EMOÇÕES BARATAS — ANTONIO CARLOS BRUNET
PLACEBO: S.M. Substância inócua que carece de valor terapêutico direto, mas que se
administra aos enfermos, por seu efeito sugestivo benéfico. Pode ser eficaz, porque
pode reduzir a ansiedade do paciente. (Dicionário Aurélio)
O espetáculo apresentado por Wagner Schwartz, neste final de semana, dias 22 e 23
de novembro, na Escola Livre do Grupontapé de Teatro, não busca o novo: é apenas
um espetáculo contemporâneo da mais alta qualidade. Precisa mais?
Em cena, uma escrivaninha com um computador, mais uma parafernália eletrônica,
com um telão ao fundo, em que são projetadas imagens deste computador, tudo
disposto à esquerda do palco. Do outro lado, um pano verde, ao chão, simulando uma
mesa de sinuca, com as respectivas bolas dispostas de maneira a iniciar uma partida.
E o jogo se inicia.
O ator\bailarino\performer\contrarregra\mentor e executor do “acontecimento”
entra em cena, prosaicamente vestido com uma camiseta, calção e um par de tênis.
Senta, e coloca a tocar, no computador, uma área do réquiem de Gabriel Fauré.
Então, com uma folha de papel às mãos, lê algo que se assemelha ao roteiro de um
filme, enquanto vai realizando os movimentos solicitados por este. O que ele diz\lê, é
praticamente imperceptível, podendo se vislumbrar, em meio à música, uma ou outra
frase desconexa. E isso não é falha técnica: é proposta mesmo. Depois, larga o papel,
volta ao computador, onde simula uma conversa via MSN com um interlocutor
desconhecido, sobre o réquiem recém executado e, de súbito, engata na projeção dos
trechos iniciais de São Jerônimo, filme de 1999, dirigido por Júlio Bressane. O filme
inicia com a cena do sonho de São Jerônimo. Num tribunal universal trava-se um
embate entre a escolha de ele converter- se ao cristianismo, ou continuar seguidor da
filosofia de Cícero, que transmitia a tradição do pensamento grego. São jerônimo
auto-exila-se no deserto, onde escreve a Bíblia latina, a vulgata, que serviria de base a
inúmeras escrituras sagradas, traduzidas para todo o ocidente. Durante esta projeção
inicial, Wagner repete os movimentos ensaiados, lidos no roteiro da cena anterior.
Deita-se ao chão, como a dormir e a sonhar – referência clara a São Jerônimo do
filme de Bressane.
A partir daí embarcamos numa viagem lisérgica, carregada de referências à cultura
pop brasileira e internacional contemporâneas. Não há um fio concreto de
linearidade. Devemos entregar-nos ao nosso imaginário, para sermos conduzidos —
aí sim, percebe- se uma das relações à dança contemporânea —, às sensações
individuais provocadas pelos fatos que à nossa frente se desenvolvem. Trata-se de
uma obra aberta, no bom sentido, que nos dá margem à total liberdade de
conclusões. Wagner se reserva o papel de indutor\condutor aos labirintos por ele
criados, para nos mostrar — infiro eu — sua visão de mundo, como homem e artista,
à sua maneira particular e original, o que o torna único e insubstituível, de sentir
saudades do Brasil.
Sem ser saudosista nem retro, o espetáculo cria um clima glauberiano\tropicalista
que o permeia do início ao fim. Os fantasmas estão todos lá: Glauber Rocha,
Torquato Neto, Rogério Duprat, o Cinema Novo, a Nouvelle Vague, os anos 60, os 70,
os 80, os 3000. Efervescente, esse sonho\delírio\transe trouxe Gal Costa a cantar
presente cotidiano, de Luiz Melodia, gravada no álbum Índia, de 1973, trazendo à
capa um close das partes íntimas da cantora, cobertas apenas por uma minúscula
tanga, o que fez com que a censura liberasse sua venda, somente com o LP lacrado
por um plástico azul.

