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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objeto de estudo a peça Macbeth une Tragédie de William Shakespeare 

comme elle est actuellement jouée au Théâtre du Soleil (2006), texto traduzido, adaptado e 

encenado por Ariane Mnouchkine, e investiga o processo criativo do Théâtre du Soleil no 

decurso da montagem, e os diversos elementos que compõem o espetáculo em cena, 

analizando a atualidade e a pertinência política do texto shakespeareano, e da encenação 

mnouchkiniana, na contemporaneirdade, e sua inserção no contexto histórico da prestigiosa 

companhia francesa, que se mantém como um coletivo de teatro, ativo e criativo, desde a sua 

fundação, em 1964. A dissertação propõe reflexões sobre o conceito arendtiano de banalidade 

do mal, e sua aplicação à encenação contemporânea de Macbeth, pelo Théâtre du Soleil. 

 

PALAVRAS CHAVE: Teatro inglês; William Shakespeare; Macbeth; Théâtre du Soleil; 

Ariane Mnouchkine. 

 

 



 



ABSTRACT 

This work aims to study the adaptation of the play Macbeth une Tragédie de William 

Shakespeare comme elle est actuellement jouée au Théâtre du Soleil (2006), translated and 

directed by Ariane Mnouchkine. It also investigates Théâtre du Soleil’s creative process 

during rehearsals, as well as the many elements which constitute the staging of the theatrical 

piece. This is achieved through the analysis of Shakespeare’s original play, its current 

political relevance and Mnouchkine’s stage version in our times. The piece is also considered 

with regards to the prestigious French company’s history, a remarkably active and creative 

theatre group since its 1964 foundation. The dissertation finally reflects upon Théâtre du 

Soleil’s Macbeth contemporary stage version through Hannah Arendt’s concept of the 

banality of evil. 

KEY-WORDS: English theater; William Shakespeare; Macbeth; Théâtre du Soleil; Ariane 
Mnouchkine. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Minha história com o Théâtre du Soleil começou em 1997, quando assisti, pela primeira vez, 

ao filme Au Soleil même la nuit, seguido de palestra com a diretora Ariane Mnouchkine, no 

SESC que chamávamos de “do Antunes” (hoje SESC Consolação). Havíamos fundado, anos 

antes, em 1994, Valéria Marchi e eu, na companhia de Solange Akierman, Lucia Capuchinqui 

e Eduardo Bodstein, uma trupe chamada Teatro do Sol, que procurava seguir o Soleil em 

alguns aspectos, por informações remotas, que eram pouquíssimas, pois não tínhamos livros e 

quase nenhuma notícia deles. Sem dúvida que a juventude, a pouca experiência e a distância 

não foram fatores favoráveis, visto que, quando apareceram os problemas, não soubemos 

contorná-los, mas, antes deles, conhecemos um sucesso muito grande, e rápido, com a 

montagem de A Lenda de Peter Pan (1994-1999), uma adaptação minha para o clássico de 

James Matthew Barrie, que trazia ao palco, pela primeira vez, a versão integral de Peter & 

Wendy, uma história sobre o despertar de meninos e meninas, e não mais uma aventura para 

rapazes. Com 12 atores no palco, mais o pessoal da técnica, e com um jovem músico 

compositor, Fernando Mastrocolla, que sabia traduzir uma música “cor-de-rosa” para a cena, 

atendendo a meus pedidos de encenadora, a peça encontrou 50 000 espectadores ao longo de 

cinco anos de apresentações. Fizemos projetos de formação de público, levando muitos 

escolares, e demos contrapartida social, convidando todas as unidades da FEBEM para assistir 

ao espetáculo, muito antes desse procedimento ser uma obrigatoriedade àqueles que possuem 

verbas públicas. Não tínhamos incentivo algum, exceto alguns apoiadores (permutas) e o 

público pagante. Nesses aspectos – ter elenco numeroso, encenar peça que buscava forma e 

conteúdo diferenciados, desde a adaptação do texto, ser um teatro popular que desejava o 

encontro com o maior número possível de espectadores –, além de outros, de gestão, em que 

toda a equipe trabalhava, também, em funções extrapalco, conseguimos ser bastante parecidos 

com nosso modelo do coração. 

