trechos curtos dos textos para citar durante o ciclo. E quem se sentir 
à vontade e também quiser, pode fazer o mesmo. Lembrando que nosso ‘tema’ é máquina do 
olho/máquina do mundo”.

A primeira estação do circuito era em um pula-pula – desses infláveis de festas infantis 
especialmente locado para a ocasião – e propunha como tarefa a exaustão através da ação física 
de pular. Durante essa tarefa, o grupo ouvia em loop a voz de Clarice Lispector dizendo a frase 
“Inventei uma história que não acabava nunca.”, retirada de uma entrevista concedida pela 
escritora, originalmente em vídeo. Saindo do pula-pula, o grupo encaminhava-se à segunda 
estação, mais para dentro do espaço do Teatro Querosene, onde havia uma região fortemente 
iluminada com luzes brancas de alta potência voltadas diretamente ao corpo. “A ideia era você 
entrar num loop e chegar nesse lugar em que você perde um pouco o controle do corpo. Você 
pulava, pulava, pulava, depois ia lá para trás e derretia neste deserto de luz. [...] Havia o intuito 
de fatigar, cansar o corpo, cansar os olhos” (DOMINGUES, entrevista).

A terceira e última estação era do lado de fora, ao ar livre. As pessoas se deitavam no 
chão próximas ao muro do espaço, que era branco. Foi montada uma estrutura com uma lona 
também branca esticada, de forma que a pessoa deitada tinha em seu campo de visão duas 
grandes massas brancas e uma fenda de cerca de cinquenta centímetros, através da qual se via 

115  Domingues tem uma pesquisa constante, uma área de interesse, que são os efeitos fisiológicos da luz no corpo e, 
mais especificamente, nos olhos. 
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o céu. Toda a superfície branca estava iluminada por cinco ribaltas de led (rgbw) que de tempo 
em tempo mudavam de cor. Dessa forma, com a cor do céu também em constante mudança por 
conta do lusco-fusco, a experiência causava uma instabilidade na visão, que ininterruptamente 
tentava se adaptar às cores cambiantes116.

Outros caminhos matéricos e imagéticos foram trilhados nas travessias iniciais, mas 
um comentário detalhado de cada dia seria excessivo aqui. Apresentaremos, então, de maneira 
esparsa, apenas alguns elementos marcantes a partir de nossa observação de fotografias e 
pequenos vídeos. O dia em que dezenas de sacos de terra foram utilizados, primeiro como 
uma barricada, depois, com os sacos abertos, como uma montanha de terra a ser escavada 
em cena. Fumaça, sombras e silhuetas. Roberto Audio ora vestindo ora arrastando inúmeros 
seixos rolados conectados por um emaranhado de cabos de aço. Luah Guimarãez em meio a 
uma pilha de tapetes. Os três performers com uniforme de trabalhador e lanterna na cabeça, em 
meio a uma densa fumaça. Um jogo de luz e sombra criado com as cores primárias. Guilherme 
Calzavara propondo sonoridades, ruídos, e captando sonoridades surgidas na manipulação 
dos materiais – o músico lembra-se de ter gravado os sons de passos no chão de madeira do 
Teatro Querosene, sons estes que permaneceram até o fim do projeto de trilha sonora. 

Estes experimentos iniciais não se tratavam, pois, de ensaios, propriamente ditos. Não 
havia a preocupação de como transpor aquilo para o palco, para um roteiro de ações. Não ainda. 
As propostas foram muito pensadas a partir de uma provocação geral, “Como vamos alcançar 
a visão da máquina do mundo?” A partir disso, em cada dia houve uma proposta espacial, 
matérica, visual e sonora. E a performance – dos atores mesmo, ou de todos – funcionava como 
uma ativação do espaço, ativação das matérias-máquinas. Quando presentes nas práticas, as 
fontes literárias eram utilizadas de maneira matérica, apenas com palavras ou trechos curtos, 
sem uma preocupação dramatúrgica de construção de sentidos. 

É possível reconhecer nessa pesquisa inicial uma sucessão de traduções. Os três textos 
foram traduzidos no processo de recolhimento em listas de palavras (conceitos, expressões, 
provocações filosóficas). Estas, por sua vez, traduzidas para concretudes e movimentações 
nos experimentos cênicos – ópticos, hápticos, cinestésicos, acústicos. Posteriormente, de 
todo o material “levantado”, como se diz costumeiramente em teatro, e a partir das conversas 
de avaliação, um novo processo de tradução tornou-se necessário: a organização temporal-
espacial de ações e materialidades, uma mise en scène, ainda que instável, in progress.

116  A referência assumida para tal proposição foram os trabalhos com luz do artista norte americano James Turrell, 
mais especificamente seus Skyspaces.

https://jamesturrell.com/work/type/skyspace/
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66.
Alessandra Domingues 
preparando estrutura de luz, 
experiência B 
tempo-som

67.
Flora Belotti, Laura Vinci 
e Leonardo Maestrelli,  
experiência B 
tempo-som

68.
Preparação do espaço 
do Teatro Querosene, 

experiência B 
tempo-som

69.
Joana Porto e Rogério Pinto 

fazem ajustes em figurino de 
Luah Guimarãez, 

experiência B 
tempo-som
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70.
Roberto Audio e 
Luah Guimarãez,  
experiência B 
tempo-som

71.
Martins, Audio e 
Guimarãez, 
experiência B 
tempo-som

72.
Roberto Audio, 

Luah Guimarãez e 
Mariano M. Martins, 

experiência B 
tempo-som
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75.
Marília Teixeira, 
Laura Vinci 
e Tatiana Tatit, 
experiência C 
umbral

73.
Esquema 

grafico da 
travessia, 

experiência C 
umbral 

74.
Mariano M. 

Martins e 
Roberto Audio, 

experiência C 
umbral

LUSCO FUSCO

Homem Futuro

“Daí a três
milênios...

a pré-história
do futuro

o que é a 
pré-história
do futuro,
hoje?

nem um clarão
maior que o
tolerável

efeitos do
calor 
sobre
o corpo

o peso
do mundo

o peso
do som

umbral do 
real

o instante
do ser

transcendência e
imanênsia: um outro
mundo ou um mundo
outro?C 

UMBRAL

APARIÇÃO

terça-feira, 11 de outubro de 2016

estimúlo SOM

estímulo FIGURINO

estímulo ATORES

estímulo LUZ e ATORES
CICLOS (grupo organizador)
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76.
Diversos membros 
da equipe em cena, 
experiência D carnaval

77.
Roberto Audio, 
experiência D carnaval
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78.
Luah Guimarãez, 
experiência D carnaval

79.
Flora Belotti e Laura Vinci, 
experiência D carnaval 



158 CAPÍTULO 2

80.
Donizete Mazonas experimentando o paletó 
com areia, experiência F esgotamento

81.
Luah Guimarãez, Donizete Mazonas (cabeça coberta) e Roberto Audio 
(ao fundo, abraçado à forma de madeira), experiência F esgotamento
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82.
A galinha no espaço,
experiência F esgotamento

83.
Mariano M. Martins, Roberto Audio, Donizete Mazonas 
e Luah Guimarãez, experiência F esgotamento
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2.7.3 As apresentações no Teatro Oficina

  Após os experimentos iniciais e posterior conversa de avaliação do que se tinha vivido, 
o grupo entrou em férias. Em 23 de dezembro de 2016 Laura Vinci enviou um e-mail a toda 
equipe compartilhando um documento on-line que reunia anotações, comentários e impressões 
que foram colocadas na última conversa do grupo e convidando a todos para completarem 
tal documento. No mesmo e-mail ficou combinado que se reuniriam em fevereiro de 2017 
para decidir o horário dos ensaios, que aconteceriam a cada duas semanas ainda no Teatro 
Querosene. 

Durante o período das férias, José Miguel Wisnik – em diálogo constante com Laura 
Vinci – trabalhou em um primeiro roteiro a partir das experiências iniciais e da análise crítica 
do grupo a respeito destas. Esse roteiro foi o disparador da organização dramatúrgica e cênica 
que se desdobrou durante o primeiro semestre de 2017 até desembocar nas duas aberturas de 
processo ocorridas no Teatro Oficina, em junho, na mesma ocasião da ocupação #15, Caos, de 
Na Selva das Cidades – Em Obras. Durante março e abril, aconteceram seis encontros teóricos 
sob a condução de Wisnik. Importante notar como a retomada dos trabalhos foi feita a partir 
do viés do estudo dos textos, suas palavras e imagens. A partir dos sentidos, portanto. Após 
estes encontros teóricos o grupo partiu para cinco longos ensaios que tiveram como objetivo 
organizar as materialidades e ações que haviam sido levantadas em 2016, levando em conta o 
roteiro criado. Quando nas duas aberturas de processo no Teatro Oficina117, a mise en scène já 
não condizia precisamente com aquilo proposto no roteiro; de toda forma, faz-se interessante 
uma análise deste enquanto um documento importante do processo: a primeira tentativa de 
organização temporal das ações, sentidos e materialidades. 

Das dezesseis páginas do documento, as seis primeiras levam o título de “preparação” 
e não dizem respeito à ordenação da ação cênica. Em tais páginas, encontra-se uma espécie 
de resumo de questões filosóficas e conceituais que embasavam o projeto, questões-chave 
pelas quais o grupo já havia passado nas conversas com o próprio Wisnik, autor do roteiro. O 
primeiro conteúdo que se lê é a definição de “theatron”, origem grega do termo “teatro”. Lê-se: 
“A raiz da palavra theatron está no verbo ver: lugar aonde se vai para ver, aparato de dar a ver, 
dispositivo de visibilização. Com ela, podemos suspender a oposição entre narrativa e arte 
visual, ação ao vivo com atores e instalação em movimento”. Em seguida, o professor conclui 
“Na raiz, theatron é dramaturgia visual, máquina de dar a ver (mundos).” e ainda dá o desfecho 
espirituoso para esta primeira parte afirmando que “Theatron é o avesso de Teatrão.”, sendo 
“teatrão” a maneira com que se refere pejorativamente (ainda que com bom humor) ao teatro 

117  As apresentações de Máquinas ocorreram em 28 e 29 de junho, anteriormente às apresentações da ocupação de Na 
Selva das Cidades – Em Obras. Embora o núcleo de Máquinas estivesse neste momento sem produtor(a), Bia Fonseca auxiliou 
na interface com o teatro, visto que estava naquele momento à frente da produção da Selva. Ademais, vale lembrar, claro, que 
alguns dos artistas de Máquinas já haviam passado longas temporadas junto à companhia Uzyna Uzona do Te-at(r)o Oficina 
(Guilherme Calzavara ainda faz parte da companhia).
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de matriz dramática, ao drama puro, pode-se dizer.
Em seguida, o roteiro apresenta o conceito de “umbral”, já inclusive comentado aqui. 

Umbral é o limiar, o ponto de passagem de um lugar de fora para um lugar de dentro. A 
palavra vem do latim liminares (limen, inis), significando a soleira da porta, passando 
por limbral e transformando-se em lumbral por contágio de lumbre, que significa luz. 
Resvalada de luz, e perdendo o l inicial, a palavra vira umbral, que resulta em português 
num curioso parentesco sonoro com a raiz latina umbra, que quer dizer sombra, objeto 
que dá sombra, escuridão, trevas, além de outros significados difusos como zona de 
proteção, aparências fantasmáticas, espectros, almas dos mortos (e a pessoa que entra 
num lugar sem ser convidada, na sombra de outro). Penumbra (paene + umbra) quer 
dizer quase sombra, ponto de transição num gradiente da luz para a treva. A história 
da palavra umbral é, então, uma história de passagens entre luz e sombra. No limiar, a 
escuridão e a claridade são reversíveis e passam de um a outro dos contrários. O ponto 
de virada é o lusco-fusco – o penumbral. (WISNIK, 2017, p. 1-2 – itálico do autor)

Wisnik, então, segue no roteiro localizando o umbral na poesia de Drummond 
enquanto o lusco-fusco, a confusão visual entre o pretume visível das aves e o pretume não 
visível da escuridão noturna, tanto de fora (dos montes), quanto de dentro (do próprio ser 
desenganado). “No umbral indiscernível de luz e escuridão, a Máquina do Mundo aparece. 
Isto é: o Mundo aparece como Máquina. ‘A Máquina do Mundo’ é o subtexto do penumbral dE 
MÁQUINAS”. Ao que segue, agora sim, com uma indicação mais cênica: “Mais que falado, ele 
deve ser dado a ver pela máquina-theatron: clarão e escuridão, zona limiar da luz que leva a 
máquina-olho a operar, a procurar o ajuste da visão e a atravessar o umbral que a leva de um 
lugar de fora para um lugar de dentro” (WISNIK, 2017, p. 3 – itálico do autor). Nesse ponto, o 
roteiro segue esclarecendo, em cada uma das três fontes literárias, 1) o percurso disparador do 
umbral; 2) a máquina que se apresenta; e 3) o retorno da personagem, ou eu lírico, à realidade. 
“Todos chegam a um estado de totalização e depois refluem para um tamanho humano, 
cotidiano, transformado pela travessia (Retorno)”.

A “preparação” que abre o roteiro é, então, encerrada com um debate acerca da máquina 
enquanto “produto da invenção esperta, funcionante, e cujo nome é engenho”, de caráter tanto 
masculino – “dispositivos de poder” – quanto feminino – “disposição enigmática do mundo”: 
“O encontro do ctônico (a força germinante e dissolvente da terra, rezada nas areias) com o 
tectônico (a arte de construir edifícios)” (ibidem, p. 6).

Após a “preparação”, o documento apresenta as dez páginas do “roteiro disparador 
para um espetáculo”. Interessante a ênfase no roteiro enquanto um disparador; um ponto de 
partida, portanto, não de chegada. Organizado em onze “ações”, o roteiro disparador apresenta 
uma ordenação fabular com começo, meio e fim – uma proposta de ênfases e justaposições 
(intertextualidades) entre as três matérias literárias –, além da edição dos próprios textos, com 
uma seleção de trechos. Wisnik apresenta como epígrafe do roteiro uma citação do conto “O 
cônego ou metafísica do estilo” (Várias Histórias, 1896) de Machado de Assis: “Aqui pulula a 
vida sem formas, os germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos; é o desvão imenso 
do espírito”. A seguir apresentaremos um resumo das ações. Leve-se em consideração que além 
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da dramaturgia enquanto macro organização e algumas indicações cênicas (a partir do que já 
havia sido pesquisado), o roteiro de fato apresentava os trechos literários de cada ação.

A ação 1 “O espectador no umbral” diz respeito à chegada do público no espaço: 
“Percurso disparador: o público vai ao lugar, chega ao lugar, dispõe-se ao teatro e entra 
no theatron”. E a ação 2 “A máquina-theatron” diz respeito ao espaço cênico, à instauração 
do tempo-espaço cênico, visual – “Luz, som, movimentos, espaços etc., que instauram um 
lugar de ver, de estar em ser. Engenhos e engenhocas movidos pela ação humana e por ações 
autômatas. Máquinas-gente movem terra, pedras, metais, matérias-sinos” – e também de uma 
atmosfera sonora: “A música não vem somente do alto e de fora da ação, como um Deus-ex-
Musica que envolvesse as coisas, mas funciona como ferramenta sonora que está na ação. De 
algum modo, estão presentes em loop, em fragmentos, as palavras do início de ‘A máquina do 
mundo’” (WISNIK, 2017, p. 7). Assim como a 2, as ações 3 “Palmilhando estrada pedregosa” e 
4 “Escavando a cova do manto de pedra” estão relacionadas ao universo de Drummond, com 
ações como o caminhar (“palmilhar seco”) e uma alusão à mineração, com uma ação de cavar e 
depois vestir o “manto de pedra” (de seixos rolados, como vimos nas experiência iniciais), estas 
se dando por dois atores. Tudo isso se dá como uma espécie de preâmbulo da ação principal 
que viria em seguida. Ou, nos termos do próprio Wisnik, como o “percurso disparador” que 
antecede o umbral e a máquina. 

Na ação 5 “Viagem do homem-hipopótamo” adentra-se o percurso-disparador do 
universo de Machado de Assis. Wisnik (2017, p. 8) indica: “Investido do manto, o HOMEM 
se transforma no HIPOPÓTAMO que é ao mesmo tempo o quase-morto que ele-hipopótamo 
carrega, e que leva a si mesmo para um começo dos tempos que é ante-tempo, antes do tempo, 
tempo sem tempo”. E na ação 6 “A máquina-pandora” é quando o eu lírico (aqui a personagem 
homem-hipopótamo de Machado) se depara com Pandora (ou Natureza) e com ela conversa 
sobre a vida, suplicando por mais tempo, ao que a figura lhe responde “Para que queres tu mais 
alguns instantes de vida? Para devorar e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo 
e da luta? [...] já não preciso mais de ti.” É, então, que Pandora indica que o homem suba na 
montanha...

A ação 7 “O espetáculo” refere-se ao momento no qual o homem se vê diante da máquina 
do mundo, que no caso da narrativa machadiana é a visão do desfilar dos séculos apresentada 
por Pandora. É aqui que se dá o “prazer negativo” do sublime, a consciência da pequenez diante 
da magnitude temporal. No roteiro, Wisnik aponta como se dá esta ação, o cerne, o espetáculo: 

Visão da Máquina-Aleph do HOMEM-HIPOPÓTAMO-BRÁS CUBAS-MACHADO 
[Enquanto o HOMEM-HIPOPÓTAMO fala, Pandora fala ao acaso frases que 
saem da Paixão Segundo GH de Clarice – ver mais abaixo, e o segundo HOMEM 
fala as sete estrofes do Aleph de Drummond] [As AÇÕES 7, 8 e 9 vão acontecendo 
simultaneamente, com o ritmo de cada uma seguindo independente e próprio, mas se 
cruzando, num conjunto polifônico a encontrar]. (WISNIK, 2017, p. 11 – os trechos 
entre colchetes são originais do autor) 
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 A ação 8 “Oração do laborador (canto de labor)” indica que “Continuando a operar 
as Coisas, o segundo HOMEM reza a oração em loop”, sendo tal oração as estrofes da poesia 
de Drummond que listam tudo o que é apresentado pela máquina, ou seja, no que consiste 
a máquina-mundo. E a ação 9 “Pandora-clarice” contempla inúmeros excertos esparsos de 
A Paixão Segundo G.H., com a indicação de Wisnik (2017, p. 14): “Como MULHER-EX-
MACHINA, Pandora-Clarice está vendo a cidade do alto de uma cobertura-edifício de onde 
o presente contempla o presente. [...] Procurar o ritmo dessa passagem, que começa ainda 
durante o espetáculo do HOMEM HIPOPÓTAMO”. 

A sobreposição das ações 7, 8 e 9 configura cenicamente o umbral e a máquina. A 
ação 10, “Retornos”, indica dramaturgicamente o que deve nela se dar – o retorno à realidade, 
justamente –, mas sem nenhuma especificação textual ou cênica. Lê-se no roteiro: “a encontrar”. 
Já a ação 11, última e sem especificação de título, diz: “O labor de todo o processo acumulado 
deixa resíduos das ações humanas, e uma máquina autômata funcionando desde sempre, 
constante, aos olhos do público”. Depois retoma a epígrafe, “Aqui pulula a vida sem formas, os 
germens e os detritos, os rudimentos e os sedimentos; é o desvão imenso do espírito”, e termina 
com uma imagem do que possivelmente se daria cenicamente: “O HOMEM do terno de areia 
atravessa o espaço. Uma galinha vive a sua hora da estrela”. Wisnik, então, fecha o documento 
deste primeiro roteiro com a seguinte frase entre colchetes: “segunda versão em progresso”, 
mais um detalhe que reforça nossa visão de que este processo criativo pode ser encarado como 
um work in progress.

Nos ensaios que antecederam as apresentações no Teatro Oficina, todas as linguagens 
estavam em jogo, testadas em diferentes justaposições e ordenações: os textos – proferidos tanto 
ao vivo quanto em off (gravados nos ensaios mesmo) –, as ações dos atores com as materialidades 
e o espaço, os figurinos e a trilha sonora. No que diz respeito ao figurino, um uniforme tipo 
de minerador era usado por Mariano Martins e um aglomerado de muitos paletós usado por 
Roberto Audio, bem como um traje monocromático azul por Luah Guimarãez – uma alusão 
direta ao International Klein’s Blue118. Quanto à iluminação, um elemento marcante foram as 
inúmeras lâmpadas tubulares brancas montadas em sequência, na vertical, que abriram uma 
camada fortemente rítmica em sua operação119. Sobre a trilha sonora:

Eu comecei o processo com alguns samplers de instrumentos vazios, por exemplo, um 
sax criando uma melodia, uma flauta criando outra, às vezes tinha uma percussão... 
Teve um dia no Querosene que eu levei um monte de trechos separados [...], mas o 

118  “A passagem ao I.K.B. sanciona de modo decisivo a evolução do Monocromo: passamos da estética pura à moral. 
[...] [Com o I.K.B.] [n]osso engajamento é moral, entramos num universo e numa mitologia: ‘o azul do outro lado do céu’. 
[...] O azul e o vazio são os dois aspectos sucessivos da mesma realidade suprema, que em último lugar se nos revela como 
incomensurável e como inapreensível, isto é, como intangível.” (RESTANY, 2011, p. 101-102) 

119  Alessandra Domingues contou-nos que trouxe para próximo do processo de Máquinas do Mundo a artista franco-brasileira 
Camille Laurent, responsável por essa pesquisa com lâmpadas tubulares em movimentos ritmicamente controlados. Ver Praça 
Imersível, trabalho da artista no evento SP na Rua de 2017. Disponível em: https://www.camillelaurentld.com.br/praça-imersível 
(acesso em 22 mar. 2022)

https://www.camillelaurentld.com/pra%C3%A7a-imers%C3%ADvel 
https://www.camillelaurentld.com/pra%C3%A7a-imers%C3%ADvel 
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Zé [Miguel Wisnik] não queria identificações. Por mais que fosse polifônico, o Zé 
queria espaçamentos, e aí eu fui entendendo como que esse espaçamento dialogava 
com a quantidade de textos e palavras, porque os textos eram uma coisa corrente, 
entra um sai outro. [...] O Zé começou a me provocar num lugar de tirar um pouco a 
melodia harmônica, me levando para um lugar mais ruidoso. [...] A gente foi fazendo 
uns experimentos sonoros. Eu lembro que pedi que todo mundo tivesse uma caixa 
bluetooth. Eu estava com um Ipad que tinha ruídos gerais; eu tinha um outro Iphone 
que microfonava o espaço e saía numa outra caixinha para ficar criando uns delays. [...] 
No ensaio seguinte levei um pedal de delay. (CALZAVARA, entrevista – itálico nosso)

A espacialidade das apresentações no Teatro Oficina teve como elemento principal as já 
comentadas diversas árvores vivas formando uma linha contínua na altura da entrada do teatro, 
niveladas à rua e, portanto, acima dos performers no palco-pista, devido ao declive deste. Duas 
das peças redondas bojudas de metal dourado também pendiam – na região central do teatro, 
em frente à fonte –, assemelhando-se a sinos, mas também a uma balança, dado que estavam 
conectadas por uma haste horizontal. 

Antes mesmo de adentrar o espaço, o público notava a máquina já em funcionamento, 
com suas luzes, sons e fumaça. A entrada do público se deu qual preconizava o roteiro; 
como quem adentra o umbral, o claro-escuro. Alessandra Domingues fez uso de alguns 
equipamentos do tipo mini brute criando uma zona de intensa luminosidade branca e quente 
logo na entrada do teatro. E na longa extensão do palco-passarela inseriu mais alguns mini 
brutes. Toda essa estrutura acendia de maneira intermitente durante a entrada do público no 
ambiente enevoado, provocando um movimento truncado das pessoas que procuravam um 
local onde se sentar. A alternância entre o excesso de luz e a total ausência provocavam uma 
confusão visual nos espectadores e uma coreografia de pausas e retomadas do movimento120. 
Da estrutura de iluminação, é importante citar a longa fileira de lâmpadas tubulares brancas 
montadas verticalmente nos andaimes no decorrer de toda plateia, à direita de quem entra; fruto 
da parceria de Domingues com a artista Camille Laurent121. Tais lâmpadas davam movimento 
ao espaço quando acesas ritmicamente, em cânone, uma após a outra, em curtos intervalos, 
como numa onda de claridade.

A trilha sonora demandava duas pessoas na operação. Rafael Matede operou os trechos 
dos textos que eram escutados através das caixas de som, garantindo o encaminhamento 
dramatúrgico como havia sido ensaiado. E Guilherme Calzavara permaneceu na região 
central do teatro – no praticável onde costumeiramente estão os músicos – com uma série 
de dispositivos de operação. A trilha sonora que ele vinha desenvolvendo se dava através de 

120  A enchente de luz, além de estar na pesquisa de Máquinas do Mundo desde a experiência “Máquina-olho”, é uma 
pesquisa de longa data de Domingues. A iluminadora contou-nos que no espetáculo Só (2009), o blecaute final era na verdade 
feito de maneira invertida, com o aumento gradual de luzes brancas que vinham do fundo do espaço até que estas fizessem 
com que a figura do ator João Miguel desaparecesse da visão do público devido ao efeito de cegueira (por excesso de luz, não 
por ausência). 

121  Neste período do processo criativo, além de Camille Laurent, Domingues contava com a colaboração de Laisa 
Menegassi.

https://vimeo.com/342851269
https://www.camillelaurentld.com/pra%C3%A7a-imers%C3%ADvel 


165CAPÍTULO 2

diversas fontes sonoras distintas somadas e também distribuídas espacialmente. A operação 
no Teatro Oficina aconteceu da maneira como Calzavara já vinha fazendo nos ensaios, com 
quatro pequenas caixas ampliadoras conectadas via bluetooth às fontes: computador, tablet e 
dois celulares. O músico contou-nos que a operação de tal camada de sonoridades e ruídos 
tinha um forte caráter improvisacional nestas aberturas no Oficina. Durante a performance, 
ele ia regulando os volumes das quatro faixas, sempre em situação de jogo com as ações cênicas 
dos performers. Isso decorreu em “invasões” sonoras com um certo grau de aleatoriedade, 
pois não era possível saber com precisão em que ponto estaria cada faixa sonora, visto que 
Calzavara não as pausava, mas apenas reduzia seus volumes, respondendo a estímulos da cena.

Em cena, Luah Guimarãez vestia o traje todo azul Klein já comentado, composto de 
uma longa saia e uma camisa com as mangas longas dobradas até quase a altura dos cotovelos. 
Mariano Mattos Martins vestia um macacão de trabalho, botas, pesadas luvas pretas e um 
capacete de minerador com uma lanterna acoplada. E Roberto Audio vestia um traje básico de 
calça cinza e camisa social branca, além de um sapato social com a sola dourada (com folha 
de flandres), uma citação direta à obra de 1975 do artista grego associado à Arte Povera Jannis 
Kounellis. Sobre este figurino-base era trabalhado “o hipopótamo” – como apelidaram a peça 
–, o figurino-hipérbole composto de inúmeros paletós de cores neutras122. 

Eu lido muito com o paletó, com essas peças-chave; este jogo do feminino-masculino: 
vestido e paletó (terno, costume). Eu jogo muito com isso. [...] No hipopótamo eu 
queria que tivesse uma multidão, que ele fosse uma multidão e ao mesmo tempo uma 
carapaça. E também uma certa desorientação desses homens nesses paletós voando. 
E meio maltrapilho. Todas essas camadas de significados. Uma multidão de homens 
despedaçados, de alguma maneira. (PORTO, entrevista)

Interessa à análise genética aqui em curso mapear as ações cênicas que seguiram 
no trabalho em processo, chegando até o cerne de nossa análise (as apresentações no Sesc 
Pinheiros), bem como aquelas que por algum motivo foram abandonadas após o Teatro Oficina. 
A linha de ação de Luah Guimarãez estava pautada em sua relação com alguns espelhos, com 
os quais ela operava reflexões de variadas fontes de luz. Num dado momento, uma grande 
bexiga azul era inflada e depois solta, fazendo com que esvoaçasse. Segundo a atriz – mas, 
outras pessoas também comentaram isso em entrevista –, suas linhas de ação, sua relação de 
tradução entre o texto de Clarice Lispector e as materialidades que vinham sendo trabalhadas 
era a menos bem resolvida neste ponto do processo. Não à toa, esses caminhos – o azul, os 
espelhos, o balão – foram abandonados posteriormente.

Mariano Mattos Martins encarnava a figura do minerador, no que diz respeito à sua 

122  Nos experimentos iniciais, a primeira materialização do hipopótamo foi o manto de seixos rolados alinhavados por 
cabos de aço. Nos encontros que antecederam o Oficina, contou-nos Rogério Pinto, o peso, a volumetria e a grandiosidade 
ganharam nova tradução no figurino-hipérbole de paletós. Este contemplava duas peças com vários paletós. A primeira ia mais 
próxima ao corpo, uma sobreposição mais linear, em acúmulo simples, um em cima do outro. A segunda peça ia por cima da 
primeira e era mais assimétrica, “em frangalhos”, como comentou o figurinista, gerando mais movimento. 
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aparência e ao seu figurino, e sua presença e ações estavam associadas a Drummond. Com 
a lanterna em sua cabeça, saído do alçapão embaixo do palco, o ator recortava a visão do 
espectador explorando o espaço e seus volumes através do facho bem definido de luz. Sua 
linha de ação principal dava-se na relação com um amálgama preto de ímãs e limalha de ferro, 
a partir do qual, através de minuciosos gestos, construía como que uma pequena cidade, 
uma maquete, no chão do teatro. Embora não tenha sido levada à diante no processo, a ação 
é lembrada por muitos membros do grupo como algo belo e potente, no entanto de difícil 
visualização por conta de sua escala pequena demais para as dimensões do Oficina.

Já a figura de Roberto Audio estava associada ao delírio de Brás Cubas e sua linha de 
ação estava toda pautada na relação de seu corpo com o amplo espaço e com o “hipopótamo”, 
em um movimento sem fim, atravessando todo o longilíneo palco. A grande dificuldade de tal 
performance, lembra o ator, era manter o incessante movimento com a pesada peça de figurino 
em paralelo à enunciação do texto de Machado de Assis – uma vertiginosa e polifônica narrativa 
cheia de pequenos diálogos. Tal linha de ação seguiu presente no trabalho em processo, porém 
deixou de ser feita por Audio, como se verá. 

As apresentações no Teatro Oficina são lembradas por muitos da equipe como 
momentos potentes e de caráter bastante experimental, “sem medo de errar”. Destas, talvez, 
a questão dos textos tenha sido o principal ponto de transformação, pensando em todo o 
processo. Na ocasião, as três matérias literárias eram ouvidas pelo público de duas maneiras. 
Parte advinha das caixas de som – a partir de gravações feitas nos ensaios – e parte era proferida 
pelos atores em cena. Muitos trechos foram de difícil compreensão e mesmo audição, dada a 
ampla espacialidade do teatro. Mas, para além disso, percebeu-se que a qualidade dos textos – 
no sentido das características de sua enunciação; inflexões, musicalidade – tornava-se muito 
“teatral” quando estes eram proferidos ao vivo pelos performers. E teatral, nesse sentido, não 
era o caminho que o processo criativo percorria ou almejava. Ainda retornaremos a esse debate 
acerca dos textos e sua enunciação.
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Teatro Oficina
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2.7.4 O processo adentra o cubo branco da galeria

Após as duas aberturas no Teatro Oficina, o trabalho em processo de Máquinas do 
Mundo viveu uma grande pausa no segundo semestre de 2017 e início de 2018. O grupo deixou 
de se encontrar com frequência; mas uma parcela dele se envolveu em duas ações pontuais, 
em um vetor oposto complementar a todo o processo: parte da pesquisa cênica foi levada para 
dentro do cubo branco da galeria. Laura Vinci, Marília Teixeira, José Miguel Wisnik, Joana 
Porto e Roberto Audio estiveram envolvidos na primeira destas ações.

Laura Vinci apresentava naquele momento sua exposição individual Morro Mundo, 
na galeria Nara Roesler do Rio de Janeiro. A instalação era composta de escoras e tubos 
transparentes, dos quais saía uma bruma que se espalhava pelo ambiente. Além disso, “traz[ia] 
também pequenos objetos dourados: ampulhetas, bússolas, mapas e outros equipamentos de 
aferição presos a escoras. Fazendo referências à incerteza, o diálogo de ‘Morro Mundo’ com 
o presente é intenso”123. Durante os dois meses de exibição houve duas ativações do espaço 
a partir de ações performáticas. A primeira delas com o editor e poeta Carlito Azevedo e o 
ator Marcelo Castro (grupo Espanca!), com leituras de poemas. Já a segunda, um excerto da 
pesquisa de Máquinas do Mundo.

Em 18 de outubro de 2017, o espaço da instalação com os tubos e a fumaça contou com 
a seguinte performance: a ativação do espaço por Roberto Audio, através de ações corporais 
com o figurino-hipérbole de paletós – o “hipopótamo” – e da elocução do texto do delírio de 
Brás Cubas. A ação se desenvolvia pelo espaço repleto de tubos transparentes enquanto por eles 
saía a densa, mas suave, fumaça branca.

Era um espaço pequeno [em oposição à amplitude do Oficina], com os tubos passando, 
um casaco gigantesco, aquele texto [proferido ao vivo pelo ator]... [...] Eu tinha muita 
preocupação de não quebrar nada naquele espaço. Tinha um roteiro para a gente fazer 
mais ou menos ali; esse roteiro existia, mas nem a Laura, nem o Zé, ninguém deixou 
ele duro. Só que tinha coisas práticas que eu tinha de fazer, como estar em tal lugar em 
tal momento, coisas assim. (AUDIO, entrevista)

No início de 2018 a equipe de criação convidou um novo artista a integrá-la. Após 
as aberturas no Teatro Oficina – e a contínua percepção de Audio de que a relação com o 
“hipopótamo” se dava no campo da arte do movimento dançado – perceberam que seria 
interessante para a pesquisa integrar alguém advindo da linguagem específica da dança. 
Wellington Duarte foi, então, convidado a entrar no processo. “A Laura me convidou, primeiro 
para a gente ver se rolava. Eu lembro que fomos à casa da Joana, lemos o texto do Brás Cubas 
e eu já fui experimentando coisas. [...] Aí, então, tivemos por volta de sete ensaios lá na galeria” 

123  Apresentação da instalação do site da galeria. Disponível em: https://nararoesler.art/en/exhibitions/117/ (acesso 
em 25 mar. 2022) Em tais objetos dourados, ligados à (des)orientação, estavam inseridas pequenas amostras de granada. 
O mineral de cor avermelhada está simbolicamente ligado a um desejo de transformação, visto que em muitos sistemas de 
crenças está associado a impulso e determinação, bem como ao poder de amenizar crises. Ver https://www.artnexus.com/en/
magazines/article-magazine-artnexus/605bca032785e76ac1f75e18/107/laura-vinci (acesso em 7 jul. 2022) 

https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/maquinas-do-mundo-corpo-2017/
https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/maquinas-do-mundo-corpo-2017/
https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/maquinas-do-mundo-corpo-2017/
https://nararoesler.art/en/exhibitions/117/
https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/605bca032785e76ac1f75e18/107/laura-vinci
https://www.artnexus.com/en/magazines/article-magazine-artnexus/605bca032785e76ac1f75e18/107/laura-vinci
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(DUARTE, entrevista). O artista fez uma performance na galeria Nara Roesler em São Paulo, 
em 17 de março de 2018124, semelhante àquela vivida por Audio, no que diz respeito aos 
disparadores conceituais/literários, mas em ação-tradução corporal distinta, e desta vez com o 
texto do delírio escutado na voz de Wisnik, em off.