A mim vieram sensações em ondas de memória. Há uma sequência de uma gravação
em que Wagner anda por Uberlândia (como sou estrangeiro, pude reconhecer alguns
locais, como a praça Tubal Vilella, a Av. Afonso Pena, a praça Clarimundo Carneiro),
como um homem-sanduíche, perambulando, qual personagem de “Alegria, Alegria”
(Caetano Veloso)
Veloso, 1967), com “nada no bolso ou nas mãos”, carregando os quadros, frente e
verso, vazios, como se o objeto à venda ou anunciado fosse ele próprio. Love for sale.
Muitas vezes, enquanto as cenas vão sendo projetadas e o espetáculo vai se
desenvolvendo, Schwartz fixa o olhar na plateia, sublinhando alguma cena com um
comentário mudo, ou, algumas vezes, com ar inquiridor, de quem busca
cumplicidade. Só que esta cumplicidade já está estabelecida, para o bem e para o mal.
Porém, o mais importante, é que tal e qual (mais um fantasma), Macalé de Hotel das
Estrelas, 1971, ele “tem os olhos tranquilos de quem sabe o seu preço”. E, no caso,
mais do que saber o preço, ele sabe o que está fazendo.
Há um humor fino, sutil, corrosivo, que perpassa seu olhar e impregna todo o
espetáculo, principalmente de nonsense característico, na cena do “filtro”, que
prepara, para as duas cenas subsequentes, que são a de Carmen Miranda e a da
entrevista “bipolar”. Surpreendentemente ele dança na cena da Carmen Miranda:
sentado. Sua alma vibra. Malícia e brejeirice da fantasma-mor são incorporados num
piscar de olhos. Aqui, o talento pega. Pra quem o tem, uma camiseta é o bastante
para recriar um mundo. É emocionante se ver a sua generosidade artística que
extravasa em átimos de tempo. E, inteligente e sagaz, aproveita este momento, para
emendar na sequência do jovem que dança e é entrevistado, dando uma entrevista,
aparentemente desconexa, sobre o seu relacionamento com o pai. Emoções baratas!
Orson Welles paira como uma nuvem volumosa de dúvidas no ar. É tudo verdade ou
é tudo mentira do entrevistado? Enigmas...
Tudo são peças de um quebra-cabeça monumental, painel de retalhos, resquícios de
uma vida, todos costurados de modo tal que ele, com seu talento e maturidade,
consegue nos provar que é possível se chegar à emoção por meios tecnológicos, frios e
racionais. É só saber como usá-los.
No epílogo há o link desta salada com a mesa de sinuca. Novas referências: Caetano
nu à capa de Joia, de 1975; o bed-in de John Lennon e Yoko Ono como protesto por
não autorização de ingresso nos Estados Unidos, por fazerem campanha contra a
guerra do Vietnam e otras cositas más. Wagner despe-se e nu, arremessa as bolas de
sinuca pelo palco, deitando-se sobre o pano verde, em berço esplêndido. Mais
imagens. Mais enigmas. É como se o superfeto que vigia e orbita a terra ao final de
2001 — Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, de 1968, tivesse crescido e se
transformasse num jovem adulto que, despido de todas as artimanhas e, finalmente,
livre, exorcizado de seus fantasmas, vem para desestabilizar a ordem\desordem
vigente e, tranquilo, toma posse do deserto herdado, tal e qual São Jerônimo. O
espetáculo, assim, me parece um placebo a este jovem, a fim de que suporte o tempo
que se arrasta, enquanto planeja a construção de um novo mundo.
Porém, o mais certo é que temos à nossa frente um artista com letras maiúsculas. Um
artista que domina sua linguagem, sabe o quê e como fazer o que propõe, e, o mais
encantador, mantém-se fiel e coerente à sua proposta, sem abrir espaços a nenhum
tipo de concessão. É ator? É bailarino? Não importa. É estranho? É inusitado? É
surpreendente? É. Mas, sobretudo, é verdadeiro em sua atitude.