Anos depois, um novo contato aconteceu e veio a mudar radicalmente a minha vida. No ano 

de 2007, a companhia de Mnouchkine esteve no Brasil para apresentações do espetáculo Les 

éphémères, com uma produção magnífica, vinda com 12 contêineres marítimos. 

Apresentaram-se e deram oficinas, nas quais participei como ouvinte, apesar de não ter 

conseguido assistir ao espetáculo, por ter tido um problema de saúde. Felizmente lançaram a 

peça em DVD e pude ter contato com a obra, belíssima, anos depois. Em 2011, voltaram ao 
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Brasil para apresentações de Les naufragées du Fol Espoir e deram mais oficinas, com vários 

atores da trupe como ministrantes: Eve Doe-Bruce, Maurice Durozier, Juliana Carneiro da 

Cunha, Sébastien Brottet-Michel, Duccio Bellugi-Vannuccini, Serge Nicolaï, Olivia Corsini. 

Ainda houve uma palestra com Ariane Mnouchkine. Participei de tudo, com o coração 

apaixonado e a cabeça atenta àqueles pensamentos lúcidos sobre a vida e a arte. 

Uma coincidência ligou, também, nossa história. Eu fui professora no curso de formação 

profissional de atores, no SENAC Santana (1999-2001), e uma moça, que havia sido minha 

aluna talvez tenha prestado muita atenção à aula sobre os grandes diretores do teatro 

contemporâneo, na qual o nome de Mnouchkine era por mim privilegiado. Essa moça, Aline 

Borsari, se formou e partiu para conhecer essa grande diretora; cozinhou no Soleil e, por fim, 

no grande estágio de 2009, foi selecionada e contratada como atriz da companhia. Que 

felicidade! 

No ano de 2010, um projeto que propus à escola onde trabalho me levou à Europa, na 

companhia de alunos, para estudarmos língua, literatura, artes plásticas e teatro; sem dúvida, 

fizemos uma pausa para conhecermos, guiados por Armand Saribekyan, a Cartoucherie, sede 

do Soleil. No ano de 2011, novamente visitamos o espaço, dessa vez conduzidos por Maurice 

Durozier, que contou lindas histórias sob as árvores do Bosque de Vincennes. 

Nesse período, de 2007 a 2012, iniciei os estudos sobre a trupe, lendo tudo o que pudesse 

encontrar em língua portuguesa. No ano de 2013, mais uma vez voltaram ao Brasil, 

exclusivamente para ministrar oficinas. Na Oficina Cultural Oswald de Andrade, tive a boa 

sorte de participar, todos os dias, dos cursos de Eve Doe-Bruce e Juliana Carneiro da Cunha, 

“Jogos para atores do Théâtre du Soleil”, e de Eve Doe-Bruce e Fabianna de Mello e Souza, 

“Treinamento para atores com Máscaras balinesas”. Para me fazer útil e dar o melhor de mim 

ao teatro, lição que aprendi com eles, tornei-me fotógrafa, registrando a beleza daqueles 

momentos conquistados com o trabalho deles, junto a atores-profissionais-aprendizes, em 

cena. No início, eram fotografias de uso exclusivo para registro. No entanto, ao constatar a 

beleza das imagens, resolvi propor um projeto à Oficina Cultural Oswald de Andrade. O Être 

au Soleil (o nome é uma homenagem ao desejo que eles despertaram) trouxe Aline Borsari, 

Eve Doe-Bruce e Maurice Durozier para novas oficinas, e Ariane Mnouchkine e Juliana 

Carneiro da Cunha para uma palestra, a qual chamamos de Aula Magna, e realizou ciclos de 

filmes comentados e palestras com convidados, especialistas na obra do Théâtre du Soleil. Foi 

um imenso privilégio ter participado de tudo e o aprendizado, nesse período, desdobrou-se em 

dois outros projetos, um prático e um científico. 
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Na prática, propus a meu grupo, o 42 Coletivo Teatral, que adotássemos o Soleil como 

modelo de gestão, administração e orientação pedagógica para nossos processos criativos. 