Eu acho muito difícil dançar assim em relação a uma obra, uma instalação que já 
estava pronta. Eu falei para a Laura “Eu vou começar andando para poder constituir 
o espaço, o tempo, em diálogo com a obra, com o espaço da galeria.” Eu parto do 
princípio que eu sou espaço e tempo. Não é que eu [apenas] estou dentro do espaço. Eu 
vou mobilizar o espaço. É assim que eu entendo o trabalho do corpo. [...] Eu não gosto 
de ilustrar a obra, ilustrar o texto. Eu não sei fazer isso. E tampouco gosto. Se a pessoa 
vai só ilustrar o texto, eu prefiro ler. [...] Então, eu parti do princípio que eu tinha 
de estabelecer um diálogo com o texto e um diálogo com a obra [a instalação]. Não 
passava pela minha cabeça representar o texto. [...] [Mas, sim,] criar um diálogo com 
aquela obra tão suspensa da Laura. Tinha ali uma suspensão, uma delicadeza, uma 
invisibilidade. Eu pensei “Nossa, eu sou meio oposto.” A minha ação em cena é muito 
expressionista. Às vezes, então, eu tinha de me conter muito; e foi bom. (DUARTE, 
entrevista)

Duarte lembra-se de no curto período de ensaios propor caminhos de movimentos, 
algumas relações estabelecidas tanto com imagens do texto quanto com a materialidade da 
obra – suas linhas, volumes e texturas, incluindo a fumaça – e aos poucos ir definindo aqueles 
que pareciam fazer mais sentido para a criação através dos retornos de Laura Vinci. Lembra-
se também que havia por parte da escultora uma dúvida se o público estaria em volta de toda 
a instalação ou não, mas acabou decidindo-se por posicioná-lo em uma relação frontal, na 
entrada do comprido retângulo da sala da galeria. Dessa forma, com o avanço da performance 
e, portanto, do acúmulo de fumaça no ambiente, quando o dançarino caminhava mais ao 
fundo do espaço, seu corpo sumia da vista do público em meio ao denso nevoeiro.

124  Diferentemente de toda a equipe, que já trabalhava junto há anos, Wellington Duarte entrou neste ponto do processo 
criativo sem vivências anteriores com estes artistas, ainda que a maioria se conhecesse pessoalmente, visto que Duarte é casado 
com Donizete Mazonas há muitos anos. Nessa performance na galeria Nara Roesler de São Paulo, participou também de todo 
o preparo Rogério Pinto, da equipe de figurino.

90.
Wellington Duarte, 

Galeria Nara Roesler, 
São Paulo

https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/maquinas-do-mundo-2018/
https://nararoesler.art/en/exhibitions/128/
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91.
Wellington Duarte, 
Galeria Nara Roesler, 
São Paulo

92 e 93.
Roberto Audio, 

Galeria Nara Roesler, 
Rio de Janeiro
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2.7.5 Rumo às apresentações no Sesc Pinheiros: a nova dramaturgia e a presença de um 
diretor no processo sem diretor

O ano de 2018 foi crucial para o processo de Máquinas do Mundo, e algumas questões 
específicas quanto à estrutura ética-didática da criação serão abordadas nas próximas páginas. 
O início do ano foi tranquilo, apenas com a performance de Wellington Duarte; mas não 
muito depois abrir-se-ia o horizonte das apresentações no Sesc Pinheiros, o que gerou uma 
retomada do processo com força crescente. Da mesma forma como acontecera em 2017, a 
retomada dos trabalhos em 2018 se deu com encontros teóricos, desta vez não apenas com José 
Miguel Wisnik, mas também com Rafael Matede. O integrante do grupo, além de coordenador 
de palco – papel que já vinha exercendo na mundana companhia desde 2013 –, trouxe ao 
processo de Máquinas reflexões no campo da filosofia125.

Entre o início de maio e o início de julho, nove encontros semanais retomaram os 
estudos com Wisnik, terminando com a colaboração de Matede. O trabalho com Wisnik 
remontou aos encontros de 2017, dando continuidade à análise das matérias literárias e aos 
encaminhamentos acerca da tradução oral de tal matéria, abordando, portanto, questões como 
inflexão, ritmo, respiração e tom. Já os encontros com Matede foram desdobramentos, no 
campo da filosofia, de temas surgidos no estudo das obras. Em 26 de junho de 2018, em um 
encontro focado em Clarice Lispector, Matede apresentou uma reflexão acerca do maquínico, 
cruzando-o com imagens-conceitos como o deserto, o vazio, o zero e o infinito, através de 
pensamentos advindos de Aristóteles, Ravaisson, Bergson, Deleuze, Guattari e Lacan. Para não 
alongar demais o pensamento aqui em curso – expandindo em demasia o escopo do trabalho 
–, pinçamos dois momentos da fala de Matede que se relacionam diretamente com a prática de 
Máquinas do Mundo e com as reflexões que vêm sendo apresentadas. Primeiro, a questão das 
organas:

Aristóteles usava a palavra organa para falar de articulação, de junção. Ele falava isso 
tanto para falar do cotovelo de um animal quanto de uma dobra, uma articulação de 
uma catapulta, por exemplo. [...] As organas são o que permite articular; e à medida que 
é possível articular, é possível produzir mecanismos. (MATEDE, encontros teóricos – 
transcrição nossa)

Grosso modo, estas articulações ou mecanismos seriam operações de fechamento e 
estariam relacionados à organização, à repetição, à estabilização do universo terrestre nas 
diversas camadas do real; como por exemplo o corpo humano e o meio ambiente. A reflexão de 
Matede encaminha-se depois para um outro caminho, sem juízo de valor, que é o do maquínico, 
propondo uma leitura da obra de Clarice Lispector a partir dessa chave. 

125  Matede trabalha na área de coordenação de palco e em paralelo desenvolveu seus estudos em filosofia. Na época 
do Máquinas estava em curso sua pesquisa para a tese de doutorado (atualmente já defendida), Caderno de axé: notas sobre 
filosofia de terreiro (PUC-SP, 2021).
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Por que é interessante pensarmos no conceito de fechamento? Porque, na verdade, eu 
sinto... Quando eu leio Clarice, por exemplo, eu sinto que é justamente o contrário que 
ela está dizendo. Ela justamente rompe essa clausura da finitude humana no sentido 
determinado por Kant. Ela devolve o infinito, ela devolve o zero, ela devolve o deserto à 
sua condição de possibilidade do próprio real e devolve a eles o direito de existir. Como 
que ela faz isso? Isso é bem louco. Ela faria isso, é possível dizer, “maquinicamente”. 
Como? Quando a gente diz que há uma estrutura no nosso entendimento que 
determina o modo pelo qual nós nos relacionamos com o real. E que essa estrutura – 
não há nada aquém dela –, ela é primeira, ela é fundamento, nós queremos dizer que 
há uma coisa fixa. Que seja um mecanismo, mas esse mecanismo é fixo. O maquínico 
também é estrutura, mas mais do que estrutura, ele é produção de estrutura. Ou seja, 
ele é móvel, ele não é só articulação, mas ele é co-articulação e rearticulação constante. 
O maquínico, para acontecer, precisa recuar para um estado anterior ao estado da 
estrutura, que é aquele estado de flutuação onde a gente pode imaginar que todas 
estas peças justapostas no mecanismo, conectadas, estão completamente evaporadas. 
Informes, indeterminadas, plenas de potencial de realização. E Clarice mostra para 
a gente que essas categorias do entendimento são reconfiguráveis. Elas podem ser 
rearticuladas. O maquínico seria essa rearticulação. (MATEDE, encontros teóricos – 
transcrição nossa)

Seguindo esse pensamento, é potente e poético encararmos o processo criativo de 
Máquinas do Mundo não apenas como organa, junção articulação – embora seja isso também –, 
mas como maquinismo, como uma prática que está ininterruptamente reinventando estruturas e 
co-articulando e rearticulando linguagens; fazendo do encontro destas e dos artistas algo pleno 
de potencial de realização antes mesmo das realizações, em si. Afinal, seguindo o pensamento 
apresentado por Matede através de Clarice, essa rearticulação das faculdades do entendimento, 
de onde decorre a rearticulação do real só seria – ou é – possível a partir de uma estrutura outrem, 
dependente, portanto, de um outro, de algo que está fora de nós. Uma co-articulação com outrem 
não se faz jamais sozinho. Nem em si próprio, nem no outro; mas entre. É no entre – no umbral, 
notemos – que está a maquinação, nessa relação crítica sujeito-sujeito.

Após os encontros teóricos, foram retomados os ensaios práticos em meados de setembro, 
desta vez em um novo espaço, o ateliê de Roberta Schioppa no bairro do Cambuci, um pequeno 
galpão industrial de pé direito alto. Nesta retomada, Wisnik apresentou ao grupo um segundo 
roteiro126 – datado de 11 de setembro de 2018 –, com algumas mudanças importantes.

Pessoal, aqui vai o texto para a retomada do trabalho. A Clarice agora é quem manda: 
ela é que começa, que instaura o theatron, que introduz o Drummond, retoma a sua 
própria visão do alto da montanha, passa a bola para o “Delírio” de Brás Cubas, e dirá 
palavras finais. Por enquanto, vão aí as ações até a Máquina do Mundo e uma nova 
versão para o “Delírio” de Clarice: em vez de frases, pinçadas aqui e ali do capítulo, 
como antes, agora é uma narrativa inteira, um fluxo. Embora inacabado o roteiro, 
espero que já dê para mover coisas. (WISNIK, 2018b, p. 1)

126  É interessante perceber como José Miguel Wisnik exerceu neste processo uma dupla função no que diz respeito 
à matéria textual, conceitual. Acima de tudo, cremos, foi o dramaturgista do processo, não estando em todos os ensaios, 
mas quando presente garantindo que o processo estivesse fiel às matérias literárias de onde partiu. Um dramaturgista de 
extrema importância, tendo em vista o forte caráter conceitual e filosófico do trabalho. Mas, Wisnik foi também dramaturgo 
do processo. Não enquanto redator de textos inéditos, mas enquanto organizador do arco dramatúrgico que entrelaça os três 
textos; uma ação sempre como consequência direta de tudo o que era criado e debatido por todos nos ensaios.

https://www.youtube.com/watch?v=j-58xwU2Qnk
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 Além dessa mudança na organização macro da dramaturgia, Wisnik exprime ainda 
nos preâmbulos do roteiro sua opinião sobre a parte cênica do trabalho. Na opinião dele seria 
“impensável abrir mãos das tubulações e do vapor que passa por elas, das esculturas aéreas 
viajantes que se formam aos olhos do público, quase à mão, quase tangíveis”, ao que segue, em 
sua defesa, afirmando que se trata de 

um elemento poderoso que não faz sentido ser abandonado, tanto plasticamente, pela 
maneira como se imprime no espaço que ocupa, como conceitualmente, pois ali se 
condensam todos os elementos em jogo – a máquina de Drummond, a presença aérea 
de Pandora, a evanescência como matéria do delírio e das visões. O cigarro de GH, 
que se converte em baforadas de Pandora! Mesmo que fumaça saia das paredes [o 
que entendemos ser uma possibilidade que havia sido aventada naquele momento 
do processo], o que é interessantíssimo, isso não pode substituir as tubulações, pois 
aí a viagem do vapor está exposta, e tem muito a ser explorado como elemento de 
pontuação do ritmo das ações. (WISNIK, 2018b, p. 1)

 O próprio Wisnik expõe na abertura do roteiro o inacabamento deste, no entanto 
percebemos que tal documento condiz em grande parte com a mise en scène das subsequentes 
aberturas de processo no Sesc Pinheiros, que analisaremos em detalhes no próximo capítulo. 
Nelas, inclusive, a fumaça que circula pelas tubulações e ganha o espaço será uma das peças-
chave, seguindo o desejo não só de Wisnik, mas de todo o grupo. Este segundo roteiro aqui 
em análise apresentava cinco ações, apenas, ainda que o fizesse em vinte e três páginas, um 
número maior que o primeiro roteiro, por conta da maior presença de trechos das matérias 
literárias nele colados. A ação número 1 é idêntica ao primeiro roteiro e diz respeito à entrada 
do público. A ação 2 “Entrada na máquina-theatron” está ligeiramente diferente e já leva em 
conta os experimentos de luzes intermitentes propostos por Alessandra Domingues. Lê-se: “A 
luz leva o público a uma dança das cadeiras, ritmando seus movimentos com blackouts que o 
fazem procurar o lugar onde sentar. A máquina-olho vai se adaptando aos movimentos de luz 
intensa e escuridão” (ibidem, p. 2).
 A ação 3 “Preâmbulo de GH” difere do primeiro roteiro e confirma a opção dramatúrgica 
de se iniciar a performance através do universo clariceano. A ação 4 “A máquina do mundo” 
contempla toda a poesia de Drummond. E a ação 5 “Pandora-GH” reúne um longo excerto 
do texto de Clarice Lispector seguido de outro longo trecho do delírio de Brás Cubas – 
contemplando todo o capítulo e sua fantástica narrativa, com apenas alguns cortes aqui e acolá, 
no roteiro indicados por reticências entre parêntesis. Wisnik, então, propõe uma finalização 
com duas pequenas citações que alcançaram a cena quando no Sesc Pinheiros. A primeira de 
Brás Cubas, “Não tive filhos. Não deixei a ninguém o legado da nossa miséria.” e a segunda de 
G.H., “Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que 
eu nunca tivera: eu queria que se tivesse reproduzido, não em três ou quatro filhos, mas em 
vinte mil a minha orgânica infernalidade cheia de prazer”.
 Mais além de mudanças importantes no arco dramatúrgico e na seleção dos excertos 
literários, este segundo roteiro apresentava uma característica formal diretamente associada à 
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encenação. Nas ações três, quatro e cinco, Wisnik apresenta “anotações de ensaios” (dados a 
posteriori, portanto) – como se lê –, nas quais reúne apontamentos de trilha sonora (ruídos e 
vozes em off), iluminação e movimentações dos performers tanto em relação ao espaço (“Luah 
e Well entram juntos na parede e caminham lentamente até o fundo, quando chegam no fundo 
se separam”) quanto às materialidades (“Beto vai até o fundo com árvore”; “Luah vai ajudar 
Beto a montar o chão falando o texto”). 

É perceptível no roteiro que neste momento do processo o ator Mariano Mattos Martins 
já estava afastado, por conta de outros projetos, e que Wellington Duarte estava constantemente 
nos ensaios com a equipe127. No decorrer de 2018, duas outras pessoas vieram a integrar também 
o núcleo artístico de Máquinas. Tarina Quelho já havia proposto uma vivência de Body-Mind 
Centering (BMC)128 logo no início do processo, em 2016, e nesse momento foi convidada a 
voltar, em alguns encontros, para auxiliar os três performers em questões corporais. E Diego 
Moschkovich129, cuja primeira colaboração com a mundana data de 2010, foi convidado por 
Laura Vinci e Joana Porto para auxiliar na direção do elenco. 

O Diego entra porque a gente não conseguia ter uma comunicação efetiva com os 
três [performers]. Era muita gente falando com eles. Chegava um e falava uma coisa, 
chegava outro e falava o oposto, daí vinha outro e falava outra coisa... Eles ficaram bem 
malucos! [...] O Diego entra nessa coisa [situação, imbróglio] de que a gente [toda a 
equipe fora de cena] não conseguia conversar com eles [performers]. Conversar, que 
eu digo, é passar para eles uma coisa efetiva de ação. Dirigir o ator mesmo; dirigir o 
corpo na cena. A gente não tinha experiência nisso e não deu conta de fazer. (PINTO, 
entrevista)

Segundo o próprio Moschkovich, sua participação deu-se enquanto a de um tradutor, 
ajudando os performers a compreender na prática aquilo que a equipe fora de cena apontava 
como os caminhos interessantes para a encenação – uma tradução portanto dos desejos e 
encaminhamentos filosóficos e estéticos da equipe para o vocabulário técnico daqueles em cena. 

127  Wellington Duarte, que havia recém entrado no processo, teve uma etapa de experimentação até encontrar 
os caminhos corporais que todo o grupo achasse adequados ao todo, para além daquilo que já havia sido descoberto na 
performance na galeria: “Nos ensaios, a gente repetia [os textos] [...] eu lembro que pensei ‘Bom, eles estão me deixando livre, 
e isso é ótimo, ao mesmo tempo é uma loucura.’ Como eu repetia [a movimentação sobreposta aos textos], eu fazia qualidades 
diferentes, até mesmo no mesmo texto. Eu testei mais no chão, mais redondo, com mais contradições no corpo, na fisicalidade 
– eu estudo essa relação anárquica dos ossos. Quando é muito hierárquica, eu me incomodo. Eu não sei por onde pode 
começar [determinado movimento]. Então, eu poderia começar pelas costas[, por exemplo]... Como tinha essa possibilidade 
de experimentar, eu resolvi fazer isso e no final eles iam dizer ‘Menos isso, mais isso, isso aqui não, isso aqui sim...’ Tanto é que 
quando eu fui trabalhar com a fita de Moebius, eu rasguei aquilo e depois a Laura falou ‘Não, Wellington, não tem nada a ver’”, 
lembra-se o dançarino, com bom humor. 

128  “Body-Mind Centering® é uma abordagem somática altamente experiencial para corporificação, movimento e 
consciência. Desenvolvido por Bonnie Bainbridge Cohen nas últimas décadas, o BMC promove a incorporação consciente de 
princípios anatômicos, fisiológicos, psicofísicos, embriológicos e de desenvolvimento, utilizando movimento guiado, toque 
intencional, voz, artes expressivas e uma consciência em desenvolvimento do jogo da atenção consciente, ou mente.” (tradução 
nossa) Disponível em: https://bmcassociation.org/about/bmc (acesso em 26 mar. 2022)

129  Moschkovich é ator, diretor, pesquisador e tradutor (russo). Quando convidado por Laura Vinci a integrar a equipe 
de Máquinas, o diretor já havia colaborado com a mundana companhia como tradutor e assistente de direção de Adolf Shapiro 
em Tchekov 4 e Pais e Filhos, e como assistente de direção de Georgette Fadel em O Duelo.

https://bmcassociation.org/about/bmc
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“Eu entrei para fazer essa parte de direção de atores. Para fazer uma ponte entre a concepção 
imagética – de toda a equipe que estava pensando as formas, as cores, as texturas, os materiais, 
as coisas –, o campo conceitual que estava sendo trabalhado pelo Wisnik e pelo Matede [...] e 
os atores” (MOSCHKOVICH, entrevista)130.

Traduzir é uma necessidade absoluta e criadora de todo ato de comunicação e de todo 
pensamento. Ela implica: 1. uma passagem (de uma língua a outra língua, de uma 
forma em outra forma); 2. uma perda, pois todo ato de tradução se baseia em uma 
impotência e algo sempre escapa ao processo. (FÉRAL, 2015, p. 30-31)

Nota-se que a demanda maior neste momento do processo criativo era por parte 
dos performers, visto que estes por vezes sentiam-se confusos frente às indicações de quem 
estava fora de cena – indicações que recorrentemente sequer eram consensuais, visto o grande 
número de pessoas no grupo e a ausência de uma figura centralizadora. Faltava, portanto, para 
a equipe, como um todo, um expertise didático de teatro, de orientação – direção, ora! – dos 
performers. 

No espaço da Rob [Roberta Schioppa] a gente começou com a tarefa de tentar deixar 
de pé primeiro o Drummond. Aí entrou a Tarina para trabalhar B.M.C. com os 
atores. Então, a Tarina ficava preparando a gente; eles preparando o espaço e depois 
partíamos para uma experiência. Ali foi mais delicado, mais difícil; começaram a vir 
muitos “nãos”. E em teatro normalmente o ator tem alguém fora [de cena] que ajuda 
a pensar pedagogicamente que caminho que você toma. Mas, elas não têm isso. Aí, 
eu estava brincando uma hora e elas falaram “É isso!”. Isso o quê?! [...] Eu não me 
angustiava, só falava “Ok, gente, não consegui”. (GUIMARÃEZ, entrevista)

 A figura de Moschkovich surgiu então, quase contraditoriamente, para suprir uma 
demanda de direção em um processo sem diretor(a). No entanto, sua presença não foi a de um 
diretor enquanto autoridade única detentora do poder de decisão. Pelo contrário, configurou-
se como um tradutor dos desejos coletivos para uma linguagem técnica de interpretação. A 
direção geral seguiu pulverizada, como já vinha acontecendo, com todas as decisões tomadas 
coletivamente e através de longas conversas, sem grandes alterações de humor e de maneira 
extremamente respeitosa, como todos se recordam. Moschkovich lembra-se de numa fase 
inicial trabalhar com os performers tanto os textos quanto a movimentação. Houve ensaios 
semanais apenas com o elenco131 e um ensaio por semana com toda a equipe – momentos 
nos quais efetivamente preparava-se toda a experiência, com as materialidades, iluminação, 
figurino, fumaça. De cada experiência extraíam-se direcionamentos que guiavam as equipes de 

130  Ainda que por vezes o próprio Moschkovich tenha reconhecido e apontado no processo que questões do campo 
conceitual-filosófico eram difíceis – impossíveis, talvez? – de serem traduzidas para o campo prático da ação dos performers. 
No sentido de que, por vezes, é impossível dar materialidade ao que é da hermenêutica.

131  Além dos atores e de Moschkovich, Roberta Schioppa também participava desses ensaios por seu interesse de se 
aproximar do teatro e da direção de atores. A artista visual vinha, no processo, assumindo as tarefas de assistência de direção, 
como por exemplo registrando os ensaios, anotando indicações, descobertas etc. 
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cada métier em conversas e planejamentos em paralelo. 
 Quanto à composição cênica geral, Moschkovich propôs um princípio organizador 
baseado no conceito de organa, que havia sido apresentado por Rafael Matede. Cada experiência 
dava-se como uma improvisação estruturada a partir de um procedimento de trabalho que 
propunha diferentes arranjos entre três matérias a serem testadas em conexão, como partes de 
um mesmo organismo ou mecanismo: 1) as materialidades trabalhadas – os blocos de mármore, 
a areia, a árvore, as peças douradas etc.; 2) os espaços – as possibilidades de jogo entre os 
corpos e o espaço cênico, por exemplo, a utilização só das periferias, deslocar-se em linhas 
curvas pela região central, uma diagonal etc.; 3) os impulsos ativos dos três textos. Quanto ao 
registro da interpretação, percorreu-se um trajeto árduo de compreensão de que não se tratava 
de um campo de representação, mas sim de operação – questão que aprofundaremos em 3.7.2.
 Os ensaios de Máquinas do Mundo, mesmo após a entrada de Moschkovich, aconteciam 
em um tempo mais distendido do que o de outros processos criativos dos quais os próprios 
integrantes já haviam participado. Isto ocorreu principalmente por conta do radical caráter 
horizontal do processo, visto que as decisões eram quase sempre consensuais. Projetava-se a 
pesquisa do dia, então se partia para a prática e, por fim, se conversava extensivamente sobre 
o que havia sido feito, até que as decisões agradassem a todos. “No processo de Máquinas 
todo mundo esteve envolvido em todas as decisões [qualquer que fosse o métier]... Cede aqui, 
cede ali... É difícil. Mas, eu acho que funciona quando você tem muita afinidade. O grupo tem 
que ser muito afinado” (VINCI, entrevista 4). “É um grupo muito educado, muito refinado e 
calmo”, contou-nos Luah Guimarãez com um enorme sorriso. “Tem um negócio que é assim: 
‘Não, não é isso’, alguém falava. E, pronto! Acabou. Não tem horas de discussão, não tem o que 
ficar falando; é uma loucura. Você fala sobre o que foi bom e leva a experiência [à frente no 
processo]” (GUIMARÃEZ, entrevista).

Isso, claro, tomava tempo. Um tempo da demora, do prazer dos detalhes e da importância 
dada a cada escolha. Decerto podia ser cansativo, até mesmo um pouco irritante por vezes – 
como nos contaram alguns integrantes em entrevista –, mas era característica fundamental do 
projeto. E talvez só tenha de fato funcionado por conta do grau de entrosamento da equipe 
e da generosidade para com as propostas de cada integrante. Joana Portou contou-nos como 
considera a colaboração mútua e a confiança características fundamentais do tipo de troca 
artística que se estabeleceu ali.

O que acontece com este grupo e que fez com que a gente se unisse cada vez mais [a 
cada projeto] é que ninguém fala “Ah, não, eu não carrego madeira; quem é a pessoa 
que faz isso?”. Não. Vai todo mundo [ajudar], porque há um pensamento de “Isso aqui 
é o que importa, vamos lá!” [...] E tem uma coisa muito sensível da nossa troca que 
é a pessoa não precisar ficar explicando o porquê sugeriu algo. A gente entende se 
alguém diz “É isso” ou “Prefiro isso”. Porque às vezes a gente não sabe explicar bem as 
razões. Não precisa tudo caber em palavras. [...] Depois, talvez, a gente consiga explicar 
melhor, chegar a palavras. Mas, tem uma intuição anterior que é muito respeitada por 
nós. (PORTO, entrevista – itálico nosso)
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No que tange às experimentações sonoras, Guilherme Calzavara seguiu experimentando 
por um caminho menos melódico (por desejo de José Miguel Wisnik) e mais rítmico e 
ruidoso, baseado na tessituras de sons de texturas variadas. A partir das experimentações 
iniciais e da experiência no Teatro Oficina, Calzavara decidiu apostar em uma trilha sonora 
do tipo quadrifônica, ou seja, que se concretizava na somatória de quatro linhas sonoras em 
paralelo132. Para tal, o músico reuniu uma série de sons encontrados – como por exemplo uma 
linha de saxofone de John Coltrane e sons dos planetas (material disponível no site da Nasa) 
–, mas, também, sons captados nos ensaios das próprias materialidades que estavam sendo 
trabalhadas, como que percutidas: o som das peças de mármore, da fumaça, de correntes, 
uma tesoura cortando papel, um carrinho sendo puxado etc.133 “Eu captei sons ásperos, 
sons líquidos, sons cortantes, sons de empurrar, de trazer, sons de rodas, movimentações de 
eixos; todos os objetos da Laura eu aproveitei de alguma forma” (CALZAVARA, entrevista). 
Além disso, outros sons foram produzidos especialmente para a trilha sonora, como notas ao 
piano, de Wisnik, e frequências sonoras e ruídos variados criados digitalmente através de um 
aplicativo do Moog, o famoso sintetizador (cuja primeira versão data de 1964). 

A partir dessa miríade de sonoridades, Calzavara criou algumas atmosferas de 
sobreposições – o músico utiliza os termos “camas” e “presença sonora” – para cada um dos 
três textos. Com o material bruto, Calzavara encontrou-se cerca de quatro vezes com José 
Miguel Wisnik para que juntos fossem selecionando os sons mais adequados para a criação de 
cada paisagem sonora. Wisnik foi, então, indicando os momentos que julgava melhor serem 
mais silenciosos, bem como os sons que gostaria que compusessem cada seção ou mesmo cada 
trecho específico de texto. Com esse processo, a trilha sonora quadrifônica foi deixando para 
trás o caráter improvisacional e performativo que havia sido a tônica das apresentações no 
Teatro Oficina e ganhando um maior grau de acabamento, com definições certeiras134. 

Quanto à iluminação, Alessandra Domingues levava sempre para os ensaios no ateliê 
de Roberta Schioppa um kit com o qual montava uma estrutura para uma pesquisa prática, 
já materializada em cores e recortes135. Esse kit contava com uma mesa de operação, algumas 
lâmpadas PAR led (da mundana companhia), lanternas e um laser (desses de construção civil, 

132  Assim como nas instalações sonoras de Janet Cardiff, uma trilha sonora dessa natureza faz com que a experiência 
auditiva de cada espectador varie com sua localização espacial, visto que estará mais ou menos perto de cada fonte sonora.

133  Um espelhamento (ou multiplicação) na esfera sonora daquilo que estava sendo pesquisado na esfera das ações dos 
performers junto às materialidades.

134  Embora isso não tenha sido conversado ou oficializado, Calzavara afirma que neste processo talvez sua função tenha 
sido a de criador de trilha original, sob a direção musical de Wisnik. “O Zé ouvia tudo atentamente. A gente lia o texto enquanto 
estava rolando a trilha. E o Zé começou a querer deixar um pouco mais no sentido. No sentido do som, eu acho. Como a 
gente tinha trabalhado com muita aleatoriedade, por mais que aqueles sons fossem legais na soma do projeto do Oficina, no 
Pinheiros ia ficar tudo muito mais evidente, por causa do sistema de som quadrifônico [profissional, não improvisado com 
caixinhas bluetooth, como havia sido no Oficina]. [...] A gente resolveu então conceber mesmo. Eu levava a base, traçava um 
plano, mas levava também mais coisa do que o necessário, para que o Zé pudesse [optar]. [...] Ele, então dizia ‘nesta hora, nesta 
palavra, tem de ser isso’, ‘aqui tem de ser vazio mesmo’. E o Zé optou por silêncio muitas vezes.” (CALZAVARA, entrevista)

135  Durante esta etapa do trabalho, Domingues contou com a colaboração de Flow Kountouriotis e Bê Camelo. 
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como um nível). É de suma importância reconhecermos a potência de se ter uma estrutura 
concreta de iluminação nos ensaios, ainda que enxuta; algo completamente diferente de um 
processo de criação no qual a concepção de luz se dá apenas no campo das ideias, com croquis 
e referências, ganhando materialidade/visualidade somente a alguns dias antes da estreia.

2.7.6 As vozes acusmáticas

 Durante o primeiro momento dos ensaios após a entrada de Moschkovich havia ainda 
outra variante em jogo nas improvisações: o texto na voz dos atores ou gravado, saindo em off. 
No entanto, como já dissemos, decidiu-se – corroborando a impressão que haviam tido nas 
apresentações no Teatro Oficina e na performance de Roberto Audio na galeria – que o texto 
não poderia ser proferido ao vivo pelos performers. Estes, portanto, deveriam ser gravados em 
estúdio, de modo a alcançar uma qualidade tanto sonora quanto interpretativa que ainda não 
haviam alcançado com as gravações mais improvisadas no próprio ensaio. 
 

A opção pelo texto gravado foi conceitual. O texto na boca dos atores fazia com que o 
texto e os atores fossem percebidos como uma coisa única, uma unidade. Enquanto 
se o texto é gravado e o ator está se relacionando com ele, isso é mais um braço da 
organa, dessa grande articulação. Percebeu-se que era mais legal o texto ser gravado 
porque, primeiro, dá para garantir que ele vai sair como uma máquina [no sentido 
de ser controlado, sempre idêntico, de se garantir sua qualidade, sem variáveis]. 
E porque o ator fica livre para brincar, fazer as diversas entre-articulações [com 
todos os elementos cênicos] sem se preocupar se estão todos entendendo o texto. 
(MOSCHKOVICH, entrevista)

Esta estrutura do ator total: o ator que faz, que fala, que age; a gente desmembrou, 
dividiu ele. [...] O texto é o texto. É literatura. A decisão pela gravação tinha muito a 
ver com a melhor forma de comunicar o texto para o entendimento dele. Não por o 
texto na ação do ator porque isso o deixava pouco claro, pouco inteligível. A gente 
tentou, mas não funcionou bem. (VINCI, entrevista 1)

 Partiu-se, então, neste período do processo, para a gravação dos textos em estúdio, sob 
a orientação de José Miguel Wisnik; uma continuação do trabalho de destrinchamento dos 
textos que já estava sendo feito desde o início, com a compreensão de suas imagens e a tradução 
disso para a linguagem oral. Wisnik foi estabelecendo caminhos para as vozes que falariam 
cada texto a partir de questões de ritmo, respiração e inflexão (entonação, “musicalidade” da 
voz), o que se configurou como uma verdadeira direção de atores, inferimos.

Esse trabalho partiu da compreensão da matéria literária, de suas imagens e ideias 
por vezes escondidas nas entrelinhas e reveladas pelo professor no decorrer dos inúmeros 
encontros. Para cada texto, um direcionamento completamente distinto. O poema “A Máquina 
do Mundo” foi assumido como badaladas de um sino ou também como um mantra, em loop. 
Um círculo mântrico, sem “trancos”, uma fita de Moebius transposta para a realidade vocal. 
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Foram evocadas as imagens da passagem e do umbral. Como é perceptível na citação abaixo, 
Wisnik fez apontamentos no sentido de uma leitura neutra, uma “leitura branca”, como por 
vezes se diz em teatro, e com foco em questões rítmicas e de respiração.

Seria interessante um esforço de neutralidade, conforme falamos no encontro passado: 
essa neutralidade é uma certa impassibilidade, neutralidade, que não é neutralidade 
porque ela permite que venha um viço, uma força que está no próprio ritmo, na 
inflexão, no mântrico da coisa. É tudo uma questão de nuance. Eu te proponho [diz 
a Mariano Martins] realçar a pulsação, o ritmo... Os lugares da pulsação vão aparecer 
juntamente com esses que você já experimentou. É uma cantilena, uma litania. É claro 
que é para você fazer do seu jeito, para tomar para si esta cantilena. É mais no sentido 
de você encontrar uma pulsação interna. 

O Mariano está chegando nisso: a leitura mântrica é mais respiração do que expressão. 
É importante explorar isso, dar o sinal do movimento interno que é ativado pelo 
mantra, pela respiração.136 (WISNIK, encontros teóricos – transcrição de Matede, 
itálico nosso)

Evocou-se também o conceito de pneuma, apresentado por Agamben em Estâncias - a 
palavra e o fantasma na cultura ocidental. E mais uma vez surgiu a questão da respiração e da 
neutralidade enquanto caminhos, o que acreditamos ir ao encontro da máxima do próprio 
Wisnik de que “Theatron é o avesso de Teatrão”.

O mundo aparece como imagens. Portanto, a visão está na palavra quando ele é 
soprado pelo pneuma, que significa que você respirou o mundo e ele entrou no seu 
sangue, e o coração é o lugar onde ele gira – e por isso que na tradição, até hoje, é no 
coração que o que vem do mundo entra na circulação sanguínea, sendo distribuído 
para todos os seus órgãos e tudo o que você secreta é uma volta, um bate-volta dessa 
respiração do mundo. Então, isso volta como imagens do mundo, criações etc. que 
você respirou – não só viu, mas respirou, entranhou e devolveu de outra forma. E esse 
momento do poema, agora que eu reparei, é o momento em que se respira o mundo, 
tudo o que há. Por isso é uma espécie de fôlego espiritual que é total nesse sentido. E o 
que fazemos com isso? Se a gente ficar querendo dizer a visão, ser assolado pela visão, 
você fica paralisado ou todo cheio de intenções de dizer isso tudo... Não. É preciso 
desativar tudo isso, a pretensão de vislumbrar isso, e simplesmente respirar. (WISNIK, 
encontros teóricos – transcrição de Matede, itálico nosso)

 Já na fala abaixo, o professor apresenta a ideia das nuvens semânticas no cerne da poesia, 
na refração de palavras, o que, a nosso ver, vai ao encontro da ideia de uma leitura aberta 
da obra de arte, de uma atenção difusa a que Máquinas do Mundo convidava o espectador 
– um passeio por entre uma polifonia de signos polissêmicos; aproximando-se também do 
pensamento de Renato Cohen a respeito da recepção de uma obra cênica que ele considera 
work in progress. Retornaremos ao debate acerca da fruição no terceiro capítulo.

