tk/t

2Ô/q

BRASIL
José Carlos Brasil
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Durante dois
AO PAULO
dias o jovem feiticeiro cm
quentao Zé Celso Martmnez
Corrêa comandou um verda
delrc bacanal antropofágico no futuro
Oficina no coraçao do velho
Teat
Blxiga para escolher o elenco de sua
adaptaçao de As bacantes peça escrita
por $urlpedes (440 a C) no final de sua
vida ,num momento de fasclnaçao e
repujsa pela alegria e fertilidade do
deu.pagao
Mais de 500 candidatos a bacantes
ltegraram essa tribo eufónca puxada
pelo cordão mcansável de Zé Celso e 10
corlfeus e gravada pelas câmeras m
quietas de jovens videomakers também
contaminados pelo ritual dionislaco
Mas de todos os participantes da dança
da& tardes friorentas de segunda e ter
ça fe'as ficarao apenas 25 pessoas
culd%losamente selecionadas pela In
tuiç.o e outros sentidos de Zé Celso
parintegrar o coro dessa "ópera de
carnaval elektrocamdomblaica", nas
palav,ras do diretor.
Na. próxima semana, as crianças é
que entrarão na dança, certamente motivadas pelos remelexos e energia daquele avô sempre endiabrado. Até a
estrÓia, no próximo dia 26 de novembro,
a ".ofieina uzuna uzona" se transformará
num terreiro eletrônico cheio de monitore de video e outras parafernáilas
Una Bo Bardi e Edson ElIto darão,
segundo Zé Celso, um show visual com
a criação de cachoelras e carros alegóricos. spera-se que os atores e público,
retomada a idéia do antigo Oficina
fundam numa coisa so, já que não
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A escolha do elcnco te canas dignas do nome da peça de Eurípcdes
pretende separação entre palco e platela, coxias e cabines.
Não escolhemos a peça, As bacantes é que nos escolheram para ressusciinflama-se Zé Celso,
tarmos o teatro
que, junto de Katherine Hish, Marcelo
Drummond e Denise Assumpção (esta
última considerada por ele como "a
melhor atriz do mundo"), recriou a "traglkomedlaorgia", embalado pelo estilo
de Oswaldo de Andrade e Nelson Rodrigues, seus mestres insuperáveis.
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e Ano Novo, passados em São Paulo e
na praia de Copacabana respectivamente, Zé Celso e seus amigos compuseram a linha melódica do nascimento de
Dionisio e Zeus. Os 25 ritos (cantos de
"tirambos": criados durante os transes
da festa dionisíaca) perfazem, segundo
ele, uma Iniciação aos mistérios do teatro. E são justamente esses mistérios
que quer reviver:
Nesta época de pobreza criativa,
Dionisio é Invocado para mostrar um
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Zé Celso adora falar sobre o "eterno
presente" materializado pela encenação
teatral. Quando o deus Dionisio baixar
em novembro, muita gente vai identificar, garante, o Brasil não com ele, mas
com o primo Penteu, que quer, a todo o
custo, Impedir o ritual do teatro, a festa
sempre inaugural dos sentidos.
Mas não é só aqui que o teatro
Precisamos
adverte
está morto
revitalizá-lo em toda a parte.
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