Montamos, nesse formato, dois espetáculos: Maria Borralheira (2016) e Hamlet-ex-máquina 

(2017). Esse processo prático também se desdobrou em pesquisa acadêmica, na área de Artes 

Cênicas, e resultou na dissertação Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo 

de processos de (cri)(form)ação (UFBA, 2017). 

Iniciados há dez anos, os meus estudos sobre os trabalhos do Soleil revelaram um oásis, uma 

trupe que navega há 53 anos pelos múltiplos mares de ilhas criativas, existentes no Oriente e 

nas antigas formas de teatro verdadeiro e potente, como a Commedia dell’arte e as tragédias 

gregas, e também no cinema. Esses estudos descortinaram um mundo maravilhoso, fizeram-

me conhecer paisagens que alimentaram minha imaginação e meu coração e que se 

transformaram, mais uma vez, em novas pesquisas, novas descobertas. A primeria delas, um 

passeio à obra de um dos mestres do Soleil, talvez o maior: William Shakespeare. 

A trupe de Mnouchkine realizou cinco montagens de obras do bardo; uma delas é meu objeto 

nesta pesquisa, que aqui será apresentada como uma dissertação: Macbeth, obra com a qual 

trabalhei bastante em sala de aula, como professora, por ter descoberto que, de todas as 

histórias que eu contava às crianças, essa era a de maior sucessso – fato que me espanta e que 

ainda pretendo, um dia, investigar cientificamente. Dirigi a peça, também, num curso técnico 

para atores; dela participava – por obra do acaso (?) – Aline Borsari, minha ex-aluna que hoje 

é atriz do Théâtre du Soleil. 

Tomando de empréstimo uma expressão de Ariane Mnouchkine e de sua valente trupe de 

artistas, peço aos deuses do teatro que nos acompanhem, durante a escrita e a leitura, e que o 

que tiver de ser revelado encontre a força para sair das sombras e alcançar a luz. Sabemos que 

o bem vence ao final, assim como também sabemos a necessidade de empreendermos a luta, 

com nossos braços e nossas mãos, para que a revolução nasça e a vitória aconteça. 
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INTRODUÇÃO: MACBETH MATOU O SONO 

 

 

To die – to sleep; No more. 
SHAKESPEARE (Hamlet, III, i). 

 

Estudos recentes, em várias áreas do conhecimento, procuram entender fenômenos da 

contemporaneidade, como a crescente falta de capacidade, ou de desejo humano, de formar 

coletividades, pareada com o individualismo crescente, devotado aos relacionamentos 

virtuais, por intermédio das máquinas. É tempo de redes sociais, de mensagens de texto, que 

tomam o lugar das cartas, dos telefonemas, das visitas, levando para longe o timbre, 

mecanizando a voz e, talvez, estilhaçando o pensamento e o afeto, afastando cada vez mais o 

homem de si mesmo, de sua natureza. As tais mensagens, os tais relacionamentos virtuais 

escondem a complexidade do homem por detrás das máquinas e transformam, por vezes, os 

relacionamentos numa falsa noção do que um dia foram. Valores caros e verdadeiros como a 

amizade, o amor, a afeição: tudo isso é virtual. A pressa tomou o lugar do tempo, a 

quantidade, o da qualidade, a velocidade, o da mansidão, e a máquina, o do homem, em vários 

espaços sociais. 

A arte, na contramão do rumo funesto acima descrito, tende a ser ainda um oásis, um ponto de 

luz na escuridão. Essa é a visão que se tem, ao final de Les naufragés du Fol Espoir 

(Aurores)1 (Os náufragos do Louca Esperança, Auroras, 2010), quando um grupo de atores 

do Théâtre du Soleil, no palco, interpreta um grupo de atores que, no início do século XX, 

vive uma última utopia, uma última grande aventura dos tempos modernos. A trupe navega 

num barco e lá está, como um farol na escuridão, ao final, para receber os aplausos que 

saúdam, como veremos, muito mais do que a peça em questão. 