136  O processo de estudo e gravação dos textos em estúdio com Wisnik ocorreu em paralelo aos ensaios de cena, tanto 
que a poesia de Drummond foi gravada na voz de Mariano Mattos Martins, que depois se afastou do processo dos ensaios e 
posteriores apresentações no Sesc Pinheiros. Ainda assim, foi a gravação com a sua voz que foi utilizada nestas.
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No caso da comunicação, as palavras conforme vão sendo usadas, são jogadas fora. A 
poesia, diferentemente, é mais parecida com as nuvens semânticas, porque, em poesia, 
uma palavra aciona uma refração enorme de palavras, e todas essas palavras estão 
escolhidas para se associarem de muitas maneiras. (WISNIK, encontros teóricos – 
transcrição de Matede)

Quanto a A paixão segundo G.H., Wisnik caracteriza o texto como flecha; seta-arco-
alvo; “algo sagitariano”, de forma que cada frase chega a um ponto de resolução, a um ponto 
que atinge. É evocada aqui a noção de persona, de soar através. Todo o trabalho de Wisnik com 
Luah Guimarãez foi no sentido de limpar a fala de pausas que não existem no texto escrito (em 
sua pontuação gráfica) e que, na visão do dramaturgista – e aqui também na função de diretor 
–, fornecem uma carga dramática, expressiva ou mesmo teatral excessiva ao texto. Essa carga 
teatral encerraria os sentidos do texto, não permitindo uma conexão direta do ouvinte com 
as imagens evocadas por ele. Novamente, os direcionamentos de Wisnik se deram na ordem 
didática da interpretação do texto, seguida da compreensão das imagens de cada sentença 
(enquanto flechas), terminando pela experimentação na elocução, efetivamente.

A sua voz [diz para Luah Guimarãez] tá muito piano, cool, numa coisa sombreada, como 
se tivesse dentro de uma concha. E, ao mesmo tempo, você faz paradas expressivas 
entre as palavras. E essas paradas não estão no texto, vale lembrar. A parada expressiva 
é aquele truque teatral que não se aplica aqui. O que a gente podia fazer, justamente 
para mudar isso, é você fazer de uma maneira clara, direta, sagitariana como a Clarice: 
o arco dispara a flecha e fere as coisas, tudo está aproveitando seu fogo... (WISNIK, 
encontros teóricos – transcrição de Matede)

Eu amei entrar no estúdio com o Zé Miguel! Ele é maravilhosamente incansável. 
Acho que eu fiquei umas quatro horas no estúdio. Eu suava... Eu nunca suei tanto 
na vida! Foi um exercício inesquecível para mim. Você tinha que fazer as alterações 
imediatamente, e instantaneamente você percebia se você tinha “merdeado” [falhado] 
ou não. E na hora você escuta no fone de ouvido aquela voz na potência do vazio; e é 
você mesma. [...] As indicações do Zé não eram simples. Por vezes eram quase opostas, 
muito dialéticas. (GUIMARÃEZ, entrevista) 

  
Quanto ao texto de Memórias Póstumas de Brás Cubas137, Wisnik o caracteriza como 

luminoso, solar, com um “grão de sandice”, afinal, trata-se de um delírio. Com certa neutralidade 
– o dicionário como uma caixa de Pandora138 – e algo de hipnótico. Um texto de instauração e 
contrastes. Ritmo, continuidade, fluxo. Há uma teatralidade maior nesse texto, pois há outras 

137  Para as apresentações no Sesc Pinheiros e subsequentes, o texto de Machado de Assis – que a princípio seria 
trabalhado por Roberto Audio – foi gravado na voz de Wisnik.

138  Essa metáfora do dicionário enquanto caixa de Pandora nos faz pensar na dêixis e na linguística da enunciação, 
como se hipoteticamente pudéssemos compreender todas as palavras como dêiticos, com significados móveis e intimamente 
ligados ao ato da enunciação; ao espaço, aos objetos, às características dos sujeitos da comunicação. Desta forma, estaríamos 
aproximando o ato da comunicação a uma característica imanente do teatro. Como nos esclarece Patrice Pavis (2005, p. 88): 
“A dêixis desempenha um papel fundamental no teatro, a ponto de constituir uma de suas características específicas. Com 
efeito, tudo o que ocorre no palco está intimamente ligado ao local de sua ostensão, só adquirindo sentido porque é mostrado 
e oferecido à vista. É a situação exterior ao texto linguístico que esclarece este à luz do enfoque desejado pelo encenador”. 
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figuras nele presentes, para além de Brás Cubas. E o protagonista vive a situação, está imerso 
nela, diferentemente da personagem de Clarice, que vê à distância. 

Este livro é considerado um dos livros mais corrosivos. Termina com um tipo de 
niilismo, geralmente tomado ao pé da letra, só que o livro é uma afirmação, uma 
explosão de vida. Então, tem uma coisa bifronte neste texto: ele apresenta o espetáculo 
da humanidade como uma coisa que vai continuamente correndo atrás de uma 
quimera que escapa e deixa andrajos e trapos. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito quer 
viver, quer mais, tem uma vontade de vida nisso, mesmo que ele veja o mais terrível 
dos espetáculos. Eu acho que a gente está vivendo uma experiência de humanidade 
exposta à tragédia, à catástrofe, de maneira que esse espetáculo que o Brás Cubas vê 
é esse espetáculo que estamos vendo diariamente. Mais do que um mero florilégio de 
antologia, esse texto ganha uma nova dimensão, poderosamente ligada ao que estamos 
vivendo. É muito interessante que vocês sintam vida aqui, e não um certo negativismo. 
(WISNIK, encontros teóricos – transcrição de Matede, itálico nosso)

Vai ao encontro da fala acima o “prazer negativo” inerente à noção de sublime já aqui 
discutida anteriormente. “O sublime é grande, maciço, sombrio, bruto e grosso. Provoca dor 
e horror. Mas, assim sendo, é saudável, ao movimentar veementemente o ânimo, enquanto o 
belo o faz adormecer” (HAN, 2019, p. 31). Voltando às indicações de Wisnik:

O sujeito que está dizendo o delírio não está carregando todo o seu ego e suas 
inquietações subjetivas para aquele lugar em que ele vê o espetáculo de todos os 
tempos numa fração de segundo, mas ele [o sujeito] já é outra coisa. Ou seja, não 
é para sinalizar a sua própria psicologia, e isso o próprio texto do Machado diz: é 
como o rosto de Pandora, neutro – a palavra que ele usa é “impassível”. Mas é um 
“impassível” que tem viço, porque é dessa impassibilidade que vem a fonte contínua da 
vida jorrando. É impassível porque não é um ego. É justamente força, fonte. E ali, vida 
e morte não estão separadas uma da outra. (WISNIK, encontros teóricos – transcrição 
de Matede)

 No trecho acima fica mais clara a questão da neutralidade a que se refere Wisnik em 
diversos momentos, nas conversas. Trata-se de uma neutralidade com viço, uma neutralidade 
como apaziguamento do ego, com o objetivo de dizer respeito a todo e qualquer ser humano e, 
cenicamente falando, com uma potência para que cada espectador consiga receber tais palavras 
a partir de suas idiossincrasias (e não de um excesso de sentido incutido pelo e no próprio 
performer).

Tem expressividade, mas com cuidado para não se tornar a expressividade da cena de 
costumes, do personagem que vive as situações que ele está descrevendo. Isso é dentro 
de um delírio que instaura o limiar da vida e da morte, em que é dado a ver por meio 
de uma potência feminina o turbilhão dos séculos. A Clarice instaura o presente: tudo 
está se dando no aqui e agora. No Machado, que é homem, e é um homem do século 
dezenove, tudo nele é a grande diacronia, os tempos, a travessia do tempo. O atravessar 
dos tempos, da história, é a medida dele. Nesse caso, o arco do Machado – diferente 
do arco da Clarice – abarca tudo isso. (WISNIK, encontros teóricos – transcrição de 
Matede)

Com o encaminhamento da gravação das vozes em estúdio, abriu-se diante do processo 
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um caminho de exploração estética de vozes acusmáticas139, ou seja, de vozes que não advêm 
dos corpos presentes à frente do espectador, mas em off, das caixas de som presentes no espaço, 
separando temporalmente o momento da enunciação (controlada, gravada) do momento da 
fruição (contato do texto com a escuta dos espectadores). Figuras no teatro contemporâneo 
recente como Susanne Kennedy e Heiner Goebbels, ambos encenadores alemães, têm explorado 
tal recurso em seus trabalhos. O comentário de Goebbels (2015, p. 316) sobre seu trabalho 
Ou bien le débarquement désastreux (1995) se aproxima da realidade cênica de Máquinas do 
Mundo, acreditamos. 

Nessa peça, o momento da presença já está cindido. O ator tem que compartilhá-la e 
aceitar compartilhá-la com todos os elementos envolvidos e produzidos pela realidade 
do cenário (que não é decoração ilustrativa, mas, em si mesma, uma obra de arte): o 
confronto entre texto e música, a separação entre a voz e o corpo do ator, o conflito 
repentino entre uma música e outra [...], o conflito entre uma cena e outra. Entre esses 
“elementos separados,” como diz Brecht, é que se produzem distâncias, vazios, para 
que a imaginação do espectador possa agir.

As vozes acusmáticas da “estética da ausência” de Goebbels têm seu paroxismo em Stifters 
Dinge (2007), uma peça sem atores, um teatro de música ou uma instalação performativa – 
expressão que tomamos emprestada –, como consta no website do encenador. Nesse trabalho, 
todos os sons, vocais ou musicais, advêm de um sistema de som acusmático. Diz Goebbels:

As vozes gravadas sugerem ao espectador a construção de efeitos de presença, uma vez 
que ele percebe as palavras ditas como endereçadas a ele. Isso pode ser atribuído ao 
status acusmático de tais vozes, cuja fonte permanece oculta. O espectador conectará 
ainda o que ele escuta com o que ele vê para formular hipóteses sobre motivação e 
causalidade. Seu desejo escópico encena o que seu desejo invocatório [invokatorisches 
Begehren] é capaz de escutar. Nesse sentido, a inteligência perceptiva dos próprios 
sentidos do espectador encena ativamente a performance quando o espectador tece e 
lê seu próprio texto audiovisual. (FINTER apud GOEBBELS, 2015, p. 325) 

 É possível perceber que a escolha radical de utilizar apenas sons acusmáticos – como 
também ocorre em Máquinas do Mundo, de certa forma – afeta diretamente a recepção da 
obra na direção de uma fruição plurívoca e fortemente ancorada nas idiossincrasias e vivências 
antecedentes de cada espectador, uma questão a ser ainda desdobrada no terceiro capítulo. 

139  O termo “acusmático” vem do grego e se refere à forma como os discípulos de Pitágoras aprendiam com o mestre: 
ouvindo apenas sua voz, visto que o filósofo ocultava-se atrás de uma cortina. O termo é utilizado pelo músico e teórico criador 
do termo “música concreta” Pierre Schaeffer em seu Traité des Objets Sonores, de 1966. Nele, os sons musicais acusmáticos são 
apresentados como aqueles os quais a origem criadora do som não é vista no momento da escuta – como ocorre em rádios, 
gramofones, computadores etc. Os sons acusmáticos, segundo o teórico, possibilitam uma escuta reduzida: “[...] este modo de 
escuta deliberada e artificialmente abstrai-se de suas causas e de seu significado para que o som seja considerado por si mesmo 
e não apenas em relação a seus aspectos sensíveis de altura e ritmo, mas também em seu ‘átomo’, corpo, forma, massa e volume, 
ou seja, em sua fatura. Como recorte e não como aposto, o conceito é análogo ao da redução fenomenológica, na fenomenologia 
de Edmund Husserl.” Disponível em https://www.fliblio.com/post/navrhn%C4%9Bte-si-%C3%BAchvatn%C3%BD-blog 
(acesso em 5 abril 2022). Ver também SCHAEFFER, 2006.

https://www.heinergoebbels.com/en/archive/works/complete/view/4
https://www.fliblio.com/post/navrhn%C4%9Bte-si-%C3%BAchvatn%C3%BD-blog
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2.7.7 Do galpão ao cubo branco (e achatado) do Sesc Pinheiros
 

Conforme viemos trilhando, a reta final dos ensaios preparatórios para as apresentações 
no Sesc Pinheiros ocorreu no ateliê de Roberta Schioppa e consistiu em algumas linhas de 
trabalho em paralelo. Um trabalho vocal, feito sob a orientação de José Miguel Wisnik, e um 
trabalho cênico – de organização da mise en scène – em múltiplas camadas: a movimentação 
dos performers (com o auxílio de Moschkovich); a metamorfose do espaço e das materialidades 
que o compõem; a iluminação e a trilha sonora.

A metamorfose do espaço era a engrenagem que unia as diversas peças da máquina 
cênica que vinha sendo construída. Era através das materialidades e da composição destas 
no espaço e no tempo que se descobria também as dinâmicas dos corpos. A materialidade 
corpórea dos performers dava-se por vezes como mais uma peça da máquina, e por vezes como 
operadores desta, como já foi citado e será melhor desenvolvido à frente.

A entrada no espaço do Sesc Pinheiros gerou uma mistura de sentimentos. Por um 
lado, uma sensação positiva, já que a equipe conseguiu entrar no espaço com um tempo 
considerável para a montagem e ensaios finais; por volta de duas semanas antes da estreia. Por 
outro, o primeiro ensaio gerou um desconforto geral, um certo desânimo quanto ao espaço, 
uma vez que a equipe saía de um galpão de natureza industrial, com diversos volumes e linhas, 
e um pé direito alto, para ocupar um “cubo branco” (porém achatado); um espaço expositivo 
de pé direito baixo e teto “de escritório”, com chapas quadradas de isopor. O desafio inicial 
recaiu, portanto, na equipe de cenografia – Laura Vinci, Marília Teixeira, Flora Belotti140 –, que 
precisou apresentar ao Sesc a planta baixa do trabalho e estudos gráficos em três dimensões, 
com a definição de onde estaria o público e que tipo de intervenção fariam na estrutura 
arquitetônica do espaço141.

Foi necessário um processo de aprovação junto ao Sesc de algumas estruturas espaciais. 
A retirada de quadrados de isopor do teto para a instalação de escoras, de uma estrutura com 
roldanas (que içaria uma árvore metálica) e de tubos de vidro (por onde correria e sairia a 
fumaça)142. Além disso, seria necessário furar uma das paredes laterais, atrás da qual seriam 
posicionadas as máquinas de fumaça do sistema com os tubos. Chegou-se a projetar ainda a 
construção de duas paredes temporárias, de forma a garantir um maior fechamento da área 
cênica, isolando-a dos halls de elevadores que existem em duas laterais do espaço. No entanto, 
os custos para construir e depois retirar tais paredes mostraram-se demasiado elevados e a 

140  Além das três artistas, por conta de sua atuação no processo como assistente de direção, envolvida em todas as 
esferas da criação, Roberta Schioppa foi uma figura importante para o núcleo de cenografia, visto que estava sempre atualizada 
de tudo o que vinha sendo projetado em paralelo nos pequenos núcleos.

141  Em entrevista, Vinci esclareceu que, como sempre, o debate sobre a espacialidade acontecia entre todos. No entanto, 
a parte prática, das plantas e desenhos técnicos ficava sob a responsabilidade da equipe de cenografia.

142  Na montagem no Sesc, a fumaça demandou um fluxo de liberação específico, por conta dos detectores de fumaça 
anti-incêndio. Foi preciso aprovar junto ao Sesc e aos bombeiros o desligamento programado de alguns sensores do andar, de 
forma a poder trabalhar com a fumaça sem acionar o alarme. 

https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/brmaquinas-do-mundo-sescpinheiros-2018/
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solução, então, passou a ser um fechamento parcial com uma sequência de escoras. 
Quanto à plateia, primeiro imaginou-se a mesma distribuída em pequenos grupos de 

cadeiras localizados em três dos quatro lados da área cênica (um retângulo quase quadrado). 
Mas, ao final, chegou-se à solução das duas fileiras de cadeiras em “L”, ocupando duas das 
quatro laterais do lugar143 e criando um espaço cujo ponto central da área cênica, ao fundo, 
funcionava como um ponto de fuga, em quina. No terceiro capítulo seguiremos na descrição 
do espaço.  

Com a entrada no espaço do Sesc Pinheiros onde aconteceriam as performances, a trilha 
sonora que vinha sendo desenvolvida por Calzavara em diálogo com Wisnik ganhou ainda uma 
nova dimensão a ser explorada: a espacialização do som através da montagem de um sistema. 
Para tal, contou-se com o auxílio de Ivan Garro, designer de som, no planejamento de onde 
deveriam estar as caixas de som. A trilha sonora quadrifônica ganhou espacialidade na forma 
de um quadrado – como talvez fosse mesmo de se esperar144. Cada vértice do quadrado contava 
com duas caixas de som no chão, em tripé: uma para os agudos e uma para os graves. Em cada 
par destes era ampliada uma linha distinta da trilha sonora, naquele momento operada através 
de um único software de computador. Quanto aos textos, estes advinham de um sistema de 
som à parte, algumas caixas amplificadoras menores, localizadas no alto, próximas da plateia 
– assim decidiu-se para garantir a perfeita ampliação e audição dos textos. Estas caixas de som 
funcionavam em mono, ou seja, todas emitiam uma mesma linha sonora com os textos, ainda 
que tenha havido um pensamento igualmente espacial aqui, materializado em variações de 
volume entre as caixas, algo também controlado pelo computador145.

Calzavara participou da montagem e dos ensaios no Sesc Pinheiros, mas depois passou 
a tarefa da operação da trilha sonora durante a temporada para Jean Carlos Menezes, pois 
estava concomitantemente participando da remontagem de Roda Viva do Teatro Oficina. DJ 
Jean Rebeldia, como é conhecido em arte, foi responsável pela operação da trilha sonora dali 
em diante, ajustando os pormenores a cada dia, sob a orientação de Wisnik e de Calzavara, que 
conseguiu assistir a algumas apresentações146.

Quanto às ações dos performers, na entrada no Sesc Pinheiros, muitas coisas já estavam 
definidas, mas outras tantas foram se definindo na urgência da estreia se aproximando. 

143  Chegou-se a testar três fileiras em cada “perna” do L, mas a visão da terceira fila ficava muito prejudicada. Em 
algumas apresentações ao fim da temporada, por conta do público numeroso, utilizou-se almofadas no chão, à frente das 
primeiras fileiras de cadeiras. 

144  No final da década de 1970, o músico Brian Eno, inventor da música ambiente, afirmou que o efeito de se gravar 
uma música (e depois reproduzi-la mecanicamente) é que a música sai da dimensão do tempo e adentra a dimensão do espaço. 

145  Houve um desejo por parte de Calzavara de microfonar as ações cênicas para criar uma ambiência como que 
ampliando os sons de maneira síncrona, mas Ivan Garro alertou para os perigos dessa microfonação na acústica geral. 

146  Jean Carlos Menezes é DJ e sonoplasta, tendo iniciado no teatro trabalhado com sonoplastia e trilha sonora no Teatro 
Oficina, onde conheceu Calzavara. A operação de uma trilha sonora com diversas linhas sonoras em paralelo demanda um 
trabalho de mixagem ao vivo que se aproxima, de fato, do trabalho do DJ. Lembramos aqui da noção de arte contemporânea 
como pós-produção, apresentada por Nicolas Bourriaud (2009) em seu livro homônimo. 
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Wellington Duarte ficou com as ações mais próximas à dança: tinha todo um primeiro 
momento com o paletó de areia – aquele experimentado por Donizete Mazonas nos primeiros 
encontros no Teatro Querosene –, depois com o “hipopótamo” (o acúmulo de paletós), e 
acabou também trabalhando com as peças metálicas douradas, pois estas não puderam ser 
penduradas no teto, como havia sido feito no Oficina, por conta do pé direito muito baixo do 
lugar. Coincidentemente, tais peças metálicas, com areia dentro delas, também haviam sido 
experimentadas por Mazonas anteriormente. Roberto Audio, que antes da entrada de Duarte 
no processo tinha toda a pesquisa de corpo e voz associada à narrativa de Brás Cubas, teve seu 
papel na obra radicalmente modificado neste momento. Sua presença e ações passaram a estar 
relacionadas ao poema de Drummond – justapostas à voz acusmática de Mariano Martins –, e 
Audio partiu para uma escolha radical: salvo poucas exceções, sua ação configurou-se como a 
tarefa constante de carregar as peças de mármore, formando uma malha quadriculada no piso. 
Por sua vez, Luah Guimarãez encontrava-se um tanto perdida: 

Eu só queria uma materialidade para me segurar! Eu ficava andando pelo espaço, eu 
não tinha onde me segurar. O Wellington tinha os casacos do Machado; o Beto tinha 
as peças de mármore. Ele quase morreu [no sentido figurado da exaustão], mas ficou 
lá, ele passou a carregar as peças de mármore. Aí, não sobrava nada, não conseguimos 
encontrar o que seria a materialidade da Clarice. E, na verdade, como é um momento 
de visão, a materialidade não chegava... Porque não era minha. Eu via. Eu tinha que 
ver as coisas acontecendo. Até que veio essa história da fumaça. E eles entendem que o 
feminino precisa incendiar. Que a fumaça seria essa mulher que se incendeia de tanto 
que imagina, que vislumbra. (GUIMARÃEZ, entrevista 2)

No terceiro capítulo detalharemos como se deu a materialidade da fumaça em relação 
à figura de Guimarãez. No que concerne à iluminação, se no Teatro Oficina a pesquisa de 
luz foi focada na imagem do deserto, no excesso de luz, no cansaço dos olhos, fazendo uso 
principalmente de lâmpadas mini brut; no Sesc Pinheiros a pesquisa foi focada em cores e em 
silhuetas e sombras, tendo as lâmpadas PAR led dos ensaios sido substituídas por uma longa 
sequência de ribaltas de led (cerca de vinte e oito) montadas junto à parede do fundo do espaço 
– o que permitiu uma enorme incidência luminosa na parede branca, com variação de cores e 
potencialização das silhuetas. 

Lâmpadas tubulares foram instaladas verticalmente nas escoras e no grid técnico, rente 
ao teto, formando quadrados. Um corredor de entrada no espaço foi criado com escoras e nelas 
foram instalados mini brutes, na tentativa de revisitar a entrada máquina-olho feita no Teatro 
Oficina, com as fortes luzes intermitentes. No entanto, por conta das janelas de vidro – que 
deixavam entrar interferência luminosa vinda de fora – e de algumas luzes de emergência que 
não foi possível apagar, o efeito alcançado não foi tão potente quanto havia sido. À exceção 
das lâmpadas tubulares, todo o equipamento de luz – que incluiu também moving lights e PCs 
de 1000W – foi montado no chão, o que permitiu durante os ensaios finais no Sesc Pinheiros 
que Domingues pudesse experimentar com facilidade a angulação dos equipamentos, visando 
intensificar a questão das sombras presente na visão de G.H.: “Através das outras janelas dos 
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apartamentos e nos terraços de cimento, eu via um vaivém de sombras e pessoas, como dos 
primeiros mercadores assírios” (LISPECTOR, 2009, p. 105). A iluminação teve um papel 
preponderante neste momento de entrada no Sesc Pinheiros, criando a partir de recortes e de 
equipamentos com qualidades luminosas distintas as linhas, planos, texturas e volumes que o 
espaço, em si, não oferecia.

A experiência ali [no Sesc Pinheiros] teve o poder de fazer a gente pensar. [...] Pensar 
se haveria ainda uma outra forma de fazer aquilo que a gente fez. [...] A gente trabalha 
com uma ideia assim... A gente está criando as coisas, mas ao mesmo tempo – 
contraditoriamente – as coisas já existem. Então, o que a gente precisa fazer é dar 
passagem, é criar as condições de nascimento de uma coisa. Foi assim que a gente 
trabalhou. Com esse cuidado. Fazendo uma auscultação do que estava pedindo 
passagem, do que queria se dar a ver em cena, acontecer. [...] Quando a gente olha 
para o Sesc Pinheiros, a gente vê aquilo ali como uma criação muito bem-vinda, 
que trouxe muita alegria para a gente. Eu sinto que ficou belíssimo, que tinha muita 
força. E também tinha os problemas que a gente não conseguiu resolver. Eu entendo 
que problemas sempre haverá. E esses problemas são bem-vindos no sentido de que 
são problematizações sobre os procedimentos e as escolhas da maneira como fazer. 
Tem uma diferença de perspectiva entre as pessoas do grupo em como lidar com as 
condições que estavam dadas ali no Sesc. Então, são problematizações que devem ser 
colocadas, que são constantes. (MATEDE, entrevista)147

As nove apresentações de Máquinas do Mundo ocorreram entre 22 de novembro e 9 de 
dezembro de 2018, período durante o qual o espaço ficou aberto à visitação dos frequentadores 
do Sesc como uma “instalação cenográfica” (como consta no programa). Aspectos estéticos 
da criação, com foco no Sesc Pinheiros, ainda serão alvo de maior detalhamento no terceiro 
capítulo. Mas, neste ponto da dissertação, o tempo segue diacronicamente, como flecha, 
cabendo uma breve narração das etapas subsequentes do work in progress aqui em escrutínio. 

2.7.8 Casa de Cultura do Parque

 Após as apresentações no final de 2018, o trabalho teve uma nova pausa de alguns meses. 
A abertura de processo seguinte se deu em junho de 2019 na Casa de Cultura do Parque, um 
espaço no Alto de Pinheiros, em São Paulo148. Tal evento aconteceu com o intuito de angariar 
fundos para a performance que viria logo em seguida na Festa Literária Internacional de Paraty 

147  A partir das entrevistas, é possível notar que os integrantes do grupo têm percepções divergentes acerca das 
apresentações no Sesc Pinheiros. De um lado, muitos gostam do resultado e o enxergam como a justa confluência do processo 
criativo naquele momento. De outro lado, algumas pessoas, por mais que também gostem, sentem que o trabalho ali estava 
demasiado asséptico, quiçá muito amparado no belo, na harmonia; sem a “sujeira”, sem as irregularidades e os riscos que 
existiam no trabalho anteriormente. 

148  “A Casa de Cultura do Parque é um espaço plural que busca estimular reflexões sobre a agenda contemporânea. 
Promovemos uma gama de atividades culturais e educativas que incluem exposições de arte, shows, palestras, cursos e 
oficinas.” https://ccparque.com/ (acesso em 5 abril 2022) 

https://www.lauravinci.com.br/direcao-de-arte#/brmaquinas-do-mundo-casa-parque2019/
https://ccparque.com/
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(Flip). Mas, ainda que o objetivo dessa abertura tenha sido o angariamento de fundos para 
viabilizar a ida à Paraty, ela foi por si só muito interessante, como expressaram os integrantes149. 

O espaço da casa da cultura tem uma arquitetura de características modernistas, com 
intenso uso do branco e de vidro, e espaços internos e externos em conexão através de vários 
volumes, sem hierarquia. As ações de Máquinas do Mundo foram destrinchadas em vários 
espaços da casa, convidando o espectador a vagar por áreas internas e externas e construir 
uma dramaturgia visual própria na medida em que fosse entrando em contato com as 
materialidades, as matérias literárias nas vozes acusmáticas e os corpos dos performers em 
ação. Não havia cadeiras e tampouco a superposição de diversas camadas cênicas, como houve 
no Sesc Pinheiros. Era tudo mais “minimal”, reduzido, isolado. “Ali a Clarice aconteceu de 
duas maneiras. Só ela [a presença corpórea de Luah Guimarãez], em um aquário enchendo de 
fumaça. E depois a voz dela enquanto os meninos trabalhavam”150 (GUIMARÃEZ, entrevista 
2). “Na Casa do Parque a gente segmentou. A Luah ficou numa caixa de vidro, cheia de fumaça. 
E a Luah tem uma abertura para a materialidade, para contracenar com as materialidades. Ela 
contracenava com a fumaça! E foi maravilhoso” (PORTO, entrevista).

Pode-se dizer que nesta etapa do work in progress, as mesmas materialidades, ações 
e sentidos foram reorganizados em uma nova tradução espaço-temporal, convidando os 
espectadores a uma fruição distinta daquela vivida nas etapas anteriores, mais desconstruída e 
através de itinerância. 

2.7.9 Igreja da Matriz, Festa Literária de Paraty (Flip)

 Reconhecemos na única performance de Máquinas do Mundo ocorrida em Paraty, 
na Flip, em 13 de julho de 2019 às 22h, o fim de um ciclo. Dizemos isso primeiramente 
porque tratou-se efetivamente da última apresentação de Máquinas do Mundo, até o presente 
momento151. Há por parte dos integrantes uma paixão ainda viva pelo trabalho, uma vontade 

149  Com o convite da curadoria da Flip para que houvesse uma performance de Máquinas do Mundo, a equipe recorreu 
a Mariana Dupas. Conhecida de Vinci por ter trabalhado na galeria Nara Roesler, Dupas é diretora executiva da Associação 
para o Patronato Contemporâneo e auxiliou na captação de recursos para a performance, visto que a própria Flip não tinha 
recursos suficientes. Na ocasião da Casa do Parque, o público pode contribuir com cotas de apoio/financiamento, sendo que 
as cotas de valores mais altos funcionaram como compras de obras de Laura Vinci, cujo valor foi revertido para a produção da 
performance em Paraty.

150  Luah Guimarãez refere-se a Wellington Duarte e Mariano Mattos Martins, que participaram desta performance. Na 
ocasião, Roberto Audio não esteve presente, por conta de outro trabalho. 

151  Embora tenha sido a última versão apresentada ao vivo, cenicamente, Máquinas do Mundo foi apresentada 
posteriormente em uma versão em vídeo. A edição de cerca de quinze minutos – feita por Yghor Boy sob orientação de Laura 
Vinci – com imagens captadas no Sesc Pinheiros fez parte da exposição A máquina do mundo: Arte e indústria no Brasil 1901 
– 2021, ocorrida na Pinacoteca do Estado de São Paulo entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. O vídeo foi exposto logo 
na entrada da mostra, ao lado do texto de apresentação do curador José Augusto Ribeiro (com assistência de Daniel Donato 
Ribeiro). Outras obras de Vinci foram também expostas na ocasião: Onde estamos? (2017), morro mundo pin (2018) e Roda 
mundo (2019).  

https://pinacoteca.org.br/programacao/a-maquina-do-mundo/
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latente de continuá-lo; no entanto apenas no campo do desejo. Não foram articulados novos 
encontros, tampouco novas estratégias de produção e financiamento do projeto. E o mesmo 
núcleo de arte da mundana companhia já está com outro projeto em andamento, o que talvez 
signifique a concretização do fim do projeto de Máquinas. 

Em segundo lugar porque a primeira versão da Máquina, ainda no percurso solo 
de Laura Vinci, ocorreu em 2004, no Palazzo delle Papesse, em Siena – como já vimos, um 
espaço-palimpsesto que guarda memórias da Igreja, do Capital e da instituição Arte. Em 2019, 
completando, portanto, quinze anos de processo criativo, dentre muitas etapas e, também, 
pausas, a Máquina voltou a acontecer em um espaço também palimpsesto – desta vez em 
sua coletiva versão instalativa-performativa. No que diz respeito ao contexto mais amplo, 
é possível afirmar que o evento esteve inserido no sistema do capitalismo avançado, como 
quase-absolutamente tudo na vida contemporânea. Quanto ao contexto específico, Máquinas 
do Mundo aconteceu efetivamente dentro de uma igreja, e num festival de arte, a 17a edição 
da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty. Mais que isso, o espetáculo inaugurou um 
módulo de artes visuais na Festa Literária chamado Terra Nova152. Inclusive, é interessante 
notar que se tratou de uma obra de arte cênica, performática, no novíssimo modo destinado às 
artes visuais, dentro de um evento cujo foco é a literatura. 

Tratou-se, portanto, de um acontecimento umbralino, localizado num topos estética 
e institucionalmente entre linguagens. A partir desse paralelo entre a situação em Siena, em 
2004, e em Paraty, em 2019, concluímos que o work in progress de Laura Vinci com a obra 
de Drummond – mas, também, a de Clarice e Machado, bem como com outras linguagens e 
muitos parceiros – ali completava um loop, dando a “volta ao mundo e torna[ndo] a se engolfar/ 
na estranha ordem geométrica de tudo”. Todo fim é um começo.

No que concerne à apresentação, em si, cabe alguns breves comentários. Primeiramente, 
a surpresa do espaço. A equipe chegou em Paraty certa de que a performance aconteceria 
no mercado de peixe. Contudo, quando lá chegaram, lhes foi ofertado o espaço da Igreja da 
Matriz, o que tornou a questão do lugar, por si só, muito mais potente. A iluminação, em 
contrapartida, teve uma perda grande de qualidade por conta de uma brusca diminuição de 
equipamentos. Já o som, como nos contou DJ Jean Rebeldia, foi potencializado na ocasião. Em 
primeiro lugar por conta da acústica inerente à arquitetura da igreja e em segundo lugar porque 
o equipamento locado para a apresentação era de alta qualidade (assim como também havia 
sido no Sesc Pinheiros). 

152  Além da performance de Máquinas, tal módulo contou com a instalação-intervenção No Ar, de Vinci, na principal 
ponte de acesso ao centro histórico da cidade. As pessoas que por ali passaram no dia 13 de julho de 2019 foram acometidas 
pelo nevoeiro criado pela artista. 

https://vimeo.com/424044783
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Na Flip foi muito emocionante! Não foi tão “bom”, talvez [se comparado à riqueza e 
complexidade das apresentações no Sesc Pinheiros]. Teve uma questão técnica logo 
de saída que era muita gente. Não parava de entrar gente! Daí as pessoas que tinham 
entrado logo no início ficaram em um loop eterno [com a poesia de Drummond] 
até todo mundo entrar e sentar. Mas, em contraponto, o lugar era mágico! Aquela 
multidão naquele espaço! (PORTO, entrevista)

 
Quanto às materialidades e ações, mais uma vez uma nova tradução, sempre levando 

em conta a arquitetura do espaço, buscando imbricar-se nela, potencializá-la, trazê-la para 
junto do trabalho. “A gente entendeu, depois que a gente apresentou na Flip, que a gente 
poderia apresentar o Máquinas em qualquer outro lugar. A gente se abriu completamente; a 
gente entendeu que a gente vai e ocupa o lugar. E claro que daí tem que abrir mão de coisas, 
cortar isso e aquilo...” (GUIMARÃEZ, entrevista 2).

Na ocasião, Luah Guimarãez iniciou a performance em um balcão superior, enquanto 
Mariano Martins e Wellington Duarte encontravam-se embaixo, na nave da igreja. A entrada 
do público aconteceu com a poesia de Drummond em loop enquanto Martins carregava as 
peças de mármore, criando o grid no chão – mesma linha de ação realizada por Roberto Audio 
no Sesc Pinheiros. “Demorou muito para começar. E teve um caráter bem democrático, público 
entrando e saindo... Eu estava lá em cima, não via nada! Quando eu dei por conta a quantidade 
de público, onde eu estava, o piso [criado por Martins], as coisas acontecendo ali”, contou-nos 
Guimarãez (entrevista 2) entusiasmada. 

Tanto a atriz quanto outros membros da equipe lembram-se afetuosamente da potência 
desta única apresentação na Igreja da Matriz de Paraty. O público foi numeroso e todas as ações 
ganharam outra potência pelo fato de estarem sendo feitas na amplitude vertical do edifício. 
As linhas de ação aconteceram de maneira mais próxima à Casa de Cultura do Parque, embora 
justapostas espacialmente, como acontecia no Sesc Pinheiros. “No Pinheiros eles cruzavam 
mais os limites um do outro. Muito por questão do espaço, dos movimentos. Na igreja tinha 
esta coisa mais comprida, então quase que cada um era uma entidade separada [como havia 
sido na Casa do Parque] e a interação era bem menor. No Pinheiros eles se contaminavam 
mais” (VINCI, entrevista 2).
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95.
Wellington Duarte, Flip,  
Igreja da Matriz, Paraty

94.
Espaço cênico e plateia, 
Flip, Igreja da Matriz, Paraty
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96.
Os três performers em cena, 
Flip, Igreja da Matriz, Paraty

97.
Luah Guimarãez, Flip, 
Igreja da Matriz, Paraty
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2.8 A direção coletiva e rotativa 

 Como encerramento deste segundo capítulo, gostaríamos de tecer um comentário 
acerca do princípio ético-político da horizontalidade presente desde a concepção do projeto 
Máquinas do Mundo por Laura Vinci e durante todo seu processo criativo – um princípio, 
portanto, compartilhado por todos os artistas participantes. A ausência de um diretor ou uma 
diretora autoral que centralizasse toda a concepção artística e as diretrizes da criação: esse pilar 
do projeto levado a cabo até o “fim”. Mesmo com a entrada de Diego Moschkovich no processo 
de criação, tal princípio não foi ferido, haja vista a manutenção da radical horizontalidade na 
tomada das decisões, tanto estéticas quanto organizacionais. 

Gostaríamos, no entanto, de levantar aqui a hipótese de que foi posta em prática no 
processo de Máquinas do Mundo uma direção rotativa; solução prática decorrente do ethos 
anarquista de toda a empreitada153. Metodologicamente falando, cabe esclarecer que esta se 
trata de uma inferência nossa, não tendo nenhum dos envolvidos no projeto se utilizado de 
tais termos – “direção rotativa” e “anarquismo” – nas entrevistas que fizemos ou materiais que 
lemos. 

O anarquismo é uma teoria política e filosófica surgida no século XIX em oposição – 
junto a outras tantas linhas de pensamento – ao Capitalismo. Como resume Bigé (2020), o 
anarquismo “reúne posições diversas sobre duas crenças simples: ‘[...] os seres humanos são 
capazes, na maioria das circunstâncias, de manter relações sociais decentes e de se organizar 
entre eles sem precisarem ser forçados a isso’; e ‘o poder corrompe’” (GRAEBER apud BIGÉ, 
2020, p. 2). Inúmeros movimentos e variações surgiram a partir dessas premissas básicas. 
Mas, de modo geral, é possível inserir o projeto Máquinas do Mundo em uma linhagem de 
“anarquismo coletivista, ou mesmo ecológico, que, ao contrário [do anarquismo individualista 
autárquico], afirma a solidariedade de todos/as, humanos/as e mais-que-humanos/as (na 
tradição de Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, Emma Goldman e outros)” 
(BIGÉ, 2020, p. 2). 

A principal crença subjacente ao nosso objeto de estudos é, precisamente, a confiança 
de que o coletivo é mais fértil que um único indivíduo, no sentido de uma criatividade 
potencializada, capaz de trilhar caminhos mais inovadores, arrojados ou simplesmente “justos”, 
uma vez que consentidos por múltiplas individualidades. Na prática, isso se deu de uma maneira 
específica no processo criativo de Máquinas. A organização geral, inferimos, aproximou-se das 
criações coletivas das décadas de 1960 e 1970, justamente pelo caráter anarquista, avesso a 

153  Esse raciocínio está diretamente associado ao artigo “Dançar a Anarquia: teorias e práticas anarquistas no Judson 
Dance Theater, Grand Union e Contact Improvisation”, do pesquisador francês Romain Bigé (2020). Nele, o autor argumenta 
a favor de um enquadramento anarquista quando se fala da dança pós-moderna norte-americana – mais especificamente das 
três situações citadas no título –, em substituição à caracterização mais comum na historiografia da dança de que se tratou de 
um momento de verve e anseios democráticos/democratizantes.
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figuras de poder154. No entanto, diferentemente destas, os métiers de cada artista foram sempre 
respeitados em Máquinas, o que se aproxima do modus operandi dos processos colaborativos 
do dito teatro de grupo, no Brasil, na década de 1990 e em diante – como já comentamos 
brevemente no decorrer do primeiro capítulo. 

A especificidade de Máquinas reside no fato de que todos sugeriam caminhos para 
todas as linguagens – no campo das ideias e em experimentações –, ainda que em um momento 
seguinte cada artista adentrava o campo prático de sua técnica, seu ofício155. No campo das 
linguagens artísticas, esse tipo de contaminação foi basal nas trocas entre os membros do 
grupo, e exigiu generosidade, abertura e confiança, além de um significativo desapego quanto 
à autoria. Havia ali “uma horizontalidade verdadeira, não uma coisa da boca para fora. As 
pessoas têm as suas especificidades [e especialidades, no sentido do savoir faire], mas todas 
colaboram umas com as outras. Eu entro dentro do universo do outro e o outro entra no 
meu universo” (PINTO, entrevista). Em Máquinas é possível afirmar que a autoria é coletiva, 
levando em conta que praticamente todas as decisões foram consensuais e decorrentes de 
longas, ainda que sempre muito tranquilas, conversas156.

Isso que acabamos de dizer localiza-se no campo da ética e da política junto à estética; 
o campo das trocas, da didática dos procedimentos e decisões artísticas. Mais além, interessou-
nos também no decorrer da pesquisa como se deu um outro campo de ações associado 
normalmente ao do diretor em um processo teatral: a organização prática dos encontros, a 
coordenação destes. Combinados gerais, a ordem do dia, anotações do que se consolidou etc.157 
É preciso especificar ainda mais do que falamos aqui. Curiosamente, Máquinas do Mundo, 
um projeto sem diretor(a), contou com dois assistentes de direção, é possível dizer. Rafael 
Souza Lopes esteve presente no início do processo, auxiliando na comunicação entre todos, 
enviando e-mails com a programação dos encontros e sendo responsável pela anotação dos 
ensaios – ainda que todos os integrantes também fizessem suas anotações pessoais. Com a 
saída de Lopes do processo e encorajada por Laura Vinci e Joana Porto, Roberta Schioppa veio 
a preencher tal lacuna, indo ao encontro de seu desejo pessoal de se aproximar do teatro. Era 
a primeira vez que a artista visual participava de um processo criativo cênico e seu interesse 

154  Julian Beck, do The Living Theater, definiu a criação coletiva como “Processo de Autogestão Anarco-comunista” (cf 
SILVA,A.C.A., 2008, p. 27).

155  Além disso, principalmente na primeira e mais radical etapa de criação neste quesito, houve ainda certa indissociação 
entre os artista da cena (os performers) e os artistas do núcleo de arte – cenógrafos, figurinistas, iluminadores, músicos etc. –, 
visto que muitas experiências foram vividas, na prática, por todos, de igual maneira. A saber: em nossa pesquisa, esse debate 
teve um episódio importante na ocasião da entrevista/conversa com Alessandra Domingues. 

156  Um detalhe sobre a autoria coletiva: assim como ocorrido no cartaz do Concerto #1 do Judson Dance Theater 
(cf BIGÉ, 2020), os nomes de todos os integrantes de Máquinas do Mundo aparecem no programa do Sesc Pinheiros sem 
hierarquia. A ordem é totalmente aleatória – diferentemente da ordem alfabética adotada no Judson – e não são informados os 
métiers de cada artista, suas funções no projeto. 

157  Muitas vezes certas tarefas organizacionais são parte do escopo de trabalho do(a) produtor(a), variando de projeto a 
projeto e tendo cada país seus costumes e práticas. Ainda assim, vale lembrar que Máquinas não contou com um(a) produtor(a) 
desde o começo. Como vimos, a entrada de Bia Fonseca – que já trabalhava com a mundana há alguns anos – deu-se apenas 
quando entraram no horizonte do processo as apresentações no Sesc. 
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levou-a a transitar por todas as linguagens ali presentes, participando inclusive dos ensaios 
focados nos performers, ao lado de Moschkovich. Ainda assim, falamos até aqui de tarefas 
comumente associadas à figura do(a) assistente de direção. 

Nas entrevistas, quando perguntamos aos integrantes quem conduzia os ensaios, 
concreta e efetivamente – quem dizia “Vamos lá, é hora de fazer tal coisa!”, “Chega de papo, 
vamos à prática.” e coisas assim –, foi gracioso perceber como as respostas foram díspares. 
Percebemos não apenas como as impressões eram distintas, mas como cada membro lembrava-
se mais especificamente de algum momento do processo ou mesmo de alguma situação 
específica. A partir da ardilosa pergunta, na maioria das vezes, as respostas vieram com um 
sorriso no rosto. É válido lembrarmos aqui como a participação de cada um no projeto deu-se 
unicamente pelo viés do desejo. Pelo prazer de estar, pesquisar e criar junto. Máquinas não 
teve em nenhum momento o sentido de obrigação ou ligação por vias financeiras. Mas, sim, 
o do comprometimento e da troca. Voltando à capciosa pergunta de quem organizava a coisa 
toda, nas entrevistas, escutamos frases como: “a Joana [Porto] botava ordem”; “ela tomou as 
rédeas”; “quem estava dirigindo, artisticamente falando, era a Laura”; “a Rob [Schioppa] sabia 
exatamente o que tinha de ser feito no dia”; “a Laura, a Joana, o Matede”; “naquele momento 
[no Teatro Oficina] o Mariano tomou a frente”; “no começo foi o Rafa [Lopes], depois ficou 
sem ninguém, mas quando vai chegando perto de apresentação alguém tem que dar uma 
assumida, senão não deslancha”; “quem pegou mesmo, na reta final para o Sesc Pinheiros, foi 
a Joana” e por aí vai...

É por isso que dizemos que houve uma direção rotativa. Não havia a figura do(a) 
diretor(a) centralizador, no topo da hierarquia. Mas, houve, claro, direção. Diríamos, inclusive, 
que sempre há direção em processos teatrais, não importando o quão radicalmente horizontais 
eles sejam. A direção é o que faz com que as energias confluam e o vetor da criação desloque 
os pontos em linhas e faça com que as massas se movam e formas aconteçam. Sem direção não 
há movimento, apenas inércia. É possível navegar sem um timoneiro, mas não sem um timão. 

A ordem do dia era bem discutida, coletivamente. E eu acho que este papel da direção 
rodou entre a gente de maneira muito orgânica, com muita escuta. Então, a gente 
percebia que tinha alguém no dia [no papel da direção], ou na hora – isso mudava de 
uma hora para outra. Ele [o papel da direção] existiu, mas girava entre nós. De repente 
alguém falava [propunha] alguma coisa e a gente pensava “Bom, vamos fazer isso!”. Era 
muita escuta; e muito atenta. E quando a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia 
o que fazer... Tinha também esses momentos de um olhando para a cara do outro. Mas, 
na maior parte do tempo esse papel girou entre nós e isso é bonito. (DOMINGUES, 
entrevista)

Não tinha a reunião [separada] da direção, não existia isso. Era uma reunião no fim 
[de cada encontro]; todo mundo colocava ali o que havia achado interessante ou que 
achava que tinha de mudar, era bem junto que tudo isso era feito. Combinados eram 
feitos para o próximo encontro e rolava tudo muito bem. (TEIXEIRA, entrevista)

Muitos integrantes da equipe de Máquinas – e aqui, de fato, talvez não estejam incluídos 
todos – tiveram ímpetos organizadores, momentos em que tomaram o timão em mãos e 
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direcionaram a navegação geral. Mas, tais momentos tinham sempre início e fim, sem que se 
deixasse corromper pelo poder. Não se tratava, pois, de negar as ações propositivas e diretivas, 
mas sim de deixá-las fluir tranquilamente entre os integrantes a partir de uma escuta mútua 
e de generosidade. E, mesmo que intuitivamente, lembrando-se do que aconselhou Michel 
Foucault: “Não se apaixonem pelo poder”158. 

O Zé estava muito [presente] pela música, comigo; mas é lógico que o Zé dava todo 
o aval geral, de tudo. [...] No geral, tinha uma visão que norteava, do Zé, e tinha uma 
visão que norteava, da Laura. [...] Mas, todas as opiniões eram ouvidas – isso o tempo 
todo e a respeito de tudo. [...] Era uma característica de a gente sempre sentar em roda 
e todo mundo opinar, a ponto de a gente ir afunilando tudo o que não era [e o que era] 
interessante e condensar numa coisa. (CALZAVARA, entrevista)

Havia, certamente, por parte de todos um grande respeito pelas colocações de 
Laura Vinci, figura propositora do projeto e agregadora de gentes, coisas e inquietações. 
Entretanto, era mesmo Vinci, quiçá, a primeira a abdicar radicalmente de qualquer poder 
de decisão, convocando sempre o coletivo, não deixando desvanecer o brilho e a potência da 
horizontalidade, umas das razões primeiras do projeto.

Esta oposição entre hierarquia, verticalidade e horizontalidade é uma perda de tempo 
completa. O que eu acredito é que há sempre hierarquia e o que muda é a maneira 
como se estrutura essa hierarquia. Ela pode ser dinâmica; ela pode ser imanente ao 
processo, então ela pode ser criada num certo estágio do processo e pode ser recriada 
em um estágio seguinte. E o fogo, digamos assim, vai passando de mão em mão. O 
horizonte metafísico deste processo é anárquico. Mas, quando você avança em direção 
a uma ação, imediatamente se estrutura uma hierarquia. E está tudo certo! De repente, 
uma nova ação é necessária, e essa hierarquia pode se reestruturar. Então, você tem aí 
uma coisa metamórfica, uma organização plástica. (MATEDE, entrevista)159

Conclui-se, portanto, que é possível afirmar que Máquinas do Mundo esteve mergulhado 
(in)intencionalmente em um ethos anarquista na medida em que não foi nunca negada 
ingenuamente a existência – e mesmo a necessidade – de uma direção (poder, no vocabulário 
político), no entanto esta foi passando de mão em mão tranquila e organicamente. Com isso, é 
perceptível que fizeram parte do dia a dia do processo criativo

três dos mais tradicionais posicionamentos anarquistas sobre o poder: uma posição 
individualista (o poder pertence a cada um/a), uma posição momentaneísta 
(o poder não pertence à ninguém, mas ele está em nossas mãos em alguns 
momentos) e uma posição pragmatista (não ter poder é impossível, mas talvez 
seja a única coisa que devemos nos esforçar para alcançar). (BIGÉ, 2020, p. 6) 

158  A frase é a última de uma lista de conselhos, pode-se dizer, feita pelo filósofo francês no texto “Introdução à vida 
não-fascista”, prefácio escrito para a edição norte americana de 1977 de O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia, de Deleuze 
e Guattari. 

159  Sem que tenhamos direcionado a conversa neste sentido, a fala de Rafael Matede foi ao encontro do pensamento 
explicitado nesta seção, que à época já existia. Assim, tal confluência serviu, de certa forma, de corroboração.
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Fechei os olhos, tornei a abri-los. Então vi o Aleph. 
Chego, agora, ao centro inefável de meu relato; 
começa, aqui, meu desespero de escritor. Toda 
linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício 
pressupõe um passado que os interlocutores 
compartilham; como transmitir aos outros o infinito 
Aleph que minha temerosa memória mal consegue 
abarcar? Os místicos, em transe análogo, multiplicam 
os emblemas: para significar a divindade, um persa 
fala de um pássaro que de alguma forma é todos os 
pássaros; Alanus de Insulis, de uma esfera cujo centro 
está em toda parte e a circunferência em nenhuma; 
Ezequiel, de um anjo de quatro faces que ao mesmo 
tempo se volta para o oriente e para o ocidente, para 
o norte e para o sul. (Não em vão rememoro essas 
inconcebíveis analogias; alguma relação têm com o 
Aleph.) Os deuses não me negariam, talvez, o achado 
de uma imagem equivalente, mas este informe ficaria 
contaminado de literatura, de falsidade. Além disso, o 
problema central é insolúvel: a enumeração, mesmo 
parcial, de um conjunto infinito. Naquele instante 
gigantesco, vi milhões de atos deleitáveis ou atrozes; 
nenhum me assombrou tanto como o fato de todos 
ocuparem o mesmo ponto, sem superposição e sem 
transparência. O que meus olhos viram foi simultâneo: 
o que transcreverei, sucessivo, porque a linguagem o 
é. Algo, contudo, recuperarei. 

“O Aleph”,
Jorge Luis Borges 
(2008 [1949], p. 148) 
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Se todos os significados pudessem expressar-se adequadamente em palavras, as artes da 
pintura e da música não existiriam. Há valores e sentidos que só podem ser expressos 
por qualidades imediatamente visíveis e audíveis, e perguntar o que eles significam em 
termos de algo que possa ser posto em palavras é negar sua existência distinta.

Arte como experiência, John Dewey 
(2010 [1934], p. 167)

 
Terminada a linha do tempo do trabalho em processo de Máquinas do Mundo, 

retornamos às apresentações ocorridas no Sesc Pinheiros ao final de 2018 para considerações 
menos procedimentais e mais estéticas, levando em conta a dialética encenação-recepção. À 
luz das especificidades éticas e didáticas observadas no segundo capítulo através da análise 
genética do processo de criação e seus procedimentos de trabalho, este terceiro capítulo tem 
como foco o comentário de Máquinas do Mundo enquanto evento estético, obra de arte, 
experiência que se deu entre materialidades, sentidos, artistas e público. A máquina-cena é a 
partir de agora observada desde o theatron, o lugar de onde se vê. 

Para tal comentário crítico, levamos em consideração todas as entrevistas realizadas e 
os objetivos e desejos a nós comunicados pelos artistas, no que concerne ao projeto como um 
todo e às especificidades de cada linguagem. Dessa forma, nossa análise se dá no cruzamento 
dialético entre os desejos e expectativas dos artistas e a obra de arte realizada naquele momento e 
espaço específicos. Consideramos para tal exercício crítico nossa experiência pessoal enquanto 
espectadores de Máquinas do Mundo no Sesc Pinheiros – experiência efêmera, mas que muito 
nos marcou –, mas nos baseamos principalmente em uma análise mais detida de cada parte da 
obra a partir de um vídeo de quarenta e cinco minutos, com captação e edição de autoria de 
Yghor Boy160.

160  Embora tal tradução integral do trabalho para o formato em vídeo não esteja todavia disponível publicamente em 
plataformas on-line, é possível dizer que tal edição é “oficial” visto que Yghor Boy tem trabalhado junto à mundana companhia 
há anos e pelo fato de Laura Vinci ter sido interlocutora do videomaker na produção do material. Foi a partir dessa edição 
de 45 minutos que Boy e Vinci criaram a edição mais curta – focando no trecho do trabalho com a poesia de Drummond – 
apresentada na exposição A máquina do mundo: Arte e indústria no Brasil 1901 – 2021, como já foi comentado (ver nota 151). 

MÁQUINA 
THEATRON
|  UMA POSSÍVEL LEITURA DE MÁQUINAS  
DO MUNDO NO SESC PINHEIROS  |
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A observação que faremos da instalação performativa não tem como objetivo impor-
se como universal ou mesmo correta, mas como uma possível leitura de Máquinas do Mundo. 
Propõe-se, portanto, não uma interpretação da obra, mas sim uma tradução desta – ora mais 
descritiva, ora de cunho analítico – a partir de nossa ótica, ou seja, de nossas experiências 
passadas, idiossincrasias e conjunto de referências. Segundo Josette Féral, “[s]e todo ato de 
comunicação é tradução, então é fácil afirmar que tanto o teórico quanto o prático são ambos 
tradutores do mundo que os envolve”, ao que em seguida completa a autora: “O artista escolhe 
como veículo de tal expressão sua arte; o teórico escolhe os conceitos. O fim de um e de outro é 
de melhor compreender as obras, de revelar seus limites e suas possibilidades, de aí introduzir 
as brechas, de estalar as estruturas, de descortinar, se for necessário, a face oculta” (FÉRAL, 
2015, p. 26).

Acreditamos que a fruição de Máquinas do Mundo se dê em maior parte pela via do 
maravilhamento, com efeitos no corpo – e no espírito – nos quais a compreensão, no sentido de 
um caminho guiado pelo racional, não impera. Uma fruição corpórea e até mesmo fisiológica 
perceptível por meio de sintomas como, por exemplo, uma boca que se abre, ritmos respiratório 
e cardíaco alterados, o relaxamento dos músculos e a entrega do peso para a cadeira. A outra 
parte da fruição, também presente, mas, que de saída já afirmamos ser menor, é a fruição através 
da intelecção, compreensão dos sentidos presentes nas relações entre as palavras oriundas das 
três matérias textuais. Portanto, quanto ao horizonte de expectativas por parte do espectador, 
há uma variante fundamental que é preciso ter em mente: o conhecimento prévio (ou não) por 
parte de cada pessoa da plateia dos três textos que geraram o trabalho. 

Como já dissertamos a respeito, os textos não se apresentavam enquanto narrativa linear 
e tampouco enquanto elemento primeiro – o que mais à frente ainda será foco de um debate mais 
profundo. Ao invés, se associavam a outros elementos da cena, em um jogo de consonâncias e 
dissonâncias. A compreensão dos sentidos dos textos foi inferior a uma situação de leitura dos 
mesmos, sem dúvida. No entanto, isso não fez destes menos potentes, uma vez que a tradução 
daquelas palavras se encontrava pulverizada ou talvez multiplicada entre elementos de todas 
as linguagens ali presentes como signos fluidos, muitas vezes como “‘significantes’ visuais 
cujo significado se esfumou” (FÉRAL, 2015, p. 196-197). Na instalação performativa eram 
apresentados de modo polissensorial subsídios materiais que, metaforicamente, poderíamos 
entender como palavras dispostas no espaço cuja organização sintática cabia a cada espectador.

Antes de passarmos à observação-tradução de Máquinas do Mundo, é necessário um 
esclarecimento estrutural, metodológico. A divisão da performance em seis partes, como se 
verá a seguir, é uma proposta nossa, e tem uma finalidade puramente didática, organizacional, 
ainda que haja características dramatúrgicas e cênicas claras que tenham embasado nossa 
escolha dos pontos de início e fim de cada parte.
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3.1 Observação da primeira parte - percurso disparador do umbral

 Saímos do elevador no segundo andar do Sesc Pinheiros e é imediatamente possível 
ver o espaço cênico, ainda que não em detalhes, através de algumas escoras posicionadas 
lado a lado. Quando o relógio alcança a hora exata do início da performance, adentramos a 
instalação caminhando por um corredor feito apenas de escoras e fortes luzes intermitentes – a 
máquina-olho de Alessandra Domingues, como já vimos, e a forma de corredor herdada das 
apresentações no Teatro Oficina161. Uma vez dentro do espaço, o público senta-se em duas 
longas fileiras duplas de cadeiras formando um “L”. A divisão palco-plateia é, portanto, clara, 
e embora estejamos próximos da área de cena, não nos sentimos dentro dela. A fruição do 
público é majoritariamente óptica, embora haja momentos hápticos – não concretamente, 
via toque, mas via sensações táteis –, aos quais voltaremos quando for o momento. Embora 
baixo, o espaço é amplo e está quase totalmente livre, com apenas alguns elementos esparsos. 
A paisagem sonora sobrepõe três ou quatro ruídos de texturas distintas, dentre eles uma nota 
aguda intermitente e o que parece ser uma gota pingando num balde d’água.

O início da performance é como observar uma ampla paisagem na ocasião de uma 
tempestade elétrica devido às potentes luzes brancas piscantes, majoritariamente advindas 
de lâmpadas tubulares instaladas geometricamente no grid técnico no teto do espaço. Vê-se 
aqui a ali algumas escoras (como aquelas que definem o corredor de entrada), as peças de 
mármore branco dispostas em pequenos montes precisamente organizados (alguns em cima 
de pequenas plataformas quadradas), tubos transparentes ao fundo, algumas peças de roupa 
penduradas também ao fundo, em escoras, um objeto branco não reconhecível de tamanho 
médio mais ao centro – a fita de Moebius à qual retornaremos mais à frente – e correntes do 
teto ao chão, mais próximas a uma das fileiras da plateia, à esquerda. 

O piso é de linóleo preto e as paredes são brancas. Todos os equipamentos de iluminação 
estão visíveis. O espaço não esconde ser o que é. Não há uma caixa preta, isolada ou descolada 
da realidade, onde uma outra realidade (ficcional) surgirá. Vemos o espaço do Sesc, vemos o 
hall dos elevadores, vemos no teto, como já dissemos, um grid técnico pintado de preto. Há 
ainda, acima deste, outro grid formado por chapas de isopor branco, solução arquitetônica 
largamente utilizadas nos edifícios mais recentes. Toda a arquitetura do lugar auxilia em uma 
percepção geométrica do espaço. Vemos, portanto, a arquitetura do edifício e os elementos 
cênicos sobrepostos. 

O público forma duas arestas contíguas de um retângulo – quase um quadrado – e o 
fundo de cena é o vértice do encontro de duas longas paredes brancas, as outras duas arestas 
do polígono. A visão do público é, portanto, muito distinta daquela proporcionada pela caixa 
preta do teatro italiano. Há profundidade devido ao vértice já comentado, mas não aquela da 

161  A área instalação encontra-se entre dois halls de elevadores, um em cada extremo do andar; a chamada Sala Mira 
Schendel. Quando entramos no espaço pelo corredor criado pelo grupo, à direita vemos o espaço cênico, atrás do corredor de 
escoras, e à esquerda há uma parede de vidro, que separa o espaço em questão de uma ampla sala de oficinas, palestras etc.
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perspectiva renascentista da caixa preta perfeitamente simétrica. Ao mover a cabeça de um 
lado para o outro, quando na plateia, o próprio recorte da visão já transforma o espaço, ora 
mais ortogonal, ora mais distorcido. Ademais, a experiência visual decerto varia com a posição 
onde se senta cada espectador, com campos de visão muito mais variados se comparado às 
salas teatrais tradicionais (caixa preta, simetria, plateia em desnível etc.).

Na atmosfera de suspense instaurada pela trilha sonora contínua, vemos entrar em 
cena primeiro Wellington Duarte, depois Luah Guimarãez. Ambos, cada qual a seu tempo, 
caminham por alguns instantes e depois se posicionam na parede da esquerda, junto a uma 
janela quadrada na altura dos olhos, de costas para a plateia. Ladeados, formam um duplo, 
uma unidade; mulher e homem, ambos vestidos de maneira similar: calça social cinza (a de 
Guimarãez até os tornozelos), camisa de manga longa azul (com uma pequena variação de 
tom) e sapato social. Um figurino de certa forma unissex, neutro, que poderia ser de qualquer 
um(a). Guimarãez tem seus cabelos em coque.  
 Do lado oposto, ao fundo à direita, vemos Roberto Audio entrar puxando um carrinho 
– desses baixos, como uma pequena plataforma sobre rodas – contendo uma pilha das peças de 
mármore de Laura Vinci. Seu caminhar é lento, mas cotidiano. Ele veste calça e sapato sociais 
e uma camisa cor de chumbo para fora da calça, com os primeiros botões abertos, fazendo ver 
uma camiseta de cor cinza por baixo, e com as mangas dobradas acima dos cotovelos, o que 
lemos como signo de certa informalidade ou de uma ação que já existe no tempo (a camisa já 
foi retirada de dentro da calça, as mangas arregaçadas)162. As luzes seguem piscando, fazendo 
de todo o espaço um jogo entre branco e preto, claro e escuro. Audio agacha-se e ajeita as peças 
de mármore, fazendo com que delas escutemos o primeiro som advindo da própria cena (e 
não das caixas de som). Ao limpar a parte superior da pilha de peças de mármore, soprando e 
lançando ao lado com as mãos um pó branco, vemos a díade sólido/pó – tão presente nas obras 
de Laura Vinci – em sobreposição pela primeira vez no trabalho.
 Esta que consideramos a parte introdutória da performance – como um prólogo, a 
apresentação do espaço e a entrada das três figuras, o percurso anterior à abertura da máquina 
– tem seu fim com Roberto Audio abraçando a pilha de peças de mármore em uma ação 
antitética (o calor do abraço na frieza do mármore) e Wellington Duarte caminhando em plano 
médio, próximo às paredes brancas, em um ritmo que escutamos com o som amadeirado de 
seus passos.
 Interessante perceber que até aqui, nesses cerca de cinco minutos iniciais, não há a 
entrada de palavras ou qualquer referência às matérias literárias. Desta forma, a fruição se dá 
de maneira totalmente fenomênica, na percepção de movimentações, sons e luzes, em afecção 
puramente física, sensorial, à parte de qualquer intelecção. O que você vê é o que você vê, como 
diz a famigerada máxima de Frank Stella.

162  “O figurino do Beto é um nada; um homem comum já sem paletó. Também não é um operário, também não é... É 
uma coisa neutra, meio para desaparecer. Porque às vezes o figurino tem que desaparecer.” (PORTO, entrevista)
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3.2 observação da segunda parte - A Paixão Segundo G.H.
 

Ouve-se, então, uma voz em off computadorizada, dessas de assistentes de voz dos 
gadgets e apps contemporâneos – Alexa, Siri, Waze etc. – as seguintes palavras: “Você chegou 
à área de serviço, à área de servir, à área de vir a ser. Vire-se”. Com isso, abre-se o universo 
ficcional de A Paixão Segundo G.H., visto que toda a ação do romance acontece no quarto de 
serviço do apartamento de G.H.. Entretanto, para o espectador que nunca leu o romance, essa 
compreensão inexiste. O que se lê, enquanto sentido, é uma brincadeira com as expressões 
“área de serviço”, “servir”, “vir a ser” e, por fim, uma virada espirituosa com o imperativo 
“vire-se”. A camada visual tem nesse instante uma suspensão, os atores estão quase imóveis e as 
luzes finalmente cessam de piscar, estabilizando com as tubulares brancas frias iluminando o 
ambiente de maneira homogênea e sem muita expressividade, aproximando-se justamente do 
que é chamado em teatro de “luz de serviço”163.

O texto de Clarice Lispector irrompe na cena também em off, na voz de Luah Guimarãez, 
enquanto um retângulo móvel de luz (feito com moving light) enquadra a performer, que inicia 
um caminhar vacilante. Um trecho curto do romance introduz a atmosfera de epifania do 
trabalho ligado às três matérias literárias: “Sem saber eu já começava a ver e não sabia. Vi 
desde que nasci e não sabia. Não sabia”. Logo em seguida, escuta-se mais um trecho curto, 
de características narrativas, localizando espacialmente a ação da protagonista de A Paixão 
Segundo G.H. na área de serviço, em direção ao quarto da empregada. Se a fruição da instalação 
performativa inicia-se bastante fenomênica e matérica, a partir daqui o enquadramento literário 
faz com que nossos olhos e ouvidos trabalhem como decodificadores de signos, a todo instante 
buscando compreender os sentidos imanentes do universo que se nos apresenta nas esferas 
visual e auditiva. 

A ação de Guimarãez é um desdobramento contínuo de quase gestos vacilantes. Ao 
mesmo tempo, ouvimos sua voz acusmática contando-nos suas ações – as de G.H. – na esfera 
ficcional. O cérebro natural e imediatamente junta as partes do quebra-cabeça e associa o que 
ouve ao que vê, reconhecendo a voz como saindo da figura à sua frente. Aqueles que conhecem 
a atriz, logo reconhecem, por sua unicidade, sua voz vinda das caixas de som, fazendo da 
junção das peças um trabalho deveras simples. E para aqueles que nunca ouviram tal voz, a 
síntese é feita no momento presente, e a partir desse instante o cérebro passa a reconhecer esse 
timbre, essa qualidade vocal única, como pertencente à entidade que se apresenta em cena, 
algo entre a mulher e a personagem, entre a fisicalidade das cordas vocais e das ações realizadas 
e as imagens evocadas nas palavras.

Neste intervalo de tempo, Duarte e Audio estão praticamente imóveis, o que faz com que 
nossa atenção se foque na narrativa do texto. Na composição espacial, o retângulo horizontal 

163  Chama-se comumente de luz de serviço a iluminação “comum” do palco, sem que seja necessário ligar toda a 
estrutura de iluminação (rack, mesa de luz). Normalmente a luz de serviço consiste, justamente, de lâmpadas fluorescentes 
tubulares brancas frias, por conta de seu baixo consumo energético (principalmente antes do advento das lâmpadas de led).
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de luz branca que passeia horizontalmente desenhando as paredes brancas recorta o amplo 
espaço e guia o olhar do espectador – como já dissemos antes, a iluminação tem um papel 
crucial nesta etapa do trabalho (Sesc Pinheiros). Vê-se na parede a sombra da atriz em nítidas 
linhas. Um duplo, tão virtual quanto preciso. 

Os moving lights estão no chão. Eu não tenho luz no alto. A única luz que eu tenho 
no alto são as [tubulares] fluorescentes. O resto está tudo no chão, porque aí eu podia 
movimentar elas, eu podia movimentar os atores, eu podia entender como eu projetava 
essa sombra, pedir para eles estarem mais para cá ou mais para lá, caminharem junto 
[com a luz]. É muito mais eu dançando com eles, seguindo... Era realmente dançar. 
Tinha horas que eu que levava e tinha horas que eles que levavam o movimento. 
(DOMINGUES, entrevista)

O retângulo de luz destaca-se da figura de Guimarãez e segue horizontalmente até 
Duarte, enquanto diminui de tamanho. A voz cessa de narrar a “meditação visual” de G.H. e 
logo a composição cênica redistribui o foco, tripartindo-o, novamente (des)hierarquizando 
o espaço ao mesmo tempo que a iluminação geral parece ir ganhando uma temperatura mais 
quente (embora ainda branca). Luah Guimarãez caminha mais ao centro; Roberto Audio 
atravessa a cena em direção à plateia empurrando o carrinho com os mármores e Wellington 
Duarte movimenta-se tocando a parede onde o retângulo ilumina. Guimarãez, então, caminha 
até uma das pilhas de mármore e nela sobe, buscando em uma escora um cigarro. Acende-o e 
fuma: primeira e menor incidência da matéria fumaça. 

Roberto Audio entra novamente do fundo à direita, desta vez com galhos secos de 
uma árvore – praticamente uma árvore inteira –, uma matéria-índice da natureza, ainda 
que morta. A passos cotidianos, atravessa diagonalmente o espaço e larga a árvore próximo 
a correntes penduradas no teto. Então, sai de cena mais uma vez e volta trazendo uma nova 
árvore, desta vez recoberta de um metal dourado, e a deposita no piso junto à primeira. A cena 
está silenciosa e ouvimos apenas os ruídos dos próprios movimentos de Audio. Durante esse 
momento no qual o foco está em Audio, Guimarãez segue fumando seu cigarro em cima de 
uma das pilhas de peças de mármore, na região central, observando a ação principal, e Duarte 
executa pequenos movimentos junto à parede do fundo à direita, em relação à sombra de 
Guimarãez no retângulo de luz. Blecaute juntamente a uma sucessão de três gongos.
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3.3 observação da terceira parte – “A Máquina do Mundo”

No mesmo instante que se faz a escuridão, um pequeno e redondo feixe de luz ilumina 
a parede da direita; é uma lanterna na cabeça de Wellington Duarte, qual um minerador. 
O dançarino recorta o espaço com a luz, como que o (re)apresentando. Das caixas de som, 
escutamos “A Máquina do Mundo”, de Drummond, na voz acusmática de Mariano Mattos 
Martins164. No áudio, o poema começa pelas duas últimas estrofes, estabelecendo o nexo do que 
se ouvê:  “A treva mais estrita já pousara/ sobre a estrada de Minas, pedregosa,/ e a máquina do 
mundo, repelida,// se foi miudamente recompondo,/ enquanto eu, avaliando o que perdera,/ 
seguia vagaroso, de mãos pensas”. Em seguida, em loop, a voz logo emenda no início da poesia 
e passa por ela toda em um tom mântrico e ritmo constante. A voz que se escuta é grave e a 
impressão que se tem é que a mesma reverbera dentro de algo – uma caverna, uma consciência? 
Serve de base para a poesia uma paisagem sonora da qual se destaca uma aguda nota de piano 
que por vezes marca um ponto no contínuo.

A informação visual-espacial que se apresenta perante aos olhos do público é pouca 
e precisa, provavelmente com intenção de dar o foco às palavras que se escuta. No entanto, 
ainda assim – e aqui provavelmente provocaremos desacordos – a compreensão dos sentidos 
do poema não se dá. Ao menos não por completo. Expliquemo-nos. Ao ouvir pela primeira vez 
uma das mais icônicas (e mesmo complexas) poesias da literatura brasileira, o espectador capta 
sua atmosfera, suas sensações, temperaturas, mas não consegue acompanhar por completo a 
ação e as reflexões que se fazem em curso165. Compreende-se – e aqui, sim, estamos no terreno 
da intelecção – que há um caminhante e que perante ele se abre a máquina do mundo. A partir 
daí, das muitas imagens evocadas, algumas são lidas com maior clareza, mas muitas se diluem 
em uma mistura pantanosa de sensações-compreensões. 

As passagens mais precisamente decodificadas são aquelas que apresentam imagens 
com as quais temos mais familiaridade, claro, ou mesmo aquelas que conseguimos pelo menos 
compreender, no sentido de conhecer a acepção das palavras que as formam. Entende-se, 
por exemplo, que a máquina convida a todos à “natureza mítica das coisas” e em seguida nos 
sentimos de fato envolvidos na ação quando irrompe no áudio uma pseudofunção apelativa 

164  Relembramos que Martins não esteve em cena nas apresentações no Sesc Pinheiros, mas era sua voz que se ouvia a 
declamar a poesia de Drummond.

165  “O poema exige do leitor fôlego espiritual, mas também sintático. O andamento segue um fluxo majestosamente 
subordinante, num caminho volteado de frases em ordem indireta no qual se reconhece uma glosa altiva do estilo camoniano. 
Ao mesmo tempo, é escandido em estrofes de três versos decassílabos que ressoam as cadências da terza rima, tal como se vê 
n'A divina comédia de Dante Alighieri, embora, aqui, não rimadas e incorporadas ao verso branco modernista.” (WISNIK, 
2018a, p. 194)
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da linguagem em “olha, repara, ausculta”166. Com esse convite, os ouvidos parecem apertar-se, 
como que se esforçando ainda mais a compreender o que nos apresenta o poema. Ainda que, 
reafirmamos, os sentidos são aqui mais captados via sensação do que compreensão.  

Duarte segue desvendando o espaço e seus elementos com a lanterna em sua cabeça. E 
lá pela metade do poema, vemos Guimarãez dirigir-se até o objeto branco que não conseguimos 
a princípio decifrar. Ao agarrá-lo e retirá-lo do chão, a performer revela-nos tratar-se de papel 
do tipo cartolina enrolado de forma assimétrica. Ao se sentar em uma das pilhas de mármore 
com o objeto em mãos, iluminada por Duarte com sua lanterna de cabeça, Guimarãez começa 
a cortá-lo com uma grande tesoura metálica ao longo de todo seu comprimento. A ação é uma 
citação direta da proposição de 1964 de Lygia Clark Caminhando, que consistiu em um convite 
ao “espectador” da obra/ação – que é também participante, está aqui fundido com a obra – para 
fazer uma fita de Moebius com papel e depois “caminhar” com a tesoura por ela, cortando-a 
longitudinalmente e decidindo ao fim de cada loop qual direção tomar. A cada volta, a cada 
novo corte, o dentro e o fora, a direita e a esquerda mais se confundem, e o caminho fica mais 
estreito, difícil. Na revisitação cênica da obra, a fita de Moebius ganha uma escala bem maior 
do que aquelas que vemos serem manipuladas por Clark, em fotos. Metaforicamente, a fita de 
Moebius é a materialização da poesia de Drummond, de um lado a máquina do mundo, do 
outro o mundo; de um lado a máquina do mundo, do outro a grande máquina, ambos os lados 
(con)fundidos na “estranha ordem geométrica de tudo”.  

A um dado momento, além da lanterna de Duarte, Guimarãez passa a ser iluminada 
também por um refletor posicionado no chão, de forma que duas sombras se projetam nas 
paredes brancas, multiplicando a figura da atriz. Findado o poema – com a repetição das duas 
estrofes que já haviam sido proferidas no início –, no mesmo instante ouvimos o tilintar metálico 
de correntes passando por uma roldana. É Roberto Audio que iça em um longo e contínuo 
movimento a árvore seca que restava no chão, verticalizando-a ao reverso da natureza, de 
ponta-cabeça – a sonoridade originada dessa ação é metálica e contínua, evocando o universo 
mecânico. A ação é, mais uma vez, iluminada por um refletor e pela lanterna de Duarte, criando 
um novo jogo de sombras. Das caixas de som, escutamos novamente as sete estrofes do poema 
de Drummond nas quais são listados os elementos que compõem a máquina (e o mundo), 
dessa vez enunciados pela voz computadorizada, em sua sonoridade estranhamente familiar. 

Como diz Wisnik (2018a, p. 211) em relação a esse trecho do poema, “[a]o longo de 
um só e extenso período sintático, o discurso faz um movimento interno similar ao da banda 
de Moebius [...], o dentro torna-se seu fora, o verso seu reverso, como se o mesmo e o outro 
trocassem seus respectivos lugares, uma vez completando o circuito”. As imagens evocadas no 

166  A função apelativa, a rigor, existe quando a enunciação está se dirigindo diretamente ao leitor ou receptor da 
mensagem, por exemplo em publicidades (“Compre o produto X!”) ou horóscopos (“Hoje você deve cuidar para...”). Os 
verbos imperativos citados por nós no corpo do texto têm como destino ou receptor o eu lírico do poema, e não o leitor, 
embora quando escutados (e não lidos), a impressão que se tem é que estão destinados ao ouvinte (à plateia). Por esse motivo 
dizemos pseudofunção apelativa. 



211CAPÍTULO 3

trecho vão de referências ligadas ao humano – construções arquitetônicas, técnica, ciência, 
paixões –, passando pelos animais e plantas e, finalmente, “no sono rancoroso dos minérios” 
– Itabira, a mineração, a Modernidade – “dá volta ao mundo e torna a se engolfar” (o verso 
central da estrofe do meio, a curva do loop, o centro de tudo) “na estranha ordem geométrica 
de tudo”. 

A iluminação aos poucos insere cor à paisagem cênica. Luah Guimarãez – que 
ainda caminha com a tesoura pela enorme fita de papel – ganha um azulado, enquanto em 
complementar oposição Audio e a árvore são iluminados em amarelo. As sombras de ambos se 
justapõem na parede, em um jogo de formas e cores167. No instante imediato em que a árvore 
termina de ser içada, o espaço se amplia novamente através de um intenso vermelho alaranjado 
que surge rebatido na parede branca à direita advindo da longa sequência de ribaltas de led. 
Se até aqui a iluminação não havia investido tanto em cores, o efeito nessa passagem da peça é 
arrebatador, fazendo arregalarem-se os olhos perante o horizonte desta aurora maquinalmente 
produzida168. Como encerramento desta parte referente à poesia de Drummond, vemos ainda 
por alguns instantes Guimarãez cortar a fita de Moebius enquanto a trilha sonora amplia e 
multiplica o som da tesoura. 

167  Na parede, a sombra de Guimarãez preenche-se do amarelo que ilumina Audio e a árvore, bem como a sombra dos 
galhos preenche-se do azul que incide sobre Guimarãez. As cores opostas complementares se fortalecem e se invertem no jogo 
de luz e sombra. Essa experiência ótica havia sido testada – vivida, provada – pelo grupo nos experimentos iniciais. 

168  “[...] o horizonte [pensado aqui no contexto real/natural] se traduz por um duplo efeito visual. Ao mesmo tempo 
que ele marca o encerramento do nosso campo de visão, ele sugere a presença de um espaço não visível, criando, portanto, 
uma tensão entre aquilo que vemos e aquilo que não podemos ver, entre a finitude da percepção real e o infinito imaginado.” 
(FERRER, 2017, p. 633)

102.
Roberto Audio 

iça a árvore
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3.4 observação da quarta parte - A Paixão Segundo G.H.;

O ponto de mudança para a quarta parte é uma brusca transformação na paisagem sonora, 
ficando esta mais aguda que antes e também mais forte, com notas longas que vão se sobrepondo 
em qualidade vibratória. Nesse mesmo momento – o que corrobora a noção de passagem – os 
três performers iniciam as linhas de ação que atravessarão toda a parte que se segue. O universo 
ficcional das palavras volta ao romance de Clarice Lispector. Se na segunda parte escutamos as 
ações físicas da personagem G.H. – caminhar através da cozinha e área de serviço em direção ao 
quarto da empregada e terminar de fumar um cigarro enquanto olha a vista pela janela –, nesta 
retomada ouvimos a voz acusmática de Luah Guimarãez enunciar trechos editados da “meditação 
visual” pela qual é acometida a personagem ao olhar pela janela do quarto da empregada, como já 
vimos anteriormente. 

Na esfera visual-material da cena, antes mesmo do início do áudio do poema, vemos 
começar a sair da parte posterior da camisa de Guimarãez uma fumaça branca, que continuamente 
ganha o espaço em um movimento ascendente. Em entrevista, Joana Porto contou-nos que a ideia 
era que essa figura estivesse queimando, ardendo em chamas169. Nossa sensação, no entanto, é de 
que esse corpo humano, parte sólido, parte líquido, está a sublimar e evaporar, e que a qualquer 
momento pode simplesmente se esfumar, em indelével desaparição.

A performer não se relaciona diretamente com a materialidade etérea, como se não a 
notasse, e a impressão que temos é que toda a visão apresentada pelo texto está de fato acontecendo 
em sua frente, deixando-a aturdida, com os olhos constantemente abertos, praticamente sem piscar, 
qual numa viagem lisérgica. Seus gestos agora são ainda menores que na segunda parte. Durante 
cerca de sete minutos escutamos as inúmeras imagens que misturam tempos e espaços, enquanto 
Guimarãez vislumbra tanto as imagens evocadas pelo texto quanto a movimentação real que se 
desenrola em cena nos corpos dos outros dois atores. Num dado momento – “Do alto deste edifício, 
o presente contempla o presente.” – apenas se levanta, ficando em pé em cima de uma das pilhas de 
mármore (ou em sua cobertura, no décimo terceiro andar daquele prédio no Rio de Janeiro).

Paralelamente, desde o início desta parte, Roberto Audio está repetidamente construindo no 
chão um grid, uma malha quadriculada, com as pesadas peças de mármore branco dispostas sempre 
em ortogonalidade, como a “estranha ordem geométrica de tudo” de Drummond. Tal ação aparenta 
uma obra de arte serialista minimalista sendo criada perante o público; algo como The Broken 
Kilometer (1979) ou The 2000 Sculpture (1992), de Walter De Maria, ou ainda mais precisamente as 
obras de chão de Carl Andre por seu incansável trabalho com ângulos retos. Sobre a linha de ação 
de Audio, diz Vinci: “Aí a relação, de fato, com a materialidade era um negócio brutal, um negócio 
de impacto, de ele carregar... O peso é o peso” (VINCI, entrevista 1). Não uma ideia de peso ou um 
símbolo de peso, mas o peso em si das esculturas de mármore sendo transportadas de maneira 

169  Apesar de a pequenina máquina de fumaça ter sido incluída em uma peça de figurino e se relacionar diretamente 
com toda a pesquisa material/visual de Laura Vinci, foi Alessandra Domingues, iluminadora, quem trouxe a proposta desse 
mecanismo para o processo de Máquinas.

https://www.diaart.org/visit/visit-our-locations-sites/walter-de-maria-the-broken-kilometer-new-york-united-states
https://www.diaart.org/visit/visit-our-locations-sites/walter-de-maria-the-broken-kilometer-new-york-united-states
https://www.lacma.org/art/exhibition/walter-de-maria-2000-sculpture
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contumaz. A ortogonalidade e o serialismo tão caros aos minimalistas estão, aliás, presentes no 
espaço e na cena de Máquinas do Mundo em diversos elementos. Nos grids da própria arquitetura 
do lugar, como já falamos: na estrutura técnica no teto e nas placas de isopor do forro. Nos ângulos 
retos da janela e do encontro das duas paredes brancas no fundo do espaço cênico. Na série de 
ribaltas de led junto à parede da direita e mesmo nas pequenas pilhas das peças de mármore, que 
juntas formam cubos rentes ao chão. 

Wellington Duarte, concomitantemente, entorna lentamente sobre sua cabeça uma fina 
areia contida na bojuda peça metálica brilhante. Ato contínuo, esconde sua cabeça, vestindo a peça 
como um chapéu, e inicia um percurso pelo espaço, derramando agora a areia que cai lentamente 
dos bolsos de seu paletó recém vestido. Sua ação envolve deslocamento espacial e movimentos 
“dançados” com as mãos e os pés – movimentações não decodificáveis, ou seja, sem um lastro na 
realidade objetiva. Com os pés, por vezes, espalha a areia pousada no chão, gerando com isso uma 
sonoridade. Vemos estas ações enquanto ouvimos as palavras de Lispector: “Dali eu contemplava o 
império do presente. [...] E mais além, já o começo das areias. O deserto nu e ardente”. 

Em oposição ao caminhar seco, staccato e pragmático de Audio, a movimentação de Duarte 
é sinuosa e ampla, de deambulação por toda a cena. A ação de ambos se desenrola no tempo e altera 
o espaço a cada instante. No caso de Audio, com sua ação teleológica, no sentido da construção. 
Já no caso de Duarte, em ação improdutiva, de sensação prazerosa (para quem vê), que ao invés 
de construir, deixa rastros, um contínuo índice dos movimentos dançados. Um executa, o outro 
baila. Um produz, o outro verte. Um habita o tic-tac dos tempos modernos, o tempo flecha, o outro 
as badaladas do sino, a reverberação, a imanência, o ciclo. Com o perdão do exagero didático da 
dualidade aqui apresentada, a cena de fato se apresenta perante o público em estrutura triádica. Ao 
centro, ao alto, Luah Guimarãez, o sujeito da reflexão, o eu (que somos todos nós). Ao seu redor, a 
dualidade comentada. 

Enquanto isso, o espaço passa a ficar cada vez mais enevoado, com a fumaça que sai da 
performer, bem como provavelmente de algum reforço advindo de uma máquina de fumaça – 
portanto, enquanto artifício, ainda não se tratando de uma fumaça “assumida”. Todo esse momento 
é longo e constante, com variações suaves de luz170, criando a possibilidade de uma fruição em duas 
vias possíveis: de um lado uma atenção mais detida no texto, no campo da intelecção, compreensão 
de sentidos e imagens, e de outro uma fruição corporal, que tem seus fluxos de respiração e tônus 
muscular alterados pelo regozijo – em desinteresse intelectual, em estado de pura afecção. Longe 
de ser uma recepção homogênea ou universal, decerto cada pessoa sentada na plateia tem seus 
momentos de ênfase, com atenção e desejo divididos em proporção única entre aquilo que vê e 
aquilo que ouve, o que entende e o que sente. 

De repente, blecaute. O texto continua fluindo – “De que instrumentos mais precisava eu 

170  Além da oposição já comentada entre azul e amarelo, na análise do vídeo – provavelmente com captação de imagens 
em mais de uma apresentação – pudemos notar que houve por vezes a continuidade da cor vermelha alaranjada na parede 
à direita e por vezes optou-se pelo branco. De toda forma, nos minutos finais desta parte, a parede-horizonte à direita vai se 
transformando lentamente, passando por matizes azulados, alaranjados, avermelhados e arroxeados, qual um pôr-do-Sol.
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para escavar?” –, bem como as ações dos dois performers, os quais seguimos ouvindo e vendo 
resquícios na penumbra. Do escuro logo nasce um feixe verde de laser desenhando horizontalmente 
tanto uma linha (claramente perceptível nas paredes e outros sólidos que toca) quanto um plano 
(reconhecível na fumaça). Embora curto, este momento do laser é uma passagem marcante da 
encenação. É aqui, próximo ao meio da obra de aproximadamente quarenta e cinco minutos, que a 
fruição salta de uma atividade óptica e auditiva para uma atividade háptica. 

Se até aqui a plateia assistia à obra apartada, como quem vê imagens em alta definição em 
uma tela widescreen, neste momento sente-se totalmente dentro da cena e impelida a participar não 
apenas com os sentidos de longa distância – visão e audição –, mas com atitude cinestésica. Era 
quase inevitável movimentar os braços ou mesmo todo o corpo (apesar das limitações disciplinares 
da cadeira) para sentir o laser e a nova espacialidade proposta. A precisão da linha/plano verde no 
espaço esfumaçado criava uma sensação topográfica, como uma representação visual de teodolitos 
ou níveis, e o corpo do espectador tornava-se ávido por descobrir onde estava. Alessandra 
Domingues contou-nos que testou o laser em duas alturas diferentes nas apresentações: na altura 
do peito da plateia – criando uma sensação de se estar acima das nuvens ou de uma cordilheira, 
algo assim – e acima da cabeça da plateia, criando uma sensação mais subterrânea. No dia em que 
estivemos na plateia, com o laser acima de nós, pudemos ver inúmeras pessoas levantando seus 
braços para sentir a vibrante luz verde em seus corpos. 

Passado cerca de um minuto de semiescuridão, a luz volta a ampliar o espaço em tons 
arroxeados e azulados, ao que ouvimos: “Apenas as infinitas sucessões de séculos do mundo. O que 
de repente não suportei mais. E voltei-me de chofre para o interior do quarto”. Encerra-se, então, a 
meditação visual clariceana. Guimarãez e Duarte (que tira a peça metálica da cabeça) saem de cena 
e Roberto Audio segue em sua ininterrupta construção em mármore. No mesmo instante, há uma 
virada na paisagem sonora, com aceleração rítmica e entrada de ruídos curtos e agudos, como se 
fossem ferramentas batendo ou peças em operação. 
 Em meio à amplidão – gerada pela luz rebatida na parede – percebemos uma densa fumaça 
saindo de um dos tubos de vidro da instalação, na horizontal, ao alto. No contexto já enevoado 
que se tem a esta altura da performance, tal ação tem um efeito não apenas teatral – no sentido de 
um artifício para construção de uma atmosfera cênica –, mas semiótico, configurando-se como 
mais um nível do signo-fumaça posto em cena171. Há algo de sublime no nevoeiro que se constrói 
bem aos olhos do público e que acaba por envolver tudo e todos, instaurando mais uma vez uma 
fruição háptica e envolvente. Reconhecemos aqui uma transição de um minuto e meio de duração. 
Wellington Duarte já não está mais em seu movimento arenoso sinuoso – agora apenas caminha 
pelo espaço –, mas Roberto Audio segue em sua linha de ação contínua. O espaço está cada vez mais 
enevoado. A paisagem sonora em ritmo de trabalho de repente para, criando um quase-silêncio 
para que algo novo surja.

171  Referimo-nos à gradação do elemento fumaça: do cigarro à camisa de Luah Guimarãez, ao ambiente esfumaçado 
(sem que vejamos a fonte) e, agora, ao adensamento do nevoeiro com a fumaça que vemos claramente sair da tubulação da 
instalação, ao fundo.
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105.
Luah Guimarãez

107.
Duarte com a peça 

bojuda metálica

106.
Audio e Duarte  

e a sombra  
de Guimarãez
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108.
Duarte e 
Guimarãez

110.
Guimarãez 

observa 
Duarte

109.
Duarte e 
Guimarãez 
no ambiente 
esfumaçado
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3.5 observação da quinta parte - Memórias Póstumas de Brás Cubas (“o delírio” )

Ouvimos um gongo, que novamente marca uma virada na peça. E em seguida ouvimos 
uma nova voz vindo das caixas de som. É a voz (acusmática) de José Miguel Wisnik iniciando 
o capítulo do delírio de Memórias Póstumas de Brás Cubas: “Que me conste, ainda ninguém 
relatou o seu próprio delírio; faço-o eu e a ciência mo agradecerá”. A atmosfera é extremamente 
esfumaçada e alva, com a iluminação potente rebatida na parede branca. No campo dos sentidos 
(significados, intelecção), uma referência direta à paisagem de “planície branca de neve, [...] 
tudo neve” da visão do personagem machadiano; no campo das sensações, um ambiente 
misterioso, onírico e de valorização das silhuetas e volumes (em detrimento, por exemplo, das 
expressões faciais, que são pouco vistas).

Wellington Duarte veste a primeira camada do figurino-hipérbole de paletós em cores 
sóbrias – o hipópotamo sobre o qual já falamos – e inicia uma movimentação que por vezes 
até parece criada a partir de gestos e ações reais, mas sempre distorcidos em proporção ou 
velocidade, ou seja, na qualidade da execução. Roberto Audio cessa por um instante sua 
construção, acocora-se e observa Duarte. Luah Guimarãez está fora de cena, trocando de 
figurino. A paisagem sonora por trás do texto é de notas agudas e longas, mas às vezes some, 
sobrando apenas a voz e os ruídos da movimentação do dançarino.  

Minutos depois, uma nova mudança na paisagem sonora – que volta a ter um caráter 
mais tenso, com uma nota contínua e grave –, marca mais uma virada tanto dramatúrgica 
quanto cênica. Na esfera visual, a transformação ocorre através da fumaça, que sai agora 
próximo ao chão advinda de um tubo na vertical. O estranhamento é grande. A imagem lembra 
a de um vulcão em erupção, porém aqui de ponta cabeça, de forma que a densa fumaça sai 
com força, mas logo encontra a resistência do chão e passa a avançar horizontalmente, qual 
uma bruma em região pantanosa. Nesse contexto dá-se a entrada da figura de Pandora: “sei 
que um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me”. Guimarãez entra 
em cena com um vestido vermelho vibrante, em uma movimentação no plano médio-baixo, 
ao mesmo tempo em que escutamos sua voz vinda em off, com um efeito que cria uma camada 
grave paralela à linha sonora real, mais aguda: “— Chama-me Natureza ou Pandora; sou tua 
mãe e tua inimiga”.

Em linhas gerais, a realização cênica para a figura da Natureza/Pandora, a nosso ver, não 
alcança a potência amedrontadora da figura como descrita no livro. A corporeidade humana 
parece não ser suficiente para apresentar ou mesmo representar a magnitude da entidade172. As 
ações não são críveis, no sentido da ficção, ou tampouco arrebatadoras, no sentido da afecção. 
No entanto, isso não é um caso isolado, uma questão apenas do campo da interpretação, mas 
está ligado, ao nosso ver, a uma fragilidade maior que reconhecemos em toda a composição 

172  “[...] um vulto imenso, uma figura de mulher me apareceu então, fitando-me uns olhos rutilantes como o Sol. Tudo 
nessa figura tinha a vastidão das formas selváticas e tudo escapava à compreensão do olhar humano, porque os contornos 
perdiam-se no ambiente e o que parecia espesso era muita vez diáfano.” (ASSIS, 2004, p. 22 – itálico nosso)
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cênica desta parte da performance. Vejamos...
Enquanto ouvimos o diálogo de Brás Cubas com Pandora, a movimentação de Wellington 

Duarte passa a ser menor e acuada, próxima à parede, enquanto Luah Guimarãez segue em 
uma dinâmica corporal próxima ao chão, em quatro apoios, com a face majoritariamente 
escondida, para baixo. Roberto Audio segue apenas observando. Em determinado momento, 
Duarte veste a segunda camada de paletós do hipopótamo.

Após alguns minutos, ouvimos Pandora dizer “Sobe e olha.”, momento no qual há 
uma nova virada de cena, criada basicamente através da aceleração das movimentações dos 
performers: Audio retoma sua ação/construção, agora com mais urgência, Guimarãez corre 
de um lado para o outro em diagonais amplas e Duarte caminha rapidamente por toda parte, 
lidando agora com o enorme peso e as dimensões do hipopótamo. A iluminação colabora nesta 
mudança de cena em direção a uma certa intensificação e tensão, novamente com a inserção 
de cores e o piscar de algumas lâmpadas tubulares, como no início da performance. Mas, como 
já dissemos, a composição cênica aqui parece aquém daquilo que fora almejado ou mesmo 
do que é evocado na matéria literária: “uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles, 
as raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a 
destruição recíproca dos seres e das coisas”. 

Sem demora, a cena novamente desacelera para, em seguida, acelerar mais uma vez, 
sempre pautando sua intensidade quase que exclusivamente na velocidade da movimentação 
dos performers – o que não é suficiente para alcançar a energia entrópica que acreditamos 
que se buscava. Vemos, então, mais fumaça sair da tubulação horizontal, no entanto o 
adensamento do nevoeiro não mais nos afeta como antes. Acostumam-se os olhos, sempre se 
regulando, adaptando-se às condições externas, e se acostuma também o corpo do espectador, 
já novamente se sentindo aqui apartado do que vê. Quando nos momentos de velocidade baixa, 
a informação visual menos enfática parece convidar-nos a uma atenção redobrada ao texto, à 
narrativa que deslancha em imagens grandiosas. 

Se por um lado, é interessante que a longa cena resista à neofilia e iconomania 
contemporâneas, por outro, ao estender longamente a duração das linhas de ação, variando 
apenas a velocidade, há um momento em que a composição de certa forma afrouxa173. Os 
elementos não mais nos afetam gerando novos sentidos ou sensações, como era de se esperar, 
por exemplo, no momento da narrativa em que Brás Cubas se depara com a possibilidade 
de vislumbrar o último de todos os séculos da história humana por vir. As palavras, 

173  Nos termos da filosofia da arte de John Dewey (2010), esta nossa sensação estaria associada a uma falta de justeza 
na dinâmica tempo-espacial da obra, em suas energias. Para o autor, está associada às energias da obra de arte “sua capacidade 
de comover e instigar, de acalmar e tranquilizar”. Em seguida, diz: “com respeito ao que a obra de arte faz para nós a por 
nós, só vejo duas alternativas: ou ela funciona porque uma essência transcendente (em geral chamada ‘beleza’) desce sobre 
a experiência de fora para dentro, ou o efeito estético se deve à singular transcrição da energia das coisas do mundo feita pela 
arte”. Desta forma, inferimos que a sensação de afrouxamento nessa parte da obra é resultado de uma imprecisão (ou falta 
de justeza) na organização estrutural das energias. Uma falta de ordem, nos termos do autor, afinal, “[a] ordem – ritmo e 
equilíbrio – significa, simplesmente, que as energias importantes para a experiência se encontram no melhor de sua ação.” 
(DEWEY, 2010, p. 335 – itálico nosso) 



220 CAPÍTULO 3

embora perfeitamente proferidas, são ainda assim difíceis de se acompanhar. E nessa parte, 
exclusivamente, o jogo entre palavras, matérias e movimentações parece não encaixar, não 
expandir as possibilidades de sensações e compreensões, mas, sim, esvaziá-las. 

A quinta parte é encerrada com a saída de cena dos três performers e com o texto 
chegando ao final do capítulo do delírio, marcado no áudio em “[...] um nevoeiro cobriu tudo, 
– menos o hipopótamo que ali me trouxera e que, aliás, começou a diminuir, a diminuir, a 
diminuir, até ficar do tamanho de um gato”174.

174  No livro, até o fim do capítulo, ainda se lê “Era efetivamente um gato. Encarei-o bem; era o meu gato Sultão, que 
brincava à porta da alcova, com uma bola de papel...”

111.
Roberto Audio e a 
fumaça saindo do 
tubo vertical

112.
A fumaça 

saindo do tubo 
horizontal
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114.
Os três performers em cena no diálogo 
de Brás Cubas com Pandora

113.
Luah Guimarãez como 

Pandora_Natureza
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115.
Luah Guimarãez 
como Pandora

116.
Wellington Duarte 
e o “hipopótamo”

117.
Roberto Audio carrega 
peça de mármore
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119.
Ao centro, Roberto Audio 
e o grid formado com as 
peças da mármore

118.
Os três performers em meio 
ao nevoeiro instaurado
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3.6 observação da sexta parte – retorno à realidade

Com o espaço sem as figuras humanas, apenas com as materialidades presentes – 
construídas ou deixadas como rastros – ouvimos em off o encerramento dramatúrgico da 
performance com a última sentença do livro de Machado de Assis – “Não tive filhos. Não 
transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria” –, seguido do seguinte trecho de 
Clarice Lispector: “Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido 
os filhos que eu nunca tive: eu queria que se tivesse reproduzido não em três ou em quatro 
filhos, mas em vinte mil a minha orgânica infernalidade cheia de prazer”. Na plateia, seguimos 
vendo o nevoeiro densamente branco, que aos poucos é acometido por uma mudança gradual 
na luz para a cor magenta.

Um longo blecaute é preenchido, em off, pelo funk com letra de José Miguel Wisnik 
e musicalização de DJ Jean Rebeldia: “Vir a ser para não servir/ servir para vir a ser/ vir a 
ser para não ser vil/ vir a ser e servir para não ser servil”. A performance é encerrada com o 
funk na voz de Wisnik intercalada com momentos “declamados” pela voz computadorizada (a 
mesma que abre a performance). Visualmente, há o movimento oscilatório de algumas luzes: 
lâmpadas tubulares brancas piscam freneticamente em distintos pontos na vertical (nas escoras 
da instalação) e no grid técnico, e as cores azul e amarelo surgem e desaparecem. Após o funk, 
a trilha sonora tem o resquício de uma nota aguda e brilhante em presença intermitente sobre 
uma nota mais grave e áspera.

120.
Materialidades e resquícios de areia no 

espaço, ao final da performance
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3.7 considerações a partir da mise en scène 

O domínio do teatro, é preciso que se diga, não é psicológico, mas plástico e físico. E não 
se trata de saber se a linguagem física do teatro é capaz de chegar às mesmas resoluções 
psicológicas que a linguagem das palavras, se consegue expressar sentimentos e paixões 
tão bem quanto as palavras, mas de saber se não existe no domínio do pensamento e 
da inteligência atitudes que as palavras sejam incapazes de tomar e que os gestos e 
tudo o que participa da linguagem no espaço atingem com mais precisão do que elas. 
(ARTAUD, 2006, p. 78)

 Como resume Artaud neste excerto do texto “Teatro oriental e teatro ocidental”, o debate 
presente tanto na teoria quanto na prática do teatro ocidental – ainda devoto da palavra e das 
fábulas psicologizantes –, não deveria ir na direção de como as materialidades e fisicalidade 
conseguem traduzir o que as palavras expressam, mas como aquelas podem inclusive ultrapassar 
estas no jogo da linguagem e da afecção, abrindo caminhos que as palavras e seus sentidos 
talvez sequer conseguissem abrir.
 É com isso em mente que, após examinada a mise en scène de Máquinas do Mundo 
na ocasião da abertura do processo no Sesc Pinheiros, o curso desta dissertação segue para 
três reflexões dela decorrentes. A primeira no campo da recepção, do jogo entre encenação e 
fruição; a segunda no campo da atuação, da presença humana em cena; e a terceira no campo 
das linguagens artísticas, com apontamentos comparativos entre os territórios das artes visuais 
e das artes performativas inerentes ao próprio projeto Máquinas do Mundo, em um comentário 
sucinto acerca da versão exclusivamente instalativa da obra. 

3.7.1 a paisagem e o lugar de onde se vê

Não pode haver percepção estética senão em um processo desenvolvido ao longo 
do tempo. A distinção entre arte espacial e temporal é aplicável, se tanto, apenas 
aos produtos artísticos, não às obras de arte. Nenhuma experiência, muito menos a 
experiência estética, é instantânea. (DEWEY, 2010, p. 33)175

Apresentamos a hipótese de que a encenação de Máquinas do Mundo tenha resultado 
em um formato cênico de paisagem. E, como decorrência disso, o público esteja de fato – como 
defendeu Wisnik no primeiro roteiro – no theatron (em oposição ao “teatrão”), no lugar de onde 
se vê (o ato cênico, a paisagem). Chegamos à noção de paisagem através de duas vias. A primeira, 
através do gênero paisagem na pintura, pensado como analogia no âmbito cênico. E a segunda 
através de Gertrude Stein, com a paisagem enquanto concepção e prática já na realidade da cena. 

175  No vocabulário da filosofia da arte de Dewey, o produto artístico é aquilo que comumente chamamos de obra, ou 
seja, o objeto artístico – uma pintura, uma escultura etc. – ou uma sequência de eventos – como em uma apresentação musical, 
teatral ou de dança. Desse modo, aquilo que o autor compreende de fato como uma obra de arte é “aquilo que o produto 
artístico faz com a experiência e na experiência” (KAPLAN, introdução in DEWEY, 2010, p. 21). 
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Em A Invenção da Paisagem, Anne Cauquelin (2007), questiona os possíveis marcos 
iniciais da paisagem na pintura, enquanto gênero. A filósofa e artista plástica acaba, por fim, 
elegendo como marco inicial – como outros já o fizeram antes dela – a pintura A Tempestade 
(circa 1505), de Giorgione, artista italiano que morreu precocemente.  

Há no campo da história da arte um debate acerca de qual seria o tema desse quadro. 
Chegou-se a compilar vinte e oito diferentes temas que já foram apresentados na historiografia, 
mas nenhum pareceu suficiente. Há, ainda, um debate sobre uma possível ausência de tema 
– uma recusa à narrativa, o que seria extremamente inusitado, tratando-se do Renascimento. 
O fato é que nessa pintura é possível entender a paisagem como elemento dominante (por 
volta de ⅔) e que acaba por impor sua ordem ao todo, deixando de ser apenas um fundo em 
oposição às figuras no plano inferior da tela – figuras estas, aliás, enfraquecidas e pouco claras, 
no quesito tema. Na paisagem enquanto gênero da pintura, o “fundo” tem uma força maior que 
a “figura” (quando existente), tomando uma posição de protagonismo – termo pouco usado 
na pintura, mas que trazemos do universo teatral. Na pintura de Giorgione, as figuras parecem 
expulsas da representação da natureza, à parte dela. 

Interessa-nos para a análise de Máquinas do Mundo a noção de paisagem como um 
duplo da Natureza, como um constructo, bem como o protagonismo da paisagem – do espaço! – 
enquanto índice da natureza, a partir do gesto humano de representar. Como afirma Cauquelin 
(2007), a paisagem existe a despeito do homem, mas sua afirmação se dá em sua (re)criação 
por este, no gesto de reproduzi-la. Em Máquinas do Mundo acreditamos que o protagonismo 
não é dos performers em cena, como é a expectativa do público teatral, mas sim do espaço, que 
se transforma no tempo qual uma paisagem natural se transforma com o vento e a luz sempre 
cambiante. Os performers estão ora vislumbrando o espaço, ora o compondo, criando-o em 
ações associadas às materialidades; algo que a nosso ver faz destes apenas coadjuvantes ou, 
mesmo, operadores da máquina cênica.

Em nossa experiência como espectadores da instalação performativa, a todo instante, 
a sensação ao ver o espaço cênico se transformando em luzes, volumes, ações e sons lembrou-
nos a sensação de estar no topo de uma colina a observar a natureza sempre em movimento. 
Se ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, como disse Heráclito, é também possível 
afirmar que ninguém observa uma paisagem duas vezes. Portanto, da paisagem enquanto 
recorte da natureza, seu duplo domesticado, emprestamos as características da centralidade 
dos elementos naturais em detrimento da figura humana e da constante transformação. Mais 
além, há um trecho do livro de Cauquelin que nos auxilia a compreender a relação entre o que 
se vê (a paisagem enquanto índice da Natureza) e quem vê, no campo da representação:

Para que eu tome consciência de que se trata aqui de um projeto, de que essa paisagem 
é construída por sua definição, é preciso que algo manque, que algo deixe de ser 
evidente, que, de repente, uma perturbação se produza: ‘Ah!, mas não é tudo aquilo 
que eu pensava! O amarelo não tem o tom que eu esperava, o mar não é tão azul 
quanto devia ser...’. 
Isso não ‘cola’. A adesão se fissura em algum ponto. Sem mais nem menos, começo a 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Tempest_%28Giorgione%29#/media/File:Giorgione_019.jpg
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duvidar da conveniência dos elementos entre si; isso é tão perturbador quanto um erro 
de gramática em uma frase que a torne incompreensível. 
É assim que a falha faz aparecer o implícito em toda sua extensão: a decepção faz nascer 
a aceitação global da coisa que se esperava. O choque da falha faz surgir um mundo que 
até então não se conhecia, descobre o horizonte que a coisa ocultava: ‘Mas essa árvore 
era uma floresta!’.
Encontramos um exemplo desse fenômeno no quadro de Giorgione, A Tempestade. É 
porque o que ali se apresenta não é evidente que não encontramos referência alguma a 
ele nem nos textos nem nas histórias legendárias, que nós percebemos bruscamente que 
esse quadro é simplesmente... pintura; ela pode dispensar a história, ela tem autonomia. 
É quando a pintura descobre a si mesma. (CAUQUELIN, 2007, p. 104, itálico nosso)

Parece-nos válido apontar na citação acima a questão da autonomia da pintura e do 
esvaziamento do tema. Com ares greenberguianos, a colocação de Cauquelin caracterizaria 
o quadro A Tempestade como modernista radicalmente avant la lettre. Independentemente 
dessa questão de ordem estética e histórica, seguimos argumentando que a noção de paisagem 
parece-nos apropriada enquanto conceito operativo para nossa análise, mais além do que já 
foi dito, pelos fatores do enquadramento e dos elementos compositivos da natureza, conforme 
explica Cauquelin (2007) na sequência de citações a seguir: 

Trata-se de duas operações, indispensáveis para o advento de uma paisagem: 
primeiramente, o enquadramento, pelo qual subtraímos ao olhar uma parte da visão – 
“Isso não entra”, diremos nós e harmonizaremos os elementos naturais numa unidade 
recortada pela moldura (pense no que você faz quando tira uma foto, excluindo 
cuidadosamente um vaso do primeiro plano, buscando o melhor ponto de vista...). Em 
segundo lugar, um jogo de transportes entre os quatro elementos de que a Natureza se 
constitui para nós (porque são necessários água e areia, terra e céu [aludindo aqui à 
paisagem marítima]). (p. 134, itálico da autora) 

Ora, o que compõe a physis, a “física” natural, são, desde os antigos gregos, naquilo 
que diz respeito à nossa cultura, os quatro elementos: a água, o fogo, o ar e a terra. 
Qualquer que seja a apresentação que a paisagem me der, será preciso, para que eu 
creia nela, que esses elementos de referência apareçam. (p. 143) 

[...] não existe paisagem sem o combate ritual de ao menos dois elementos entre si.
– O campo de trigo (terra) luta com o horizonte (o ar); o mar (água), com a costa 
(terra) e o ar (o céu como limite). Assim como a montanha luta com o céu e, algumas 
vezes, com a água (torrente)... Não há paisagem sem conflito que remeta à luta 
primordial (talvez), mas sobretudo ao vínculo que a paisagem instaura entre elementos 
desarticulados. Entre uma paisagem “escolhida” (discreta) e um panorama completo 
(um sítio), a diferença está na presença ou na ausência de um dos quatro elementos. 
(p. 146)

É preciso, mais uma vez, retornar à noção de sublime, relacionando-a às colocações 
de Cauquelin em relação à Natureza: há um perigo, um horror desmesurado, uma selvageria 
que irrompe da Natureza. O ser humano evita isso e, através do encolhimento, do recorte e do 
enquadramento, domestica a Natureza em paisagem, seu análogon civilizado (cf CAUQUELIN, 
2007, p.139). Levando isso em conta, inferimos que a Natureza parece “não caber” na paisagem 
que tenta nos mostrar a instalação performativa Máquinas do Mundo; como se os três eu-
líricos ali reunidos de fato houvessem contemplado a Natureza para além da paisagem em suas 
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visões totalizantes, mas não conseguissem “dar conta” de compreendê-la e comunicá-la, o que 
se encontra teatralmente traduzido na justaposição lacunar dos elementos da performance. 
A cada instante, estes são organizados em cena instaurando paisagens falhas ou insuficientes. 
Dito de outro modo, há um ciclo contínuo de construção e destruição que acontece em cena 
e, principalmente, uma oposição – um combate ritual, como disse a autora – entre o concreto/
tectônico/sólido e o gasoso/vapor/fumaça. Estão em cena, a todo instante, a montanha e o 
nevoeiro em um constante e sublime embate176. 

Além disso, há de se levar em conta que a paisagem construída na instalação 
performativa refere-se a uma Natureza já representada, que é aquela dos três objetos literários 
referidos, em situações de epifanias. A paisagem cênica é construída, portanto, com indícios 
de uma representação total do mundo que sequer se conclui: uma natureza enquanto “essa 
total explicação da vida” (Drummond) que é encarada como um enigma pelo eu-lírico das 
três fontes literárias. Um enigma que se apresenta e logo se esvai, irresoluto. Essa qualidade 
fugidia da natureza do mundo (ou, melhor dizendo, de sua compreensão) é plasmada na 
forma cênica e na recepção da performance-instalação – uma recepção nunca unívoca e muitas 
vezes inquietante, porque incompleta. O espectador sente-se frente a um enigma, mas sem 
a chave para decifrá-lo. Ele capta sentidos e sensações a partir do livre jogo entre palavras, 
materialidades – figurinos, objetos, luzes – e a movimentação dos três performers177. 

Quanto à recepção da obra, portanto, levantamos a hipótese de que a situação do 
espectador é análoga à situação do caminhante do poema de Drummond, que ao fim da 
aparição da máquina “baix[ou] os olhos, incurioso, lasso,/ desdenhando colher a coisa oferta/ 
que se abria gratuita a [s]eu engenho” e “avaliando o que perdera,/ segui[u] vagaroso, de mãos 
pensas”. Acreditamos que o espectador de Máquinas está en rétard (como disse Duchamp), 
com um atraso em relação ao que ouve, mas em direta conexão (afecção) com o que vê. Ainda 
assim, mesmo com o atraso em relação às matérias literárias, o decorrente prazer negativo 
do sublime é algo que move, que transforma, principalmente a partir da relação óptica que 
estabelece o espectador com a cena. E se retomarmos o excerto de John Dewey que está na 
epígrafe deste subcapítulo, podemos ainda compreender e reafirmar que a recepção da obra 
não se encerra ao final da mesma, enquanto objeto-evento, mas segue se desenrolando no 
tempo, em um jogo internalizado do espectador.  

Isto posto, fazemos agora uma incursão à noção de peça paisagem pensada já no âmbito 

176  Vibra em consonância com esse pensamento a afirmação de Wisnik no primeiro roteiro de que “a Máquina não é só 
a dos dispositivos de poder (masculinos), mas também a da disposição enigmática do mundo (feminina). É a engenharia que 
intervém, mas também o engenho-ctônico que lhe subjaz – engenha-fêmea, sem autoria, que engendra os viventes mortais. 
O encontro do ctônico (a força germinante e dissolvente da terra, rezada nas areias) com o tectônico (a arte de construir 
edifícios)” (WISNIK, 2017, p. 6).

177  A recepção do público se daria, portanto, entre a semiótica – com a máxima de Veltrusk “sobre o palco, tudo é signo” 
– e a fenomenologia – de um teatro performativo ancorado na presença, na ação e na afecção –, raciocínio destrinchado em 
detalhes por Andrade (2021) quando versando sobre a performatividade cenográfica. O pesquisador apoia-se na obra Great 
Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theatre, de Bert. O. States, na qual é defendido que a semiótica e a 
fenomenologia devem caminhar juntas, com suas perspectivas complementares somadas.   
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das artes da cena por Gertrude Stein. Como explica Ferrer (2017), foi na conferência intitulada 
Plays, de 1934, que Stein apresentou a noção de peça paisagem – na contramão das noções 
aristotélicas de narrativa (mythos) e encadeamento lógico das ações –, principalmente por 
conta de um incômodo seu percebido a partir de sua atividade como espectadora. Stein afirmou 
que o tempo de suas sensações e emoções enquanto espectadora eram sempre diferentes do 
tempo das ações e emoções da história apresentada no palco, daquilo que via e ouvia quando 
no teatro – colocação que podemos aproximar ao rétard de Duchamp. Com isso em mente, a 
pesquisadora sugeriu os possíveis fatores causadores de tal descompasso:

Primeiro, ela julga que a submissão da temporalidade da ação cênica à temporalidade 
da ação fictícia a impede de criar sua própria relação temporal com a obra. Outro 
ponto é a dificuldade de olhar e escutar ao mesmo tempo, sem que a competição entre 
esses dois sentidos a faça perder o fio da história. Por fim, ela considera que o fato de 
ter que se familiarizar rapidamente com os personagens – identificar quem é quem no 
palco e os papéis de cada um dentro da intriga – a remove do tempo presente da ação. 
Esse exercício de correr atrás das informações da história é o que gera, segundo Stein, 
um nervosismo, uma apreensão que a desconecta da experiência do espetáculo em si, 
sem lhe deixar o tempo-espaço da contemplação. (FERRER, 2017, p. 631)

  
A partir desse incômodo e na esteira da crise do drama, da fábula e da personagem, 

Stein escreveu dramaturgias que abandonaram totalmente a história e idealizou para suas peças 
composições cênicas (des)hierarquizadas tanto em relação ao espaço (sem primeiro e segundo 
plano; centro e periferia) quanto aos elementos da cena, o que fez com que seu trabalho tenha 
sido comumente associado ao cubismo. Os textos de Stein apresentam constelações de palavras 
– com repetições e combinações quase musicais – que enfatizam o som e a textura das mesmas, 
ou seja, favorecem os aspectos significantes em detrimento dos significados. Lehmann (2007, p. 
103) caracteriza a peça paisagem como uma “poesia cênica integral” pautada em aspectos como 
a “desfocalização” (em detrimento da unidade), o “princípio do presente contínuo” (contrário 
à sucessão do tempo diacrônico) e a “equivalência das partes” (em oposição à hierarquização). 
Nessa equivalência é possível inserir, inclusive, os atores ou performers, segundo Ferrer (2017), 
originando uma estética não antropocêntrica, sem que isso desvalorize a presença destes, mas 
descentralize a mesma e a envolva em uma rede de relações polivalentes, de compreensões 
plurívocas. “Quando se consegue fazer com que a atenção do espectador se focalize no barulho 
de uma pedra que se desloca lentamente, pode-se dizer que há uma real descoberta das ‘coisas’, 
algo próximo de uma experiência da natureza” (GOEBBELS apud FERRER, 2017, p. 638). 

Enquanto conceito e também dramaturgia, as peças de Gertrude Stein ganharam 
substancial realização cênica apenas posteriormente, com o trabalho de Robert Wilson. 
Conforme diz Galizia (2004), as peças de Wilson trabalham a partir das noções de justaposição 
e simultaneidade, com tempos de ações alongados, de forma a aguçar a sensibilidade do 
espectador. As palavras são utilizadas com ênfase no som (e não no sentido), criando verdadeiras 
“paisagens de palavras”.

Sendo assim, a partir das características acima mencionadas e na esteira de Lehmann 
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(2007) e Ferrer (2017), é decerto possível inserir Máquinas do Mundo em uma linhagem de 
peças paisagens, a partir de Gertrude Stein e passando por encenadores como Robert Wilson, 
Heiner Goebbels e Claude Régy. O que difere e faz da obra aqui em escrutínio mais específica, 
no entanto, é o ponto de partida da mesma ter sido três matérias literárias de características 
tanto poéticas quanto narrativas; além do fato de o processo criativo em diversos momentos 
ter retornado a tais matérias literárias para aprofundar sua interpretação, tanto no sentido de 
compreensão destas quanto de sua tradução para a expressão vocal. É por isso que já afirmamos 
ser, todo o processo de Máquinas do Mundo, um constante movimento entre materialidades e 
sentidos.  

Ora, como se deu, então, na encenação e na recepção de Máquinas do Mundo o jogo 
dialético entre as materialidades – ações, objetos, luzes, fumaça – e os sentidos – a compreensão 
das narrativas, imagens e ideias presentes nas matérias literárias? Na miríade de elementos que 
compunham a paisagem que se apresentou ao espectador no Sesc Pinheiros, embora houvesse 
uma conexão entre a esfera visual/material e a esfera sonora, ela nunca era suficiente para tornar 
a leitura única, confluente. A recepção não se dava de maneira linear, como um encadeamento 
de sentidos compreendidos a partir de uma unidade, mas sim de maneira multidirecional e até 
mesmo cíclica, proporcionando inúmeros caminhos de intelecção e afecção. 

Dessa forma, invertendo o tácito horizonte de expectativas da recepção teatral mais 
tradicional, os sentidos eram por vezes apreendidos por meio das materialidades cênicas178 e 
– contrária e adicionalmente – as palavras escutadas eram muitas vezes apreendidas enquanto 
materialidade, puro som, em texturas, ritmos e tons. Por mais que José Miguel Wisnik tenha 
defendido a matéria literária veementemente no decorrer do processo, por mais que os textos 
tenham sido gravados em estúdio – protegidos, garantidos –, a compreensão destes no ato da 
fruição era de grande dificuldade, como já dissemos; o que não enfraquecia, porém, a potência 
da obra. Pelo contrário, talvez a fruição de Máquinas deveras demandasse uma atitude quase 
rebelde por parte do espectador, que este mandasse às favas parte da matéria que se lhe 
apresentava visual e sonoramente, em uma ação de “inatenção seletiva” – expressão utilizada 
por Richard Schechner e referida por Féral: um espectador em constante “vai-e-vem entre a 
estrutura linear da língua e [a] estrutura rizomática do olhar” (FÉRAL, 2015, p. 348 e 289).

Quando versa sobre os traços estilísticos do teatro pós-dramático, Lehmann 
cita primeiramente a parataxe, ou seja, a (des)hierarquização dos recursos teatrais, cuja 
concatenação pode se dar de múltiplas maneiras. Com isso, a atividade do espectador deixa 
de ser uma única compreensão inequívoca e passa a se dar multidirecional e sinestesicamente. 

178  A este respeito, refletindo sobre o teatro performativo, Erika Fischer-Lichte diz que “a relação entre o status material 
e o status semiótico dos objetos na performance [no sentido de apresentação] e seu uso nela mudou. O status material não se 
funde com o status significante; em vez disso, aquele rompe com este para reivindicar uma vida própria. Com efeito, objetos 
e ações não são mais dependentes dos significados [ou sentidos] que lhes são atribuídos. Como eventos que revelam essas 
características especiais, a performance artística abre a possibilidade de todos os participantes vivenciarem uma metamorfose” 
(FISCHER-LICHTE, 2008, p. 22-23 – tradução nossa).
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A consequência de tudo isso é uma mudança de atitude por parte do espectador. Na 
hermenêutica psicanalítica, fala-se de “atenção flutuante por igual”. Freud elegeu 
esse conceito para caracterizar a maneira como o analista escuta o analisado. Tudo 
depende aqui de não compreender imediatamente. Ao contrário, a percepção tem 
de permanecer aberta para esperar, em pontos inteiramente inesperados, ligações, 
correspondências e explicações que fazem o que se disse antes ser encarado sob uma 
luz muito diversa. Assim, o significado permanece por princípio suspenso. [...] De 
modo similar, o espectador do teatro pós-dramático não é impelido a uma imediata 
assimilação do instante, mas a um dilatório armazenamento das impressões sensíveis 
com “atenção flutuante por igual” (LEHMANN, 2007, p. 145)179.

É perfeitamente possível afirmar que a compreensão total dos sentidos dos três textos 
advindos das vozes acusmáticas – suas imagens, narrativas, reflexões – era impossível no ato da 
fruição. No nosso caso, quando sentados na plateia, sequer pudemos perceber quando houve 
a passagem de um texto para outro. O que acessamos foi uma somatória de tempos e espaços 
confusos, algo característico da experiência da epifania, e uma sequência de imagens de potência 
metafórica. Quando irrompeu subitamente nos áudios, por conta dos verbos imperativos, a 
pseudofunção conativa da linguagem – em partes como “olha, repara, ausculta” (Drummond), 
“sobe e olha” (Machado de Assis) –, fomos tomados de uma sensação engraçada, como se nos 
lembrássemos de que fazíamos parte do jogo de palavras que estava ali em curso e que éramos 
nós, ao fim e ao cabo, o receptor destas (ver nota 166). 

É possível dizer que as ações, as imagens e os sentidos dos textos encontravam-se 
traduzidos na paisagem visual, nas várias partes da máquina ali em funcionamento. Luzes, sons, 
ações e materializações aconteciam como que em paralelo, não necessariamente confluindo, 
mas como linhas independentes a serem tramadas por cada espectador. Este, por sua vez, 
sentado no theatron, tecia redes entre o visto, o ouvido e também o imaginado, a partir de seus 
desejos, idiossincrasias e experiências anteriores. 

Muita gente reclamava “Ah, eu não entendi nada do texto, mas eu adorei”. Agora, muita 
gente conseguia [entender]... O que tudo bem, também, né? Não precisa. [...] Como a 
gente gravou as vozes, o texto tinha o seu percurso enquanto a cena estava acontecendo 
meio descolada, embora muito colada também. A gente não estava interpretando o 
texto. A gente extraiu do texto imagens... A gente reconstruiu a partir... Não foi uma 
reconstrução. Foi uma construção a partir de estímulos dos textos. (VINCI, entrevista 2)

As vozes acusmáticas causavam um estranhamento no público, que de imediato 
dava-se conta de estar em uma situação espectatorial distinta daquela comum em teatro. O 
estranhamento o levava a um certo distanciamento – distinto daquele preconizado por Brecht – 
e nesse novo jogo de fruição desautomatizado, através da constelação de signos e materialidades 
que se lhe apresentavam, o espectador libertava os atores de sua função centralizadora (como 

179  A ideia de uma atenção flutuante que gera o armazenamento das impressões sensíveis aproxima-se da colocação de 
Dewey (2010) já apresentada no início deste subitem, na qual o filósofo norte americano conclui que “[n]enhuma experiência, 
muito menos a experiência estética, é instantânea”.
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um organizador semiótico) e passava a gozar de sua presença fenomenal e da liberdade de 
produzir sentidos múltiplos por meio dos signos e sensações percebidos. A fruição de Máquinas 
do Mundo dava-se, portanto, como um amálgama de compreensões e sensações que quiçá dizia 
mais sobre o próprio espectador do que sobre a obra, em si – como um jogo de “ligue os pontos” 
sem uma numeração guia. A instalação performativa multidisciplinar – uma realização cênica 
localizada entre linguagens artísticas180 – era finalizada apenas na relação com o espectador, 
tradutor final de um longo ciclo de traduções. 

Para perceber, o espectador ou observador tem de criar sua experiência. E a criação 
deve incluir relações comparáveis às vivenciadas pelo produtor original. [...] Sem um 
ato de recriação, o objeto não é percebido como uma obra de arte. O artista escolheu, 
simplificou, esclareceu, abreviou e condensou a obra de acordo com seu interesse. 
Aquele que olha deve passar por essas operações, de acordo com seu ponto de vista 
e seu interesse. Em ambos, ocorre um ato de abstração, isto é, de extração daquilo 
que é significativo. Em ambos, existe compreensão, na acepção literal desse termo – 
isto é, uma reunião de detalhes e particularidades fisicamente dispersos em um todo 
vivenciado. Há um trabalho feito por parte de quem percebe, assim como há um 
trabalho por parte do artista. Quem é por demais preguiçoso, inativo ou embotado 
por convenções para executar esse trabalho não vê nem ouve. Sua “apreciação” é uma 
mescla de retalhos de saber com a conformidade às normas da admiração convencional 
e com uma empolgação afetiva confusa, mesmo que genuína. (DEWEY, 2010, p. 137)

 Conclui-se, portanto, que a recepção de Máquinas do Mundo se distanciava radicalmente 
da recepção teatral dramática, fabular, aproximando-se de uma recepção bastante mesclada 
com aquela vivida no campo das artes visuais. O embate com a paisagem cênica, a ausência de 
uma fábula de contornos precisos – com unidade e organização causal – e a horizontalidade 
dos diversos elementos da cena faziam da experiência do espectador de Máquinas do Mundo 
algo próximo daquela vivida em instalações, acreditamos. Ou seja, de espaços nos quais 
penetramos e nos sentimos vibrar junto às matérias.

Meu sobrinho me falou “Tio, eu não entendi nada, mas eu não consegui me desgrudar 
do trabalho.” Aí eu entendi que o trabalho criava um estado no público. Não em todos, 
obviamente. Mas, ele criava um estado que mesmo você estando sentado, ele era um 
estado participativo porque o seu estado [enquanto público] se encaixava no estado 
que estávamos todos fazendo [quem estava em cena e também fora dela, operando 
outras máquinas]. (AUDIO, entrevista)

180  “Queira ou não, era uma ação teatral. [...] As pessoas [do público]  sentavam[-se] e [se] falava [metaforicamente] ‘O 
espetáculo vai começar’, ponto.” (DUARTE, entrevista) “É um espaço em que, eu acho, o público tem que se disponibilizar a 
jogar com a ideia do espaço das [artes] visuais. Ele não fica completamente teatral, por conta da obra da Laura, por conta da 
iluminação... Então, na verdade, há teatro, acontece teatro, mas é necessário você se disponibilizar num espaço diferente. Até 
porque há interferências de outros elementos; a gente não consegue fazer um espaço tão asséptico [no sentido do isolamento 
da caixa preta teatral]. Você isolar [uma ação] no palco, é uma coisa; você ter parede, chão, janela, é outra. [...] Eu acho que 
a disponibilidade é no nível da arte visual, mesmo, uma vez que a gente não cria esse isolamento para a obra” (PEREZ, 
entrevista).
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3.7.2 os performers como operadores? 

 Após um olhar amplo sobre a cena de Máquinas do Mundo, faz-se necessário um 
comentário mais detido sobre a presença humana em cena, uma reflexão a respeito do estatuto 
dos performers na composição geral – levando em conta a horizontalidade almejada em todos 
seus elementos. Neste ponto do raciocínio aqui em curso, é fácil afirmar já de saída que as três 
figuras em cena não configuram plenamente personagens, visto que não há uma narrativa 
dramática, nem mesmo conflitos e características psicológicas o suficiente para sustentar uma 
observação dos atores/performers enquanto tal.

Na linha dos comentários que viemos tecendo em todo este terceiro capítulo, é possível 
afirmar que Máquinas se encontra em um território de teatro performativo – na linha dos escritos 
recentes de teóricas como Josette Féral e Erika Fischer-Lichte. Um território performativo, 
mas não performático. Não observamos em Máquinas ações que não se poderiam repetir, ou 
corpos atuantes em situações reais de perigo iminente, com consequências das ações recaindo 
diretamente no contexto real, carnal. Há uma clara clivagem – como diz Féral (2015) –, uma 
linha imaginária que insere as ações em um contexto simbólico à parte da realidade histórica, 
de forma que poderíamos afunilar ainda mais, dizendo que Máquinas é uma obra cênica 
performativa dotada de teatralidade. 

Aquilo que se vê em cena – tanto os performers, quanto as matérias – estão em um 
terreno dúbio e mesmo inconstante; por vezes se apresentando como signos de uma realidade 
ficcional além da cena, por vezes como matérias que remetem tão somente a si próprias, à 
sua visualidade e fisicalidade, gerando uma fruição fundamentada no encontro presente com 
o público. E, no caso dos performers, por vezes como traços fragmentados de um projeto de 
personagem, por vezes se aproximando de “pessoas reais”, pessoas quaisquer executando uma 
série de ações tão cotidianas quanto andar, carregar, fumar, içar – ainda que enquadradas pela 
teatralidade, como já foi dito. 

Com isso posto, é possível afirmar que os performers em cena não estão plenamente 
no campo da representação – por isso optamos majoritariamente pelo termo “performers”, em 
detrimento de “atores” –, mas tampouco estão fora dele. Ainda que ocasionalmente possamos 
reconhecer traços de caracterização de uma personagem (principalmente na figura de G.H.), a 
chave que opera em Máquinas do Mundo na maior parte do tempo é a chave do fenômeno, do 
encontro presente entre matérias, performers e público, estabelecendo a presença e a afecção 
como vias principais da conexão entre palco e plateia. É preciso chamar a atenção ao fato de 
que estamos espelhando aqui um pensamento já apresentado antes, desta vez incluindo as 
figuras humanas em cena. 

Analogamente à nossa hipótese de que a atividade espectatorial de Máquinas do Mundo 
se dá em um jogo dinâmico entre a semiologia e a fenomenologia, entre o signo e a matéria; 
dizemos que a presença humana em cena acontece entre a representação e a presença, entre 
indícios de personagens – o caminhante da poesia de Drummond, G.H., Brás Cubas em 
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seu delírio (ainda que muitos espectadores sequer reconheçam a fonte literária do texto que 
escutam), Pandora – e presenças humanas que permitem soar através de si realidades outras, 
mas que não deixam de se apresentar enquanto si próprias. Estamos, portanto, no campo 
da figura humana enquanto persona – termo que, advindo do latim, significa justamente 
soar através. Erika Fischer-Lichte (2008), quando versando sobre o corpo do ator no teatro 
performativo, utiliza o termo multiestabilidade para caracterizar tal oscilação entre o corpo 
fenomenal do ator, seu estar-no-mundo corporal, e o corpo enquanto representação de uma 
personagem.

Com isso, não se tratando de um corpo em cena que visa diminuir ao máximo sua 
fenomenalidade e se mostrar em unidade simbólica (personagem), tampouco se tratando da 
radical coincidência entre corpo real e corpo cênico (performance, body art), e visando uma 
definição mais específica que a noção de persona, nossa reflexão acerca do estatuto da presença 
humana em cena poderia se amparar na tripartição proposta por Erika Fischer-Lichte em The 
Transformative Power of Presence – a new aesthetics. Tratando-se de figuras humanas amparadas 
em sua presença cênica, quando falando de um teatro performativo, a teórica propõe a divisão 
entre presença fraca, forte e radical, termos operadores já largamente utilizados na literatura 
recente das artes da cena181. 

A teórica tem como ponto de partida a validade do topos de presentidade (presentness) 
no teatro. “Esse topos significa primordialmente que o teatro – diferentemente da epopeia, 
da novela ou de uma sequência de imagens – não conta uma história que acontece em outro 
tempo e espaço, mas retrata eventos que ocorrem e são percebidos pelo público hic et nunc” 
(FISCHER-LICHTE, 2008, p. 94 – tradução nossa). É por causa de suas características 
presencial (espaço do aqui) e presente (tempo do agora) – estes termos são nossos – que o teatro 
tem a habilidade de afetar a plateia por meio da percepção, com efeitos sensuais imediatos 
e potencial de transformação. De acordo com Fischer-Lichte, o corpo semiótico contagia o 
espectador emocionalmente e o corpo fenomenal o afeta através de puro erotismo (sedução). 
Assim, é nomeada pela autora como presença fraca, aquela baseada na simples presença 
fenomenal do corpo do ator. 

A presença forte amplia a questão para a dimensão espacial, referindo-se às situações 
nas quais o corpo fenomenal do ator – graças ao domínio de alguma técnica ou prática 
específica – domina o espaço “misteriosamente ou ‘magicamente’ – afetando os espectadores e 
clamando por sua atenção exclusiva (undivided)” (ibidem, p. 95). Por fim, a presença radical – 
na tentativa de explicá-la em poucas palavras, claro – é aquela que gera uma energia tal capaz 
de fazer colapsar a dicotomia corpo-mente da cultura ocidental e, com isso, a presença do 
performer preencheria por completo – no sentido de realizar – a promessa de felicidade do 

181  Embora essa seja a forma comumente traduzida/utilizada em português, uma tradução direta e literal seria 
“conceito fraco/forte/radical de presença” (weak/strong/radical concept of presence). Fossem o livro e os conceitos em questão 
desconhecidos no Brasil, nós traduziríamos as expressões por “um sentido fraco/forte/radical de presença”. No entanto, 
decidimos adotar a forma simplificada, já largamente conhecida: “presença fraca/forte/radical”.
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processo civilizatório.
Poderíamos localizar as presenças humanas em Máquinas do Mundo em variações de 

presenças fracas e fortes – mas nunca radicais, cremos. Poderíamos listar, dos momentos de 
presença forte, o esfumaçar-se de Luah Guimarãez ou o sinuoso deslocamento de Wellington 
Duarte vestindo o paletó cujos vestígios de areia se desenrolam no espaço e no tempo. No 
entanto, são apenas momentos episódicos, digamos. A questão da presença como enunciada 
por Fischer-Lichte ainda não parece suficiente para refletirmos de maneira satisfatória a 
questão das figuras humanas em Máquinas. Lançamos mão, portanto, de uma outra via: a 
escala criada por Michael Kirby em seu importante ensaio “On acting and not-acting”, de 1972, 
uma resposta teórica, pode-se dizer, às múltiplas possibilidades de atuação escancaradas após 
a virada performativa (performative turn, termo utilizado por Fischer-Lichte) da década de 
1960.

O ensaio de Kirby nos veio à mente a partir da coincidência da utilização do termo 
operador para se referir aos artistas em cena. Pelo coletivo de Máquinas do Mundo, esse termo 
teve duas utilizações, percebemos. A primeira delas por parte dos performers, que, visando 
compreender a natureza de sua presença em cena e das ações que executavam, passaram a se 
autodenominar espirituosamente de operadores, dado que sua tarefa era a de operar a máquina 
cênica. E a segunda por todos os membros do grupo, justamente com o objetivo de assegurar 
os performers de que não se tratava de uma interpretação teatral, em um momento do processo 
de muitas incertezas e de difícil diálogo entre os artistas da cena e aqueles que estavam fora 
dela – momento da entrada de Diego Moschkovich no processo. 

Em seu ensaio, Kirby parte da observação dos Happenings, notando que nestes os artistas 
“andavam, corriam, diziam palavras, cantavam, lavavam louça, varriam, operavam máquinas 
e dispositivos cênicos, e por aí vai, mas eles não fingiam ou personificavam [personagens]” 
(KIRBY, 2005, p. 40 – tradução e itálico nosso). Assim, o autor estabelece a premissa inicial de 
que nem toda atuação é representação (not all performing is acting). Daí em diante, ele passa 
a descrever um a um, com exemplos, os cinco pontos de uma escala de variações do grau 
de representação em um continuum de atuação – partindo da não representação e tendo no 
extremo oposto a representação plena. Os cinco pontos são: 1) atuação não matricial182 – aqui 
localizadas muitas das tarefas e operações realizadas nos Happenings, por exemplo; 2) matriz 
simbolizada; 3) representação recebida; 4) representação simples; 5) representação complexa. 
Não cabe no escopo de nosso trabalho os detalhes de cada categoria definida por Kirby, mas sim 
fazer uso das mesmas para esclarecer um possível equívoco referente às atuações em Máquinas 
do Mundo.

Embora os performers sejam referidos no grupo como os operadores da máquina-cena, 
embora suas ações sejam por vezes simples e concretas como organizar peças de mármore no 

182  Entendemos por não matricial uma ação não geradora, ou seja, que não cria nada além de sua própria ação física, 
sua utilidade, sua execução.
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piso, não é possível afirmar que estes pratiquem ações não matriciais. O exemplo mais claro de 
uma atuação não matricial no ensaio de Kirby são os assistentes de palco dos teatros japoneses 
Nô e Kabuki. Embora o público os veja durante a ação cênica, sabe-se que sua presença não 
está incluída na ação dramática e que sua função é apenas técnica, operacional. Já a ação cênica 
de Roberto Audio em Máquinas – a mais radicalmente “simples” –, por mais que seja cumprida 
sem grandes variações energéticas ou rítmicas, e por mais que possa ser encarada como uma 
construção, ela existe de maneira matricial, com potência simbólica. Ou seja, tal ação cênica, 
em uma teia de relações com os textos e as outras materialidades em cena, bem como pela 
própria figura de Audio – com um figurino pensado e ações organizadas no tempo e espaço de 
maneira compositiva –, abre múltiplas camadas de significação.

Eu tomei como dispositivo a construção. Eu falei “É isso que eu vou fazer, eu vou 
construir.” Construir quer dizer: se está construindo sempre, você pode mudar, 
desconstruir, construir. E eu tomei isso na radicalidade [...]. Mas, isso eu tomei para 
mim em silêncio. E pensei “Agora eu vou carregar estas pedras.” E me propus descobrir 
coisas ao não me desligar disso até acabar o trabalho; da hora que eu começo a hora 
que eu acabo, eu vou entrar nesse lugar [...] trabalhando a partir desse dispositivo. 
[...] Era um motor contínuo para mim, de estado. Então, aquilo era importante para 
mim. Eu entrava num estado. Eu sou um ator. Começava [a performance] e eu queria ir 
para aquilo, para aquele mergulho; eu queria viver aquilo. (AUDIO, entrevista – itálico 
nosso)

É possível dizer que Roberto Audio esteve em cena com uma presença fraca – sem que 
isso seja pejorativo –, nos termos de Fischer-Lichte, e com uma atuação do tipo representação 
simples, nos termos de Kirby. Sem um texto proferido ao vivo, sem uma relação direta com 
os outros atores e mesmo sem uma construção corporal ficcional com gestos específicos, a 
atuação de Audio é desconstruída e pautada em um único elemento: sua ação física, sua relação 
corpórea com as matérias e o espaço.

Por sua vez, a atuação de Luah Guimarãez está em um ponto mais a adiante no 
continuum de Kirby, ainda que dentro da mesma categoria de representação simples. Quando 
interpretando G.H., seus gestos e expressões faciais somados à sua voz acusmática constroem o 
universo ficcional mais bem estabelecido da peça, inferimos. É nesse momento que o universo 
narrativo evocado irrompe em cena com traços mais claros, mas ainda assim a ação de Guimarãez 
não chega a se configurar como uma representação complexa (dramaticamente completa, 
digamos). Já quando interpretando Pandora – personagem-alegoria do delírio de Brás Cubas 
–, a atuação de Guimarãez (juntamente aos outros elementos da composição cênica, claro) 
parece-nos menos eficaz, no sentido da performance, do desempenho na criação do universo 
ficcional. E ainda que conte com um figurino e ações corporais marcantes, a interpretação se 
aproxima menos da representação (se comparada a G.H.), no sentido de pintar com menos 
cores um espaço ficcional sobreposto ao espaço concreto.

Quanto à figura de Wellington Duarte, restaria inadequado e mesmo inútil buscar 
compreendê-la através dos parâmetros estabelecidos por Kirby, visto que a todo instante o 
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espectador com facilidade enquadrava Duarte na linguagem da dança, o que demandaria de 
nossa parte um raciocínio específico, que não vem ao caso. Dessa forma, a escala estabelecida 
por Michael Kirby, assim como os conceitos operativos de Fischer-Lichte, não são plenamente 
satisfatórios para a caracterização e compreensão da presença humana em Máquinas do Mundo.

Reconhecemos neste ponto do pensamento em curso um equívoco em nosso parti pris. 
Ao isolarmos a matéria humana na cena de Máquinas do Mundo, seja pela presença ou pelo 
grau de representação, estamos dando à mesma uma centralidade e autoimportância que não 
condizem com nossa hipótese de uma cena horizontal e, principalmente, de uma encenação e 
fruição de características paisagísticas. Dito isso, trazemos a partir deste ponto para a reflexão 
algumas ideias presentes no artigo  “Presenças Impessoais: tons de humano na cena-paisagem”, 
da pesquisadora brasileira Maria Clara Ferrer, que tem como premissa “(re)pensar a presença 
a partir de uma cena não antropocêntrica” (FERRER, 2017, p. 628).

O pensamento de Ferrer (2017) parte dos três termos envolvidos na questão da presença 
(enquanto não apenas qualidade, mas intensidade): o ator, o espectador e a atenção (fruição, 
percepção). Seu caminho é o da reflexão da presença desde o ponto de vista espectatorial, 
quebrando a visão antropocêntrica dominante do teatro ocidental, centrada no ator. Com tal 
descentralização, não se teria como consequência o enfraquecimento do ator, como se poderia 
imaginar, mas sim a potencialização de sua presença. A ideia, inferimos, vai no sentido de uma 
diminuição da autoimportância do ator, em favor de um fortalecimento da composição geral, 
o que se mostra análogo à ideia apresentada pelo artista Robert Morris em seu texto “Notes on 
Sculpture, part 2”, em que justamente defende a diminuição da autoimportância da escultura 
em favor da compreensão da obra enquanto uma função do objeto com o espaço, a iluminação 
e o campo do observador183. 

A atenção que liga ator e espectador emerge de um conjunto de condições, envolvendo 
todos os elementos da encenação. Dentro dessa ótica, seria inconcebível pensar 
o fenômeno da presença cênica levando somente em conta o corpo do ator e as 
características de seu trabalho, sem considerar as condições nas quais ele se torna 
presente diante do espectador: o tipo de iluminação, a distância que o separa da 
plateia, o seu posicionamento e movimentação dentro do espaço cênico, os códigos 
cromáticos da cenografia etc. Todos esses elementos conjugados possibilitam, ou não, 
que haja presença. (FERRER, 2017, p. 628-629)

Ferrer reconhece na peça paisagem de Gertrude Stein a matriz de uma estética não 
antropocêntrica na medida em que esta prescinde de história (da qual o personagem/ator é 
sempre o baluarte) e trabalha com elementos em relação – como uma constelação acêntrica. A 

183  Neste icônico texto publicado na Artforum em outubro de 1966 fica clara a posição de Morris em defesa de uma 
arte heterônoma, na contramão da autonomia da arte reivindicada por críticos defensores do modernismo. Entendendo a 
arte como uma função, Morris diminui a autoimportância do objeto e abre a recepção da produção tridimensional para 
as dimensões do tempo e do movimento. O observador, ao se mover ao redor da obra – bem como entre ou através dela, 
incluiríamos –, tem sua percepção alterada, até mesmo no que concerne à forma do objeto. Morris propõe, então – como já 
comentado no primeiro capítulo –, uma bipartição da experiência espectatorial da produção tridimensional minimalista em 
1) a constante conhecida (gestalt) e 2) a variável experienciada (necessariamente no tempo/duração). 
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partir de sua observação da peça sem atores Stifters Dinge, de Heiner Goebbels, a pesquisadora 
afirma que a presença não pode ser entendida como predicado exclusivo dos sujeitos humanos 
em cena. Devemos, ao invés, sem nenhum prejuízo, compreender a cena-paisagem como 
geradora de uma presença que emana de uma composição (des)hierarquizada, com ações 
simultâneas e “frontalidade imersiva”, a partir da qual “o olhar [do espectador] está sempre 
se reenquadrando sem ter a possibilidade de fixar um ponto de convergência”. A presença, 
portanto, não existe ou acontece exclusivamente em cena, mas no jogo com o espectador; na 
“vagabundagem do olhar” deste e em um “micro revelar das coisas” (FERRER, 2017, p. 638-
640).

Já em sua observação de Variações sobre a morte, de Régy, a autora dá grande importância 
à composição, visto que o diretor exige para esta e dos atores uma enorme precisão rítmica 
(tempo) e milimétrica (espaço). O caminho para tal seria, então, a precisão da imagem e a 
atenção dos atores ao entorno – portanto aos elementos inumanos, materiais, arquitetônicos 
– através de uma “interdependência sensível” (expressão de Régy). No caso deste encenador, 
assim como também acontece em Robert Wilson, grande parte da potência de suas obras e, 
portanto, da origem da presença cênica se dá no ralentamento das ações:

a lentidão, sutilmente conjugada aos fatores espaciais e luminosos [...] é o que 
despolariza a presença do corpo do indivíduo. A tensão ralentada é tão intensa que 
ela acaba por alagar o espaço cênico, em outros termos, ela despessoaliza a presença. 
Impossível dizer, diante de um espetáculo de Régy, que um ator tem mais presença do 
que outro – assim como não se diria que a planta tem mais presença do que a pedra –
porque a presença é o que juntos eles criam. É o que se dá entre eles, entre eles e tudo o 
que está em volta. Ninguém tem a presença. Ela existe. (FERRER, 2017, p. 645 – itálico 
da autora)

Tais argumentos encontram paridade em nossa visão sobre Máquinas do Mundo. Na 
instalação performativa, a presença cênica não é fabricada exclusivamente pelos performers 
e nem mesmo se localiza apenas em seus corpos. Ela existe entre corpos, coisas, sons, 
luzes... Ela não é algo que se tem, mas algo que se dá, que ocorre. Com isso, para encerrar o 
raciocínio em curso acerca da presença humana na cena de Máquinas, retornamos à ideia de 
cenografia performativa, desenvolvida por Eduardo Andrade (2021) em O Espaço Encena. Já 
nos finalmentes do longo caminho teórico percorrido, o pesquisador utiliza-se da Teoria do 
Ator-Rede, do antropólogo Bruno Latour junto a outros parceiros, para defender, digamos, 
a importância das materialidades cênicas enquanto dotadas de um papel ativo em uma cena 
teatral não antropocêntrica. 
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Pensando além da estrutura binária sujeito-objeto, a Teoria do Ator-Rede busca 
identificar quando os elementos em uma dada rede deixam de ser “intermediários” 
– aquilo “que transporta significado ou força sem transformação” – convertendo-se, 
então, em actantes. (ANDRADE, 2021, p. 161) 184

 Dessa forma, mais do que performers e materialidades ou mesmo operadores e suas 
máquinas, concluímos que os elementos componentes de Máquinas do Mundo – tanto 
humanos quanto inumanos – deveriam ser compreendidos como actantes de igual importância 
e interdependência185. As materialidades cênicas são dependentes das figuras humanas, 
assim como estas são dependentes daquelas – o que, de fato, corrobora neste contexto a não 
operacionalidade do binômio sujeito-objeto, no qual o sujeito é entendido como a entidade 
superior, dotada do poder de agir. A fumaça, as peças de mármore, as árvores, figurinos, luzes 
e sons são igualmente actantes se comparados às três figuras humanas participantes da cena. 
Ou até mesmo mais importantes – e aqui já estamos em uma hipótese mais arriscada –, o que 
se aproximaria da estética da ausência de Goebbels ou mesmo do conceito de Cena de Edward 
Gordon Craig186. 

Caso acontecesse uma falha técnica e a fumaça simplesmente não acontecesse, como 
se daria a cena do delírio de Brás Cubas? Como se instauraria o sublime nevoeiro? Pensando 
inversa e genericamente, se um performer fosse impedido por qualquer razão de entrar em 
uma cena de Máquinas do Mundo, certamente seria uma peça da máquina faltando, mas a 
realidade cênica enquanto função, enquanto inter-relação, superaria tal falha no sistema – 
arriscamos dizer – em uma simples redistribuição de forças, qual um computador tantas vezes 
corrige autonomamente suas falhas de processos, cabendo a nós, tão cheios de orgulho de 
sermos sujeitos de nossas vidas, apenas decidir entre relatar ou não o problema à central de 
atendimento ou qualquer coisa parecida. 
 A compreensão da cena de Máquinas do Mundo enquanto uma composição de inúmeros 
elementos actantes faz eco à reflexão ecológica e antropológica já desenvolvida em seções 

184  “Bruno Latour [em ‘On Actor-Network: a Few Clarifications’, de 1996] postula que o ‘social’ só surge através das 
variadas interações e atividades de criação de grupos realizadas por actantes – entendidos como uma fonte de ação que pode 
ser humana ou não humana, ou, na maioria das vezes, uma combinação de ambos. Para Latour, os actantes não são percebidos 
como entidades fixas, mas como fluxos, objetos circulantes cuja estabilidade e continuidade só são obtidas a partir de outras 
ações e outros cruzamentos” (ANDRADE, 2021, p. 159-160).

185  Em entrevista,  sem o nosso direcionamento, Mariano Martins aproximou a questão da operação com a 
horizontalidade de todos os elementos em poucas e precisas palavras: “A gente perseguiu este termo da atuação a partir da 
operação. Não é uma isenção de sentimento, não é uma isenção de implicação dentro da ação, mas de alguma maneira é uma 
tentativa de deslocamento da figura do ator para um mesmo patamar não de importância – mas, é importância a palavra que 
me vem agora –, mas para o mesmo patamar simbólico dos outros elementos da cena” (MARTINS, entrevista – itálico nosso).

186  Em Cena, seu visionário projeto de teatro enquanto arte autônoma – desvinculado da literatura – datado do início 
do século XX, Craig preconizou uma cena cinética e até mesmo abstrata, que seria criada através de screens – telas ou biombos. 
Seu objetivo era a própria potência do lugar – aproximando arquitetura e espaço cênico. “Avesso à mecanização da cena, 
Craig sempre insistiu e valorizou que as telas, sobre rodas e sustentadas em si mesmas, deveriam ser movimentadas por 
‘operadores’. Estes ensaiariam, sob a batuta do encenador, os seus movimentos contínuos, estabelecendo com elas uma relação 
de intimidade e, com isso, obtendo o efeito de uma dança sutil e discreta, fluente como a música e tácita como a matéria 
arquitetônica” (RAMOS in CRAIG, 2017, p. 31).
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anteriores, subjacente não apenas a Máquinas, mas a toda produção artística de Laura Vinci. 
O sistema-planeta Terra com toda certeza seguirá sua narrativa após o fim do antropoceno 
devido ao sumiço da espécie humana pela alteração da temperatura planetária, poluição das 
águas e do ar e extinção de inúmeras espécies animais e vegetais. Resta saber quando e se 
conseguiremos reverter tal processo.

3.7.3 a versão exclusivamente instalativa

Para encerrar estas reflexões a partir da mise en scène de Máquinas do Mundo no 
Sesc Pinheiros, um pequeno desvio de rota faz-se necessário, de maneira que sairemos da 
versão cênica da obra, aquela em foco tanto neste terceiro quanto no segundo capítulo, 
para adentrarmos a versão exclusivamente instalativa da obra. Estamos nos referindo aqui à 
“instalação cenográfica” – como consta no programa –, aberta à visitação entre 23 de novembro 
e 9 de dezembro de 2018. Trata-se concretamente do mesmíssimo espaço projetado pela equipe 
no qual ocorreram as apresentações que viemos observando no decorrer das reflexões aqui em 
curso; mas agora a ser analisado nos momentos nos quais não havia performers em cena e nem 
mesmo cadeiras dispostas para o público.

Referimo-nos à instalação cenográfica como versão exclusivamente instalativa porque 
acreditamos que a versão cênica também continha inúmeros traços de uma obra instalativa, o 
que viemos argumentando na direção de uma cena-paisagem, com protagonismo do espaço. 
Se a versão cênica contava com características de uma instalação – por isso utilizamos desde 
o início a expressão “instalação performativa” –, a recíproca também é verdadeira. A versão 
exclusivamente instalativa guardava traços dramatúrgicos do trabalho cênico, entendidos aqui 
como um desenrolar de ações no tempo. Ações estas não humanas – visto que nenhum dos 
performers participava dessa versão do trabalho –, mas sim das outras matérias actantes.

Para essa versão houve especificidades nos vários componentes da máquina, ou seja, 
nas diferentes linguagens. Guilherme Calzavara preparou uma trilha sonora basicamente igual 
àquela operada por Jean Rebeldia sincronamente em cada apresentação, mas com cuidado 
especial aos volumes de cada trecho, garantindo uma escuta clara dos textos e a autonomia 
do material sonoro (que não contava com um operador em tempo real). A partir do momento 
em que era dado o play nas faixas, estas seguiam em loop, em linhas paralelas, por todo o 
decorrer do dia187. Alessandra Domingues preparou um roteiro de iluminação que também 
carecia apenas de um único comando na mesa de operação para seguir se desenrolando no 
tempo, em eterno retorno. Ademais, foi criado um mecanismo temporizador no dispositivo de 

187  A instalação poderia ser visitada por qualquer pessoa, sem mediação ou restrição etária, entre 10h e 21h30 às terças 
e quartas, e entre 10h e 18h de quinta a domingo.
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fumaça, de maneira que o nevoeiro também variava em intensidade continuamente. Tudo isso 
era operado no dia a dia da versão exclusivamente instalativa da obra por Rafael Matede, visto 
que o filósofo era também responsável pela direção técnica de palco do projeto.

Matede contou-nos que ia ao Sesc pela manhã acionar a máquina-instalação em todos 
os seus componentes e depois voltava apenas ao final do dia, para dar fim à operação. Por vezes, 
quando chegava, o filósofo encontrava pessoas habitando o espaço-tempo da instalação. De 
pé, sentados no chão ou mesmo deitados, os visitantes da instalação gozavam de uma grande 
liberdade na fruição da máquina, no encontro com o mundo que ali se instaurava. Sem o mudo 
e disciplinador convite das cadeiras, o corpo de cada visitante era tacitamente convocado a 
passear pelo espaço a partir de seus próprios desejos e impulsos, fazendo de sua experiência ali 
mais imersiva – sinestésica, háptica e mesmo somática – que a fruição da versão cênica. 

Eu lembro de estar lá e esperar as pessoas irem embora para desligar. Era bem 
frequentado o espaço, [no sentido de um grande afluxo de pessoas]. E o público era 
bem inusitado, heterogêneo. Famílias com crianças, por exemplo. Tinha uma interação 
muito forte com a instalação da Laura e com o áudio. Era muito bom. A luz da Alê 
era uma experiência e tanto! Então, realmente as pessoas ficavam ali, vagando, numa 
deriva entre um objeto e outro e na onda daquele trabalho de luz e som. E matérias, 
como a fumaça, por exemplo. Era lindíssimo ver aquele tubo de vidro, a fumaça saindo. 
(MATEDE, entrevista)

Por mais que não tenhamos vivido na pele a experiência espectatorial da versão 
instalativa, aventamos a possibilidade de que esta tenha quiçá proporcionado uma experiência 
de maior liberdade e mais táctil, ainda que tenha sido menos complexa do que a versão cênica, 
por conta do menor número de elementos envolvidos na composição. Ao chegar no espaço, 
fosse por desejo, fosse por acaso, o espectador se deparava com algo – um microcosmo, 
uma máquina, uma obra de arte – que já existia e vivia autonomamente188. Dessa forma, 
acreditamos, o espectador sentia-se menos impelido a ter de compreender este algo, visto que 
sua existência parecia apenas existir, não exigindo nada em troca. Além disso, ao adentrar o 
espaço, o espectador sentia-se livre tanto espacialmente – sem as cadeiras dispostas – quanto 
temporalmente, visto que os áudios estavam em loop, portanto era impossível saber se havia 
uma narrativa linear ou não, e em qual ponto de tal continuum encontrava-se.

Sendo assim, é mesmo possível afirmar que a versão exclusivamente instalativa de 
Máquinas do Mundo aproximou-se mais, enquanto realização e fruição, de todo o processo 
criativo vivenciado pelo coletivo de artistas, principalmente dos experimentos iniciais, ainda 
que, claro, o público não tenha tido consciência desse fato. 

Dizemos isso não como simples atividade comparativa, qual crianças competindo 
pelo melhor desenho. Mas, talvez, para reiterar – ainda assim ou ainda mais – a radicalidade 

188  A equipe chegou a pensar em um formato intermediário – nem apenas instalação, nem a performance completa –, 
no qual pequenas ações de um ou outro performer aconteceriam no espaço sem aviso prévio. Luah Guimarãez, por exemplo, 
estaria na instalação durante o dia, apenas sentada fumando um cigarro, enquanto as pessoas por ali passavam, uma ação que 
talvez se situasse em um tempo-espaço entre o real e o cênico/teatral. Tal projeto, no entanto, não foi levado adiante.
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e o desafio de se produzir uma criação cênica multidisciplinar que busca a horizontalidade 
de seus elementos, inclusive os humanos. Para além da estética, refletir sobre uma ética não 
antropocêntrica de vida decerto se faria muito mais fácil isolando, simplesmente retirando 
a própria matéria humana da equação. No entanto, quando se trata da vida mesmo, tal 
possibilidade resta impossível. E agora, José?

[...]

Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?

Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja a galope, 
você marcha, José! 
José, para onde?

Carlos Drummond de Andrade
(Poesias, 1942)
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[...] vi no Aleph a Terra, e na Terra outra 
vez o Aleph e no Aleph a Terra, vi meu 
rosto e minhas vísceras, vi teu rosto 
e chorei, e senti vertigem e chorei, 
porque meus olhos tinham visto 
aquele objeto secreto e conjectural 
cujo nome os homens usurpam mas 
que nenhum homem contemplou: o 
inconcebível universo.

“O Aleph”,
Jorge Luis Borges 
(2008 [1949], p. 150)
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O eterno retorno

“Toda conclusão é um despertar, e todo despertar resolve algo.” 
(DEWEY, 2010, p. 312)

 As considerações finais que serão lidas nas próximas páginas não têm a pretensão de 
encerrar a reflexão apresentada no decorrer desta dissertação. Cada capítulo e cada unidade 
temática já contou com uma forma de conclusão do raciocínio ali desenvolvido, de maneira 
que restaria repetitivo uma retomada por simples hábito retórico. De toda forma, é preciso 
encerrar; ainda que de maneira aberta. Ainda que façamos votos de que – assim como uma 
obra de arte reverbera no tempo – as reflexões presentes neste ensaio acadêmico sigam fluindo 
por pensamentos, diálogos e, quem sabe, novas obras de arte.

Em uma espécie de loop, de eterno retorno, voltamos, então, à premissa inicial do 
projeto Máquinas do Mundo: a almejada horizontalidade entre as diversas linguagens ali 
reunidas, bem como entre os artistas participantes. No segundo capítulo, ao final de nossa 
análise genética do processo de criação, defendemos as hipóteses de uma direção coletiva 
e rotativa e de um processo com características anarquistas. Já no capítulo três buscamos 
destrinchar a dialética encenação-recepção através da noção de cena-paisagem e de uma série 
de binômios – entendidos menos como dicotomias e mais como polos opostos e ao mesmo 
tempo complementares de relações dinâmicas. À luz da dialética materialidade-sentido por 
nós apresentada como eixo de toda a reflexão, foram colocados em jogo pares de conceitos 
operativos como intelecção/percepção; sentido/sensação; semiologia/fenomenologia; óptico/
háptico e corpo fenomenal/corpo representação. 

No entanto, mesmo com o caminho trilhado por entre conceitos, mesmo com a 
síntese reunida na noção de actante de Bruno Latour, parece-nos quase impossível chegar 
a uma conclusão estável acerca da horizontalidade dos elementos componentes da cena, 
principalmente no tocante aos dois elementos que historicamente são centrais na tradição do 
dito teatro ocidental aristotélico: o texto e os atores. Ao fim e ao cabo, estavam os textos e os 
atores no mesmo patamar que os outros elementos cênicos, como figurinos, objetos, luzes, 
sons, etc? 

Máquinas do Mundo – tanto com suas premissas quanto com seu trabalho em 
processo e suas apresentações em diferentes locais – jogou de forma irreverente com modos, 
materialidades e meios, revisitando a almejada união das linguagens artísticas do modernismo 
sem cair em soluções pré-concebidas ou já canonizadas. Partindo de um desejo visual e plástico 
e de um grande apuro estético de toda a equipe, mas também de estudos literários e de cunho 
filosófico, o processo de trabalho atravessou formas belas e por vezes sublimes na tentativa de 
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materializar a potência das ideias com as quais lidavam. 
Restaria, quiçá, inútil tomar partido respondendo à pergunta colocada mais acima, 

considerando a multiplicidade de caminhos possíveis no campo da recepção da obra. Que os 
textos de Drummond, Lispector e Machado de Assis tiveram um papel primordial – talvez até 
mesmo central – em todo o processo criativo, ora, isso é inegável. Se estes, após traduzidos 
no todo, foram transportados a uma condição de “apenas” mais um elemento na encenação, 
na realização da instalação performativa, isso já não podemos afirmar, pois é assunto afeito à 
recepção da obra e a um campo de percepção subjetiva, cremos. No entanto, se insistissem na 
pergunta, responderíamos que não; que os textos seguiram em posição hierarquizada durante 
todo o trabalho, balizando não apenas a criação, mas também a fruição devido à sua presença 
constante e cristalina. Mesmo quando, rumo ao final da performance, o nevoeiro tomava conta 
do espaço e esfumaçava, borrava e até mesmo apagava as percepções de forma, cor e volume, 
o texto seguia intacto, inabalável.

Em um dos encontros teóricos, José Miguel Wisnik fez uma interessante colocação a 
respeito do uso das três matérias literárias no processo criativo de Máquinas do Mundo; da 
potência de se trabalhar com esses textos “clássicos” no contexto das artes da cena e da maneira 
como se trabalhou:

O texto se “classiciza”, ele se fixa, se estabiliza, ele entra em estase. Ele é ensinado, ele 
passa a ser tudo o que já está dito sobre ele, ele é parafraseado. Mas, acontece que isso é 
um uso que se faz deles [dos textos clássicos]. E [na verdade] eles contêm um potencial 
tremendo de oposição a isso. Eles foram feitos para isso, eles atravessam isso, mesmo. 
A finalidade [do próprio projeto]... Não sei se a finalidade, mas o sentido dessa coisa 
toda é trazer esses clássicos para o lugar, vamos dizer, originário deles. Do movimento 
que eles fazem, que eles abrem... Eles são tremendos operadores de abertura! E é um 
desafio fazer isso acontecer. (WISNIK, encontros teóricos – transcrição nossa)  

Máquina-matrioska

Mais do que o debate acerca da centralidade (ou não) das matérias textuais, gostaríamos 
de reforçar aquela que acreditamos ser a principal característica da obra de arte aqui em debate: 
a (re)união de artistas engajados em um exercício criativo e crítico a respeito de nossa existência 
neste “mundo mundo vasto mundo”. Quando indagados, nas entrevistas, acerca de sobre o 
que falava Máquinas do Mundo, chamou-nos a atenção como muitas respostas enveredaram – 
talvez sem a consciência precisa do fato – por um caminho metalinguístico, como se o trabalho 
falasse mesmo de seu próprio processo de feitura, característica de sabor modernista. Como se 
o processo criativo tivesse sido per se a abertura da máquina do mundo, a descoberta do Aleph 
ou de algo como a explicação da vida, de um encontro com o real. Seria possível aproximarmo-
nos, então, da visão de que a criação artística deveras cria mundos, abre caminhos para novas 
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realidades, instaura novos modos de existência. 

Existências possíveis, estados virtuais, planos invisíveis, aparições fugazes, realidades 
esboçadas, domínios transicionais, intermundos, entremundos: é toda uma outra 
gramática da existência que aí se pode conjugar. A cada vez que nos entregamos a 
um ser, a uma obra, a uma teoria, a uma aposta política, científica, clínica ou estética, 
instauramos um modo de existência e, assim, num efeito bumerangue, experimentamos 
um modo de existência (com suas derivas) para nós mesmos. (PELBART, 2014, p. 263)

A gente não tem esse compromisso [com a causalidade, a lógica, a concatenação de 
ideias do teatro aristotélico]. A gente não deve nada ao povo de teatro, nem a ninguém. 
A gente pegou, sim, elementos de teatro, cênicos, e construiu ali um objeto estranho, 
e que eu acho que é germe do que a gente ainda vai fazer em seguida. Olhando agora, 
em perspectiva, eu acho que o Máquinas foi uma primeira etapa de uma coisa tateada, 
engatinhada, do descobrimento de um modo de fazer. (MATEDE, entrevista – itálico 
nosso)

Logo, poderíamos dizer que a pergunta sobre o que fala Máquinas do Mundo estaria 
próxima ou até mesmo fundida à pergunta como foi criada a instalação performativa, em um 
ciclo de contaminação entre sujeito e objeto, ação e matéria, forma e conteúdo; uma coisa 
dentro da outra, dentro da uma, dentro da outra... Afinal, uma determinada arregimentação 
de pessoas, palavras, materialidades e tudo quanto é coisa reunida em um processo criativo 
é dotada de uma potência performativa. O grupo de artistas cria a partir desse amálgama, 
assim como é também criado a partir deste, se tomarmos a lógica actante. Por sua vez, o 
espectador de Máquinas do Mundo recebe a obra e age sobre ela, em proporções variadas e 
sempre, invariavelmente sempre a partir de suas vivências anteriores. Uma metáfora pobre, 
mas suficientemente clara, talvez seja de grande ajuda aqui: tal obra de arte – experiência ou 
fluxo multidisciplinar e polissensorial – é formada por uma série de peças, ao mesmo tempo 
que as apresenta. Com tais peças não se faz um quebra-cabeça – pré-definido, exclusivo, único 
–, mas sim um mosaico – múltiplo, metamórfico. 

O que se leu nesta dissertação de mestrado é a instauração de um pensamento crítico 
que se criou na superposição de um pouco mais de trinta meses de trabalho. Tivéssemos mais 
tempo, certas coisas mudariam, seguramente. Isso não significa que não acreditamos naquilo 
que escrevemos, muito pelo contrário. Significa que estamos certos de que a reflexão não é 
estanque e a realidade não cessa de se fazer. As reflexões aqui presentes são fruto de uma 
teia irreconhecível enquanto totalidade de contornos bem definidos, pois segue em constante 
transformação. Aquilo que vimos, tudo o que lemos, os autores sobre os quais nos detivemos 
– sempre escolhas difíceis – formam um amálgama metamórfico, e o que se apresentou nestas 
páginas é uma fotografia, uma existência em um tempo específico (enquanto produção), que 
segue se desenrolando em outras esferas de tempo (enquanto leitura). Todo pensamento é 
necessariamente coletivo, intertextual e relacional. É da ontologia do fazer acadêmico acontecer 
em rede. Junto de nós, há tudo o que lemos, vimos e fizemos em constantes reverberações 
multidirecionais, em constante devir. Aquilo que escrevemos aqui reflete nossa própria 
existência no instante agora – já passado, portanto.
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[Aliás,] é precisamente ao extrairmos de um produto artístico a sensação de estar 
lidando com uma carreira, uma história, percebida em um dado ponto de seu 
desenvolvimento, que temos a impressão de vida. O que está morto não se estende 
para o passado nem desperta interesse no que está por vir. (DEWEY, 2010, p. 322-323 
– itálico do autor)

O que seria de tudo isso se no dia em que fomos assistir a Máquinas do Mundo 
estivéssemos com uma terrível dor de barriga? O que seria de nossa pesquisa se tivéssemos 
preguiça da literatura brasileira por conta de uma vivência escolar não tão saudável? (Uma 
história não rara, infelizmente.) O que seria de nossa análise genética do processo de criação 
sem a generosidade dos artistas envolvidos em nos conceder as entrevistas e possibilitar o acesso 
a uma miríade de rascunhos cênicos? O que seria de nossa leitura da instalação performativa se 
não tivéssemos tido acesso à gravação em vídeo? 

O encadeamento de ideias que aqui se apresentou é resultado do cruzamento das 
histórias de vida dos artistas participantes de Máquinas do Mundo com a nossa própria história. 
Outro pesquisador ou pesquisadora que quisessem – como ainda podem querer, claro – 
debruçar-se sobre este objeto de estudos deter-se-iam sobre outros aspectos, talvez; chegariam 
a outras regiões, observariam o mesmo vale do topo de outra montanha. São reais e honestas 
as visões desde as montanhas. E são muitas. Apresentamos-lhes aqui uma delas, aquela desde 
a montanha que escalamos neste momento específico da nossa vida. E a vista daqui de cima é 
bela. Ela é sublime.

Horizonte/tal

Para mim, Máquinas fala sobre uma visão, uma visão de mundo. O que eu acho lindo 
é que essa visão de mundo pode ser tanto a de Drummond – que vai do fundo da 
terra até o mais alto dos prédios, passando pelas pedras, pela civilização –, a visão da 
Clarice – civilizações colocadas em cima de civilizações [...] –, e a visão do Machado, 
que é uma viagem no tempo bem linear. O que é bonito do Máquinas é que são três 
visões e a gente está fazendo uma quarta. A gente não tenta reproduzir nenhuma visão. 
(BELOTTI, entrevista)

Para mim [Máquinas do Mundo] fala muito do processo, do prazer, mesmo. Para mim, 
essa máquina é o encontro dessas cabeças, de como funcionam; de como mesmo com 
problema a coisa gira, encaixa, dá certo, muda. É o encontro destes vários corpos, destas 
várias cabeças, várias criações – tudo é essa máquina. É para além do acontecimento, 
para além do que se quer dizer com alguma coisa. Para mim, é muito... É como o texto 
fala; é a hora que a coisa acontece e você vê tudo. É o Aleph. Quando eu estou junto 
com todos eles é um nível de prazer e abertura que eu não tenho em outro lugar. E 
que eu me doo com prazer. É o estar junto. [...] Tem uma generosidade muito grande 
da Laura de ter trazido suas obras e deixar que elas fossem manipuladas por outras 
cabeças. Como que a gente monta isso? Isso vira figurino? O que a gente faz com isso? 
O que o ator faz com isso? Essa abertura, essa permissão dela de que algo já existente 
seja transmutado com esse coletivo. (PINTO, entrevista)
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Cabe um comentário mais detido sobre a força propulsora que foi Laura Vinci no 
processo de Máquinas do Mundo. Que se leve em conta, claro, a potência da transposição de 
sua produção escultórica para dentro do processo teatral, afinal de contas trata-se de matérias 
actantes e que trazem consigo o trajeto que vem sendo percorrido pela artista, como vimos. 
Mas, também se faz igualmente necessário falar da longa parceria da artista com Joana Porto e 
Alessandra Domingues. Poderíamos citar, claro, todos os outros artistas envolvidos no projeto, 
mas nos parece justo focar nessa tríade de mulheres, que ao longo dos últimos anos têm 
colaborado em processos teatrais e buscado – junto com tantos outros parceiros e parceiras 
– engendrar no cotidiano da criação teatral uma qualidade outra de trocas entre os artistas e 
destes com as materialidades, os espaços e seus habitantes. 

Eu acho que é muito parecido o jeito que a Laura trabalha nas artes visuais e nas artes 
cênicas; ela sempre conta muito com os parceiros que ela tem. Nas artes visuais são os 
fornecedores, artesãos, eu, que ajudo ela a desenhar. Enfim, ela é uma pessoa de parcerias 
e isso é bem evidenciado nas montagens [teatrais] que a gente fez, principalmente no 
Máquinas. Tudo bem, é tudo muito coletivo, mas foi a Laura que juntou todo mundo 
e falou “Vamos fazer! Vamos dar um jeito.” Ela que bancou o começo do experimento. 
Então, ela é essa pessoa, ela é uma força dentro do grupo, uma força de união. E a 
maneira que ela é, como ela trabalha, o que ela acredita, é muito coletiva; ela é muito 
generosa. E essa é totalmente a maneira como as coisas aconteceram no Máquinas, do 
começo ao fim. São pessoas que também têm essas características que se uniram para 
trabalhar, então deu muito certo. (TEIXEIRA, entrevista)

Faz-se necessário lembrar da importância que tiveram certos grupos teatrais, desde a 
década de 1990, que pautados na prática do processo colaborativo abandonaram uma criação 
tradicionalmente centrada na figura do diretor e engajaram os atores e atrizes no processo 
dramatúrgico e cênico através de workshops, com isso transformando ética e esteticamente 
a cena teatral. Tomando esse cenário como ponto de partida, aventamos a hipótese de que 
estamos vivendo atualmente – e por isso talvez ainda nos falte certo distanciamento para 
ver com mais clareza suas cores e contornos – um processo semelhante em relação ao que é 
largamente chamado de “equipe técnica”. Ora, o que é o fazer artístico senão uma técnica – 
techne em Aristóteles –, em todas as suas esferas? 

Se havia – e ainda há – uma hierarquização dentro dos grupos ou processos teatrais que 
confia ao diretor e ao dramaturgo, e mais recentemente ao elenco, a criação conceitual – tanto 
filosófica quanto estética – da obra teatral, relegando aos cenógrafos, figurinistas, iluminadores, 
músicos, aderecistas etc. uma posição de cumpridores de demandas, isso está a mudar. E todos 
só têm a ganhar, acreditamos. Claro que toda mudança se desenrola no tempo, sendo seu 
início e fim de difícil marcação. No entanto, em um trabalho como Máquinas do Mundo é 
possível reconhecer, tanto em suas premissas quanto em sua práxis, a defesa e a afirmação de 
toda a equipe enquanto artistas, enquanto pessoas que pensam e criam o mundo à sua volta 
através de seu ofício. E que no processo de criação são igualmente proponentes. Artistas e 
técnicos, técnicos e artistas. Para além de uma diferenciação pautada na história da utilização 
dos vocábulos – uma questão plasmada, portanto, na linguagem – artistas e técnicos são dois 
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termos que correm um atrás do outro qual cachorro atrás do próprio rabo189. Máquinas do 
Mundo, portanto, faz parte da aurora de um novo teatro que acredita nas trocas radicalmente 
horizontais e na multiplicidade dos vetores de criação, rompendo, na esteira do processo 
colaborativo, com o modus operandi de certa tradição teatral ocidental. 

Não entendi. É o quê?

O local [Sesc Pinheiros] era uma caixa branca, de galeria, bem asséptico... Mas, eu 
gostei. Mas, eu gostei porque gostei do processo. E eu tive retornos muito bonitos de 
pessoas que foram assistir. Pessoas com visões bem diferentes do que viram, e acho 
que esse era um dos nossos objetivos... Tá, não é teatro, não é performance, é o quê? 
É a possibilidade de você estar em um lugar no qual a sua sensibilidade é aguçada, ela 
é conduzida, de alguma maneira; mas tudo pode ser. Você não precisa entender nada. 
Você não tem de ter uma compreensão. As pessoas sentiram. E coisas diferentes! Todo 
mundo teve uma impressão de sublime. De uma coisa bela que a gente não vê toda 
hora. (PORTO, entrevista)

À revelia das novas formas de gestão biopolítica da vida em escala planetária, que 
tendem galopantemente à homogeneização, vêm à tona por toda parte modos de 
existência singulares, humanos e não humanos. Que tipo de existência se lhes pode 
atribuir, a esses seres que povoam nosso cosmos, agentes, actantes, sujeitos larvares, 
entidades, com suas maneiras próprias de se transformar e de nos transformar? Nem 
objetivos nem subjetivos, nem reais nem irreais, nem racionais nem irracionais, nem 
materiais nem simbólicos, seres um tanto virtuais, um tanto invisíveis, metamórficos, 
moventes: a que categoria pertencem? E em que medida existem por si mesmos? 
Quanto dependem de nós? Quanto estão em nós? Enfim, qual é exatamente o seu 
estatuto, se é que se deva de imediato reuni-los todos num único grupo, na contramão 
da pluralidade existencial que anunciam? Que efeitos têm sobre nossa existência e 
imaginação? (PELBART, 2014, p. 250)

 Talvez a necessidade de categorizar, mesmo de nomear, esteja para a arte assim como 
estão para existência humana as identidades raciais, culturais, étnicas, religiosas e por aí 
vai. Quem sabe um dia alcançaremos a potência da Arte – assim, maiúscula – mesmo sem 
sabermos precisamente como ou o quê. E quem sabe, nesse mesmo dia, em festa celebraremos 
uma existência pós ou pré-identitária, nossa existência enquanto seres quaisquer190, como disse 
Agamben. 

189  Sobre essa questão da evolução histórica dos termos arte (do latim ars) e técnica (do grego techne) e uma certa 
inversão na compreensão destes, ver CICERO, 2005. 

190  Em A comunidade que vem, Agamben (1993, p. 11-12) inicia versando sobre o ser que vem, o ser qualquer: “O 
Qualquer que está aqui em causa não supõe, na verdade, a singularidade na sua indiferença em relação a uma propriedade 
comum (a um conceito, por exemplo: o ser vermelho, francês, muçulmano), mas apenas no seu ser tal qual é. A singularidade 
liberta-se assim do falso dilema que obriga o conhecimento a escolher entre o caráter inefável do indivíduo e a inteligibilidade 
do universal. Já que o inteligível, segundo a bela expressão de Gersonide, não é um universal nem um indivíduo enquanto 
incluído numa série, mas ‘a singularidade enquanto singularidade qualquer’. Nesta, o ser-qual é tomado independentemente 
das suas propriedades, que identificam a sua inclusão em determinado conjunto, em determinada classe (os vermelho, os 
franceses, os muçulmanos) — e considera-se que ele não remete para uma outra classe ou para a simples ausência genérica de 
pertença, seja ela qual for, mas para o seu ser-tal, para a própria pertença”.
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É errando que se erra

A partir do modo errante através do qual desenvolvemos esta pesquisa de mestrado, 
pudemos constatar que houve no processo de criação de Máquinas do Mundo uma troca 
multidirecional não apenas entre os artistas envolvidos, mas também entre as matérias literárias 
e concretas ali presentes. Muitos dos pensamentos que nos vieram à mente na ocasião da fruição 
da instalação performativa e, posteriormente, na análise do vídeo, vieram a ser de certa forma 
corroborados pelos artistas nas entrevistas realizadas. A obra, a experiência artística, emanava 
os mesmos princípios, as mesmas aspirações e sensações que foram evocadas e arregimentadas 
pela equipe de artistas em seu processo de feitura. Os artistas produziram a obra de arte em 
questão, assim como a obra – o processo, as trocas, as escolhas, a criação – produziu e produz 
ainda os artistas. 

Pode-se dizer, como já vimos, que são ambos – ou melhor, todos – actantes, agentes 
de transformação e criação de realidades. É o artista que faz uma série de obras ou tal série de 
obras que faz o artista ser quem ele é? Foi o coletivo de artistas que fez Máquinas do Mundo ou 
foram estas que engendraram aquele? Há uma matéria comum, compartilhada, que carregam 
todos os artistas de Máquinas do Mundo. Não que isso gere uma forma homogênea de se ver 
e viver a realidade, não. Mas, há um determinado campo semântico, bem como um hall de 
vias perceptivas, que existe em rede entre estes artistas. E, ademais e principalmente, há uma 
crença compartilhada e experienciada de uma forma de organização e colaboração horizontal, 
pautada no respeito, na confiança e na escuta mútua.

Máquinas do Mundo, em todas as suas esferas, existiu enquanto uma arte que é 
dispositivo de abertura, de indagação, de movimento. “Caminante no hay camino, se hace 
camino al andar...” disse o poeta espanhol Antonio Machado. Andemos, pois.
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E então, quando menos se espera 
– num instante tão repetidamente 
comum como o de se levar um copo 
de bebida à boca sorridente no meio 
de um baile – então, ontem, num dia 
tão cheio de sol como estes dias 
do ápice do verão, com os homens 
trabalhando e as cozinhas fumegando 
e a broca britando as pedras e as 
crianças rindo e um padre lutando por 
impedir, mas impedir o quê? – ontem, 
sem aviso, houve o fragor do sólido 
que subitamente se torna friável numa 
derrocada.

A paixão segundo G.H., 
Clarice Lispector 
(2009 [1964], p. 68)
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ANEXO A

 Na tabela abaixo, apresentamos a lista dos artistas participantes da montagem de 
Máquinas do Mundo como consta no programa das apresentações no Sesc Pinheiros, em 
2018. Os nomes foram aqui reordenados com o intuito de facilitar a compreensão de quem 
esteve envolvido em cada métier e com foco em qual linguagem. Aproveitamos esta estrutura 
organizadora da tabela para apontar também, na terceira coluna, as entrevistas realizadas no 
decorrer da pesquisa de mestrado e, na quarta coluna, possíveis observações úteis.

Donizete Mazonas, Shirlei Torres Perez e Rafael Souza Lopes foram entrevistados e 
por isso seus nomes constam na tabela, ao final. No entanto, não constam no programa de 
Máquinas do Mundo no Sesc Pinheiros, esclarecemos. 

ARTISTA MÉTIER ENTREVISTAS OBSERVAÇÃO

Laura Vinci cenografia 25/08/2020
22/10/2020
11/10/2021
18/10/2021
15/06/2022

Primeira entrevista feita 
presencialmente, em seu ateliê. As 
seguintes foram on-line.

Marília Teixeira cenografia 19/02/2022 Assistente de Vinci no campo das 
artes visuais.

Flora Belotti cenografia 23/06/2021

Roberta Schioppa assistente de direção 29/03/2021 A artista visual entrou no processo 
sem função específica, com um 
desejo de se aproximar do teatro.

José Miguel Wisnik literatura / trilha 
sonora

não realizada

Luah Guimarãez performer (teatro) 23/02/2021
09/02/2022

Roberto Audio performer (teatro) 17/03/2022

Mariano Mattos Martins performer (teatro) 17/02/2022

Wellington Duarte performer (dança) 21/04/2021 Entrou no meio do processo.

Alessandra Domingues iluminação 15/02/2022

Flow [no programa 
consta Flora] 
Kountouriotis

iluminação não realizada Colaborador(a) em apenas parte 
do processo.

Bê [no programa consta 
Beatriz] Camelo

iluminação não realizada Colaborador(a) em apenas parte 
do processo.

Joana Porto figurino 10/02/2022

Diogo Costa figurino não realizada

Rogério Pinto figurino 05/10/2021
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Marcelo Von Trapp figurino não realizada Não participou do processo. Fez 
o vestido vermelho utilizado por 
Luah Guimarãez.

Guilherme Calzavara trilha sonora 15/03/2022

Jean Carlos Menezes trilha sonora 18/03/2022 Entrou logo antes do Sesc 
Pinheiros.

Ivan Garro trilha sonora (design 
de som)

não realizada Não participou do processo.

Bia Fonseca produção 25/03/2022 Entrou na pré-produção / 
produção para o  Sesc Pinheiros.

Rafael Matede filosofia / coordenação 
de palco

17/02/2022

Diego Moschkovich direção de atores 03/05/2021 Entrou no meio do processo.

Tarina Quelho movimento não realizada Teve participação no início e 
depois, antes do Sesc Pinheiros.

Cesar Lopes montagem / 
cenotécnica

não realizada

Renato Mangolin fotografia não realizada Não participou do processo.

Yghor Boy Vídeo 22/02/2022 Não participou do processo.

Lucas Cândido assistente de produção não realizada Não participou do processo.

Aury Porto mundana companhia não realizada Não participou do processo.

Donizete Mazonas movimento 22/02/2022 Participou apenas no início do 
processo. 

Shirlei Torres Perez técnica do sesc em 
artes cênicas

13/04/2022 Programadora do Sesc 
responsável por acompanhar o 
projeto. 

Rafael Souza Lopes assistente de direção 18/03/2022 Participou apenas do início 
do processo. Entrevista curta, 
realizada através de troca de 
mensagens.
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ANEXO B

Uma conversa entre Laura Vinci e Guilherme Yazbek 
15 de junho de 2022, via Zoom 

Na ocasião desta conversa, a pesquisa já se encontrava em sua última etapa, com os 
ajustes finais na dissertação. A primeira parte da conversa consistiu de uma série de dúvidas 
pontuais – surgidas no decorrer da escrita – que foram esclarecidas pela artista. A segunda 
parte da conversa é a que se encontra aqui transcrita e a única – dentre todas as conversas 
realizadas no curso de nossa pesquisa – que se aproximou de fato de uma entrevista, tendo as 
perguntas sido enviadas anteriormente à artista. 

A transcrição buscou guardar as marcas da linguagem oral e apresenta algumas 
indicações de ações qual rubricas teatrais. Como de praxe, informações entre colchetes foram 
por nós adicionadas posteriormente, no processo de escrita (transcrição). 

Guilherme Yazbek  — Com a leitura que fiz de seu mestrado [Metais, areias, pedras: considerações 
sobre escultura e espaço, ECA-USP, 1999], fica claro para mim alguns escultores que você 
admira, como o Richard Serra e o Anish Kapoor. Mas, fiquei curioso para saber que outros 
artistas são referências para você. Que estão em um lugar de afeto; de te afetar, mesmo.

Laura Vinci — Isso é interessante porque é algo que muda. É engraçado... Você vai conhecendo 
artistas novos... Mas, tem aqueles que quando você olha, você pensa “Ai, meu Deus, que 
coisa!” [diz sorrindo] Tem os mais clássicos... Por exemplo, o Brancusi é um artista que eu 
sempre olho, sempre estou visitando. E sempre me surpreende muito. Toda a Land Art é muito 
impressionante para mim, até hoje. Os minimalistas norte-americanos; o Michael Heizer, que 
é muito bom. São todos artistas que têm uma radicalidade espacial e material. Dos que são 
da minha geração, tem o Anish Kapoor, o Olafur Eliasson. Sim, Pina Bausch para mim é o 
máximo! Ela é a grande referência em teatro-dança, como lida com as matérias... Eu sou muito 
influenciada por ela. Eu acho muito bom. Eu tenho visto muito o artista sul africano, que faz 
animação... William Kentridge. Um trabalho maravilhoso.

GY — Sim! Que tem todo um trabalho de imagens em movimento.

LV — Tem uma coisa teatral ali muito forte. Ele faz verdadeiros espetáculos. É muito bom, eu 
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gosto muito de ver; dá ânimo quando você vê!

GY — Do Brasil, da sua geração ou mesmo mais novos, tem alguém que te salta aos olhos?

LV — Sim, tem a Renata Lucas, de quem eu gosto muito. Tem um artista do Rio, da minha 
geração, chamado João Modé. Eu gosto muito das coisas dele, ele tem uma delicadeza, é um 
trabalho muito bom. Toca o coração. Ah, daí tem os parceiros, né... Enfim, o Nuno [Ramos], 
Arthur Lescher... Mas, aí são amigos! Mas, isso também mudou um pouco. A gente foi ficando 
mais velho e cada um foi ficando mais no seu canto. [tempo] Dos mais jovens, eu acompanho 
a Marina Camargo, a Manu Costa Lima e um bem jovem, o Niki Nomura.

GY — Eu fui ver há algumas semanas... Tem um trabalho que eu gosto muito que é o do Lucas 
Simões. Ele tava com uma individual dele agora na Galeria Triângulo, não sei se você chegou 
a ver [trata-se de OTIUMmuitoOTIUM]. Ele tem uns trabalhos com concreto e um monte de 
papel assim... Como um compensado de papel...

LV — Sim! Sei, sei!

GY — Da minha geração é alguém que eu acompanho há uns anos e gosto muito. Nessa última 
exposição ele criou uns expositores de espuma; grandes sólidos de espuma dessas de colchão, 
com ardósia em cima... Eu escrevi para ele dizendo que eu tinha adorado a exposição, mas que 
tinha amado mesmo os expositores! (ri)

LV — Ah, mas é parte do trabalho!

GY — Exato, ele me disse que era projeto dele, que fazia parte... 

LV — Eu não fui ver...

GY — Pois é, não sei se ainda está rolando. Se tiver, vale a pena! [pausa, levanta-se e acende 
a luz] Bom, daí tem este campo mais teórico ou talvez mais filosófico, do que você tem lido 
ultimamente. Eu lembro que você comentou comigo que em 2020 fez aquele curso no IEB 
[Instituto de Estudos Brasileiros] da USP...

LV — Sim! Sobre o Antropoceno. [tratou-se do curso O Antropoceno – Abordagens 
Transdisciplinares, com professores de diversas áreas]

GY — E claro que isso também atravessa a sua produção. Mas, enfim, o que mais você tem lido 
ou talvez disso, o que mais tem te tocado...
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LV — Então... Eu to na leitura dessas coisas... De plantas... Você consegue ver? Minha biblioteca 
tá bem aqui [diz sorrindo]. 

GY — Vocês estavam estudando o [Stefano] Mancuso, não é? [no núcleo de arte da mundana, 
após o Máquinas do Mundo]

LV — É! Espera só um pouquinho... [levanta-se e acende a luz] A gente está no universo das 
plantas, sabe... Ó... [pega alguns livros] Livro de Seres Invisíveis [de Dorion Sagan]; Revolução 
das Plantas [de Stefano Mancuso]; O Cogumelo no Fim do Mundo [de Anna Tsing]... É um 
pouco a bibliografia do [curso sobre o] Antropoceno que eu continuo lendo. Sobretudo sobre 
as plantas, mesmo, porque a gente está preparando um novo projeto. Aí que eu tenho focado 
minha leitura. Outro dia eu li um livro muito bom, aliás, sobre artes visuais, e pensei “Gente, 
preciso voltar a ler as coisas sobre arte” [diz rindo] Eu to muito fora disso... É um livro que a 
Editora Ubu recém publicou... O que vem depois da farsa? [do Hal Foster]. Ah, e também to 
lendo A Trama da Vida [– como os fungos constroem o mundo], desse Merlin [Sheldrake], que 
é uma graça. Todos esses caras de plantas, esses cientistas. [pausa] Daí nas férias você lê uma 
literatura, pra dar uma descansada...

GY — Nossa, eu to com saudades de ler um livro sem notas de rodapé!

LV — É, exato! Um romance... Ultimamente eu reli o livro do Guile, também. [Dentro do 
Nevoeiro, Guilherme Wisnik]

GY — Ah, é muito bom! [tempo] Você viu aquele documentário... Não é sobre plantas, mas 
tem esse perspectivismo, esse intuito de mudar um pouco o ponto de vista... O documentário 
Fantastic Fungi.

LV — Ah, sim! É maravilhoso.

GY — Nossa, me explodiu a cabeça, eu achei o máximo!

LV — Sim, é muito bom.

GY — Eu achei legal como eles pegam não só a questão biológica, mas também como isso chega 
culturalmente para gente. Como é o uso do fungo, culturalmente, medicinalmente, enfim...

LV — Sim. É muito bonito o documentário. A Tsing é um pouco isso, ela vai falando um 
pouco do... Por exemplo, a coleta do champignon numa região dos Estados Unidos tem uma 
característica por causa da população que tem lá. São chineses, japoneses, que sabem como 
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colher. Esse fato de saber como colher é muito determinante no próprio crescimento do 
champignon, então tem essa interação entre o Homem e a Natureza... É muito interessante.

GY — Total. E como você diferencia uma questão cultural – essa população que tem essa 
relação – da Natureza? A Natureza que está se desenvolvendo pela cultura ou a cultura que está 
se desenvolvendo pela Natureza?

LV — Pois é, essa é uma questão muito atual.

GY — Total, está muito em voga. Bom, aí então nesse sentido... Pensando nisso, porque a sua 
arte, ela é muito... Ela reflete, critica e pensa a nossa relação, [a relação] Homem e Cosmos, 
Homem e Natureza, hoje. E nesse sentido vem a minha próxima pergunta que é: qual é a 
potência da Arte hoje? O que você acha que pode a Arte? Pode, ou até deve a Arte no século 
XXI?

LV — Eu acho que... 

[problemas técnicos, a ligação trava]

LV — Eu acho que a arte hoje tem, enfim... Acho que sempre... Tem a capacidade de propor 
novos mundos, abrir novas possibilidades de pensar a relação com o mundo. Eu acho que a 
arte se aproxima muito dos sonhos... Se a gente levar a sério os nossos sonhos... Eu acho que a 
arte está muito próxima ao mundo dos sonhos. E a gente precisa incorporar à nossa vida real. 
Você considerar os sonhos como parte da vida. Então, a arte eu acho que tem esta capacidade 
de atingir essas regiões pouco acessadas por nós na vida... 

GY — Na nossa vida mundana... Cotidiana...

LV — Na vida cotidiana, dura. [então, retoma a questão dos sonhos] Ah, a fruição, a invenção! 
O cotidiano é mais restrito, né. A gente é feito para produzir coisas. [diz aqui em chave negativa, 
no sentido de que somos fruto de um sistema pautado na produção e consumo constantes] 
Então, acho que a arte hoje, sim, ela se alia muito a essa questão de saídas para novos mundos, 
propor novos mundos.

GY — Sim... [tempo, lê o roteiro de perguntas] Ah, essa ordem de perguntas tá meio ruim. 
Bom... Aí, voltando para uma coisa mais pro começo de carreira... Eu tava querendo ter certeza 
se era isso; enfim... Quando você começou, você começou na pintura. Claro que já era uma 
pintura matérica, uma pintura que fazia uso da tela de maneira diferente, com alguns recortes; 
no sentido de já ter um pensamento quase tridimensional ali.
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LV — Escultórico.

GY — É. Mas, era pintura... E que daí, não sei, talvez tenha uma relação com os anos 1980, 
com a força que tinha a pintura naquele momento. Acho que teve... Historicamente, dá para 
localizar. E teve também a sua relação com os artistas da Casa 7, com quem você tinha uma 
proximidade muito grande naquele momento. Quando eu olho para a sua trajetória, para mim 
fica clara a “explosão” da escultura para a instalação, digamos, a partir do Arte/Cidade III. Mas, 
não fica tão claro como se deu uma passagem anterior, que seria da pintura para a escultura. 
Quer dizer, eu acho que você já tinha as [esculturas] pretas. Você mesma fala [na dissertação 
de mestrado] das pretas, as largas... Mas, em que momento você abandonou mesmo a pintura 
e foi total para as três dimensões?

LV — [tempo] Eu acho que foi... Quando eu fiz essas pinturas que tem uns cavados com estanho. 
Onde eu derreti estanho e coloquei dentro das cunhas. Eu criei umas linhas, umas cunhazinhas 
na superfície. Inclusive, eu trabalhava sobre a tela deitada, sobre uma bancada. Então... Ali eu 
já tava mexendo com metal, eu já tava... Enfim... Foi o que eu fiz. Eu de certa forma tirei essas 
listas da pintura e fiz elas compridas e no chão, fixas no chão.

GY — Você fundia estanho. Pegava o estanho líquido e aplicava na tela, é isso? Primeiro na 
horizontal, daí esperava secar e aí, depois, você chegou a verticalizar as telas...

LV — Isso. 

GY — Não são as Camas [1986] isso, são?

LV — São as Camas. [reflete rapidamente] Não, não. É um pouco depois das Camas. Eu usava 
uma massa plástica. Eu punha uns barbantes, fazia as listas... Eu punha os barbantes para fazer 
esses buracos, esses baixos relevos. Quando a massa plástica secava, eu arrancava o barbante, 
então ficava aquele buraco todo. Daí eu deitava a tela e ia com... São umas barrinhas de estanho 
que você vai com ferro de solda, você vai derretendo... Eu ia preenchendo essas calhas com 
metal. Então, dali foi meio imediato, eu puxei da tela pro espaço. Foi fácil, na verdade. Foi a 
minha primeira exposição de escultura, no Centro Cultural São Paulo [em 1990, com curadoria 
de Sônia Salztein], são aqueles trabalhos.

GY — Sim, quando você apresenta também as verticais...

LV — Sim, sim.

GY — É que essa obra, especificamente; esse trabalho do estanho eu não sei se eu tenho a 
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referência visual. Mas, é interessante perceber como o próprio procedimento, a lida com o 
material, que foi migrando, foi se transformando.

LV — É. Eu queria ver ele de outro jeito. 

GY — Ok. Outra dúvida que eu tenho sobre sua trajetória... Qual foi a da Austrália? [pergunta 
rindo] Por que você foi todas essas vezes para a Austrália? A primeira vez foi uma bolsa, foi um 
apoio à pesquisa, mas depois você acabou voltando? 

LV — À Austrália eu fui para um encontro, para uma grande exposição... Como se fosse uma 
Arte/Cidade na Austrália. Uma coisa enorme, com artistas internacionais, do mundo inteiro. 
Sei lá, tinha uns sessenta artistas. E... Eu fiz a exposição dentro de uma estação de energia 
abandonada. Então, tinha essa pegada de se apropriar dos espaços... Era uma região da cidade 
que tava meio abandonada; então tinha justamente a ideia de repensar o destino daquela 
região, enfim... Isso foi uma indicação – por conta do Arte/Cidade – do Roberto Aguilar, que 
foi curador da Bienal. Pediram, na época, indicação de artistas e ele me indicou. E eu fui. 
Quando eu cheguei lá, como eu não falava inglês – eu não falava uma palavra de inglês –, uma 
moça chilena ficou cuidando de mim, Magdalena [Moreno]. Ela era uma jovem artista e a 
gente ficou muito próxima, a gente se gostou muito. Ficamos amigas. Daí, Magdalena foi para 
outros lados... Ela tinha um trabalho que era uma gestão de espaços artísticos. Não era galeria, 
exatamente, porque lá eles não têm um sistema de galerias como o nosso, é diferente. Enfim, ela 
me indicou para um programa da universidade, para fazer uma residência [na Escola de Belas 
Artes da Universidade RMIT, em Melbourne, em 2005]. Aí, depois, ela mesmo me indicou 
para uma coisa da prefeitura [The South Project]. Então, foi muito por um vínculo pessoal, 
uma amizade com ela. 

GY — O trabalho que é de certa forma análogo ao do Arte/Cidade, que é aquele em que 
também você faz um furo na laje e que tem a areia se deslocando, foi o primeiro? Quando você 
foi convidada para participar do projeto...

LV — É.

GY — E depois isso tem um desdobramento pelas relações pessoais que acabaram se 
desenvolvendo lá, principalmente com a Magdalena...

LV — Sim, é. Aí, ela veio ao Brasil [no contexto da Brasil+ 500 Mostra do Redescobrimento, da 
qual Laura Vinci foi artista participante, inclusive]; depois o marido dela veio, enfim... Foi uma 
amizade mesmo. 
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GY — Entendi... É que a princípio eu fiquei curioso, por que a Laura “encanou” com a Austrália? 
[confessa, rindo] Depois, vem um assunto que tem a ver com esta coisa de como bancar, 
financeiramente, suas ideias... Eu vou ler aqui [uma das perguntas enviadas anteriormente à 
artista]: “Máquinas no Mundo inicia-se como um projeto que reúne parceiros e desejos, um 
projeto de certa forma desvencilhado de um pensamento produtivo e econômico (cachês, 
projeto e prazos a cumprir). Você acaba por bancar os custos de produção nos experimentos 
iniciais, sendo que a primeira entrada de verba acontece só na ocasião do Sesc Pinheiros, certo? 
Como é para você essa responsabilidade por ter de ‘bancar’ suas ideias? Pergunto isso, pois me 
parece algo mais comum no mundo das artes visuais. Nem sempre você é comissionada a fazer 
um trabalho. Muitas vezes – quiçá a maioria – trata-se de uma iniciativa sua, por sua ‘conta e 
risco’, certo?” Claro que até existe esse pensamento em grupos de teatro, que têm uma pesquisa 
continuada; um momento em que o grupo está sem aporte nenhum de grana, mas vai criando, 
como uma aposta... Mas, não é a tônica geral no teatro. [E aqui estávamos, claro, pensando 
majoritariamente em um teatro mais comercial: parcerias temporárias, equipes arregimentadas 
com um objetivo previamente definido, sem grande período de pesquisa.] Não sei, eu queria 
saber como é isso para você e como foi isso no Máquinas. Se foi isso mesmo... No começo teve 
alguns gastos iniciais que você bancou...

LV — Sim. É... Mas, eu acho que muito pelo jeito que a gente quis... Bom, nas artes visuais é 
assim. Se você for esperar ser comissionado, você não faz. Desde sempre. Eu sempre paguei 
meus trabalhos. Sempre. Aí, você pega uma [obra] comissionada e isso te ajuda a fazer mais 
um pedaço, sabe? Pega um empréstimo no banco... Enfim... Sempre foi assim. É raro você ter 
dinheiro para fazer. É bem raro. Hoje em dia – porque eu já estou no mercado, então eu vendo 
–; hoje é mais tranquilo. O próprio trabalho paga o investimento nele. A venda dele paga [os 
custos de criação/produção]. Então, para mim é muito natural... Era muito natural financiar 
o Máquinas. Mas, assim... Tava todo mundo trabalhando de graça; então, tava todo mundo 
doando, também. Tempo, espaço... Todo mundo ali disposto a fazer uma coisa sem receber. 
Então, eu só ajudava no sentido de um lanche, transporte de uma coisa ou outra, um aluguel 
de um negócio, entendeu... Também, não era uma despesa grande. E uma das razões também 
era por ter muita coisa minha, das minhas esculturas no Máquinas; porque é o meu repertório 
ali, que eu já tenho, estruturas que estão ali disponíveis. Mas, eu acho que é muito natural, não 
teve peso nenhum. É uma coisa fluida. E é curioso porque, no fim, nunca se falou disso no 
grupo. Nunca se questionou. 

GY — É, porque também me parece que o projeto nasce com isso, assim... Uma aproximação 
por afeto, trocas, parcerias, e – se tá todo mundo com esse desejo –, “bora fazer”! Em algum 
momento quiçá se desdobra em algo que entre grana, mas não era mesmo... Não nasceu “Ah, 
vamos escrever um projeto e se entrar grana a gente faz”. Nasceu na linha “Bora se reunir e 
fazer!”, né?
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LV — Exato. E aí, se entrar grana, a gente não ganha! [diz ironicamente, rindo] [rimos, ambos] 
Não, mas pelo menos as pessoas receberam um cachê. O “problema” é que somos uma equipe 
enorme, então isso também dificulta fazer girar [o trabalho]. Essa é uma questão muito difícil 
porque do ponto de vista financeiro é um insucesso total! Não vai dar certo, ninguém vai 
ganhar dinheiro. Mas, faz totalmente sentido, é isso mesmo; não é para isso. Por isso, também, 
que a questão da disponibilidade não é exigida, porque às vezes... Quer dizer, a pessoa tem que 
trabalhar, ganhar o dela. Então, às vezes ela não pode [estar presente], e tá tudo certo. Não tem 
uma cobrança de estar todo mundo o tempo todo. 

GY — Sim, total. Ok. [tempo] Daí... Sobre o elemento, o signo, matéria árvore... Até nesse vídeo 
que eu vi sobre o Maquinamata [última exposição da artista, aberta em 9 de junho de 2022 na 
Galeria Nara Roesler no Rio de Janeiro, não incluída na dissertação] tem uma hora que você 
fala isso: “algum momento eu percebi que todos os meus trabalhos em teatro tinham uma 
árvore”, quer dizer... Isso vira uma tônica, um leitmotiv. Você se lembra em que momento você 
se deu conta disso e passou de ser uma coisa acidental para ser uma coisa... Uma assinatura. 
Quer dizer, você considera o trabalho com árvores e folhas uma assinatura? Ou não está neste 
lugar?

LV — Não, não. Acho que não. Acho que não é por aí. É curioso isso que sempre teve um... De 
fato, eu percebi isso recentemente. É justamente porque eu to preparando um livro, agora, da 
relação das artes visuais com o teatro, que eu comecei a olhar as fotos e pensei “Gente, todas 
as peças têm uma árvore!”. E não era uma coisa “Ah, vou por uma árvore porque estamos 
precisando pensar na Natureza”, não era nada disso. Talvez era uma necessidade de uma 
entidade ali, de uma parceria... Era importante para a encenação ter a entidade-árvore, como 
uma figura de energia, de participação. Talvez muito por causa do Oficina, porque ali todas 
as peças têm uma árvore [diz sorrindo], porque a árvore está lá, no jardim. Então, talvez eu 
tenha vindo de lá com essa necessidade de ter uma árvore. Seja ela da maneira que for, mas ela 
tem de estar. Daí, isso depois migrou... Quer dizer, quando foi para as artes visuais na questão 
dos galhos, das folhas, veio por um outro lugar. Engraçado isso... Porque essa coisa das folhas 
douradas veio muito do trabalho do CCBB, daquela chuva de folhas de papel dourado.

GY — CCBB do Rio, o Bateia [2015], né? 

LV — Ali eu pensei “Nossa, isso aqui são folhas! Folhas de árvore”. Foi de lá que veio o trabalho 
com folhas, não das árvores do teatro.

GY — Veio mais do metal. Do cair do metal. Veio mais do movimento, então! O movimento que 
o material fazia, no Bateia, te lembrou [o cair das folhas, na natureza]... Aquela instalação, no 
grande hall do CCBB, aquilo caía com que frequência, aquelas folhas? Porque era um afluxo, 

https://www.youtube.com/watch?v=BUNM2iILlmY
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assim... Era grande! Pelo menos das fotos que eu vejo, era um negócio...

LV — Ela tinha um ritmo bem lento durante o dia. Ela ficava caindo assim uma, duas... Ficava 
caindo assim, de pouquinho... Era bonito, também, naquela coisa grande, você via caindo só 
uma folhinha... Às seis da tarde batia o sino da Candelária e ela...

GY — Aí descia em mais quantidade...

LV — O ventilador tinha um timer, né... O ventilador aumentava nessa hora. E era legal porque 
as pessoas sabiam, então tinha uma coisa de esperar acontecer. Tinha hora marcada, as pessoas 
iam para essa hora.

GY — Que demais! É quase ritualístico, mesmo... Um encontro temporal com...

LV — É! Com o acontecimento...

GY — Que legal! E, assim... Também outra curiosidade... Aí, caíam aqueles papéis metalizados 
e tinha gente que enfiava no bolso e levava embora?

LV — Sim. 

GY — A obra saía andando pela cidade, Rio de Janeiro afora...

LV — É. Mas, aí tinha uma reposição.

GY — Claro, claro... Legal. E aquilo foi um convite, né? 

LV — Sim, um convite. O Marcello Dantas me convidou [no contexto da exposição Ouro - O 
fio que costura a Arte do Brasil].

GY — Legal de perceber isso. Legal que você me disse isso. Quer dizer... Não veio do signo a 
potência simbólica da folha. Veio do movimento. Veio de você ter olhado aquilo e percebido 
enquanto analogia, via movimento. Legal. Bom, aí então, outra pergunta que você já de certa 
forma me respondeu [em outras conversas], mas que eu queria entender como você pensa isso. 
Em várias conversas que a gente fez e também no seu site, quando você fala dos seus trabalhos 
em teatro você se expressa como diretora de arte. Se refere ao trabalho como direção de arte, 
que é um termo que vem do cinema. Por que você não usa a palavra cenografia? 

LV — Olha, eu acho que... Enfim... Na verdade, eu acho que a direção de arte tem mais... Eu 
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me meto no figurino, eu faço o figurino junto com... Tem uma troca entre as técnicas, as áreas. 
Não é só: eu faço o meu cenário e ponho lá. Não. Tem toda uma interação entre as áreas. 
Então, eu acho que nesse sentido é mais... Todos nós somos diretores de arte ali da equipe. 
Porque tem uma interação. Todo mundo ajuda o outro. Faz junto. Nesse sentido. Aí você pensa 
a cor da parede, pensa o sapato; junto. A gente colabora muito. E, também, porque eu acho 
que o cenógrafo tem uma coisa muito assim... O cenógrafo é aquele que faz o espaço, e sai [do 
processo criativo]. Não sei se sou eu que entendo isso [dessa forma...] Mas, é um pouco assim. 
Por exemplo, eu tenho uma cenografia que não é... Se você pensar na cena da tempestade [de O 
Duelo, da mundana companhia], aquilo tudo foi uma proposta da cenografia. Com o figurino 
que o Diogo [Costa] fez, aquele vestidão para a Camila [Pitanga], que parecia uma nuvem. 
Então, a gente estudou o papel, de que material fazer... Ele sugeriu, eu sugeri, sabe? A gente fez 
meio junto. Ele pensou a forma, mas eu colaborei com ele. E ele colaborou comigo, no sentido 
de fazer a cena. Como é que a gente faz aquela cena; que era visual, mas... Aí, tem a participação 
dos atores. Não veio da direção isso. Foi a gente que montou. Então, tem uma coisa diferente... 
No sentido de como que move [o processo criativo todo]... Como que lida com o material. Não 
é só a questão estrutural, arquitetônica, da cenografia. 

GY — Sim. Legal. 

LV — Mas, o título, enfim... Daí é uma nomenclatura... Não sei se... Eu acho [direção de arte] 
mais ampla que cenografia. 

GY — Sim. É, eu acho que principalmente porque... Eu entendo. E concordo, quando 
você explica. Mas, acho que é uma questão da terminologia mesmo. Eu acho que a palavra 
cenografia abarca tudo isso que você tá falando. Poderia estar, hoje em dia... Talvez a palavra 
cenário não. Talvez a palavra cenário carregue muito a ideia de uma entrega pronta, uma coisa 
menos processual. Uma encomenda, uma entrega. Um pensamento espacial e acabou. Acho 
que cenografia, atualmente, até abarca tudo isso que você tá falando. Mas, ainda assim tem 
talvez uma carga histórica, um fantasma de um processo outro de trabalho com o qual vocês 
não se identificam. De fato, essa ideia de uma troca, de uma cenografia que é propositora, que 
é performativa... Eu li um doutorado que me ajudou muito na escrita do meu mestrado... [O 
Espaço Encena, de Eduardo Andrade, 2021] Em que ele está falando justamente de cenografia 
performativa, que a cenografia hoje em dia cada vez mais tem um papel ativo, tanto no processo 
quanto na peça, em si, de estar lá como propositora, como dispositivo de criação.

LV — Sim, e não como um pano de fundo.

GY — Exatamente. 
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LV — Legal! Manda para mim depois a referência desse livro. 

GY — Por último, uma outra pergunta bem uma curiosidade de como funciona isso... No seu 
site, eu percebo que você está de alguma maneira associada, filiada, a três galerias diferentes: 
a Nara Roesler, a Carbono e a Marcelo Guarnieri, que é em Ribeirão, se eu não me engano... 
Como que funciona isso? É uma representação? Elas têm papeis diferentes?

LV — A gente chama de galeria-mãe, que é a Nara Roesler. Que é quem me representa. O 
Marcelo Guarnieri me representa apenas em Ribeirão Preto. E a Carbono é uma galeria só de 
múltiplos. Então...

GY — O que é isso?

LV — Múltiplos são obras...

GY — Ah, em série? 

LV — Isso. Obras numa escala menor, um custo menor [de produção]. Tem valores menores 
[de venda]. 

GY — Entendi. Então, na Carbono você não exporia uma instalação, por exemplo. Mas, sim, 
gravuras, fotografias...

LV — Isso. Coisas pequenas... 

GY — Ah, entendi! Então, são atuações bem diferentes. Mas, a Nara Roesler, então, por ser a 
galeria-mãe, é o que está na ponta da flecha, é onde você apresenta seus trabalhos, sua produção 
mais recente. E na Nara, é sempre assim, você expõe primeiro no Rio e depois vem pra cá?

LV — Não. Varia. 

GY — Maquinamata vem pra cá depois? 

LV — Espero que sim. Não está fechado ainda. 

GY — Bom... Está bem. É isso. Obrigado! 

LV — Obrigada você. 