O Théâtre du Soleil está localizado social e politicamente num desses pequenos pontos de luz, 

cujo sítio reina verdejante numa antiga fábrica de balas, a Cartoucherie, que hoje abriga 

diversos galpões de vários artistas e companhias, generosamente abraçados por um lindo 

bosque, o de Vincennes, na periferia de Paris. Parece ser a manifestação concreta de um 

sonho projetado por Antonin Artaud, o de um teatro que pudesse abarcar fisicamente 

                                                
1 Os títulos das obras realizadas pelo Théâtre du Soleil constam em francês nesta dissertação. As traduções 
seguem a feita por Gregorio Duvivier para o livro A arte do presente (MNOUCHKINE, 2011), com exceção de 
Os náufragos do Louca Esperança, Macbeth, uma tragédia de William Shakespeare, como ela é segundo o 
Théâtre du Soleil e Um quarto na Índia – tradução nossa. 
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diferentes formas experimentais de encenação e que se afastasse, levando consigo o público 

para longe das vaidades e futilidades dos grandes centros urbanos, cheios de flashes, pré-

estreias badaladas e temporadas celebradas nos periódicos e em suas colunas sociais. O 

público que empreende pequenas ou grandes viagens para chegar à sede do Soleil felizmente 

encontra um oásis de acolhimento, receptividade, um autêntico “país das maravilhas”2 

meierholdiano3. Encontra um teatro consequente, que faz escolhas o tempo todo, inclusive a 

de colocar o espectador dentro do jogo, e não apartado dele. Isso é identificado em amplos 

aspectos que serão visitados no decurso desta dissertação, desde os dispositivos presentes no 

Accueil (o saguão de entrada), que abre uma hora antes do início do espetáculo, até os 

diálogos finais, trocados entre aqueles que fazem o teatro acontecer, dentro ou fora do palco. 

A trupe do Soleil é dirigida por Ariane Mnouchkine, uma das fundadoras, que permanece 

desde o início, sem jamais abandonar seu barco ou aventurar-se fora dele, sustentanto a 

bandeira da utopia como “o possível ainda não realizado” (MNOUCHKINE; PICON-

VALLIN, 2011, p. 23). Desde 1964, anima artistas de variadas nacionalidades – o Soleil 

pareia com o Théâtre des Bouffes du Nord4, de Peter Brook, em vários aspectos, como a 

multiculturalidade e o cultivo dos espaços vazios5 – e com eles realiza encenações e projetos 

engajados, atentos à história de seu tempo e sensíveis à humanidade. 

William Shakespeare é, para ela, um mestre. Uma das máximas na trupe passa pela “escuta”, 

pois “tudo vem do outro”, no teatro e na vida. “É preciso saber receber”, seja a música, o 

outro ator, o espaço, Molière ou Shakespeare – são mestres, que têm muito a ensinar aos 

atores. A pedagogia e a transmissão são práticas centrais e definidoras do modo de ser-trupe. 

O Théâtre du Soleil é uma cooperativa que hoje emprega cerca de 90 pessoas e trabalha 

regularmente com criações coletivas, desde os anos 1960, quando os artistas iniciaram 

experimentos na área, a exemplo de grupos como o Living Theatre (Nova Iorque) e o Bread 

                                                
2 Expressão atribuída a Vsevolod Meierhold, por referir-se ao teatro, na sua forma ideal, como um país das 
maravilhas, no qual o espectador, além dos artistas, pudesse encontrar um espaço acolhedor, sensível, para viver 
o maravilhamento provocado pela obra artística. A pesquisadora Béatrice (PICON-VALLIN; MNOUCHKINE, 
2011, p. 62) diz que Ariane levanta a expressão, interpretando livremente a citação do prefácio a Do Teatro, 
único volume publicado por Meierhold, no qual ele fala do “País das Maravilhas”. 
3 Privilegiamos a tradução de Maria Thais (2009), por ter sido feita em processo direto, russo-português, em 
detrimento de outras, que grafam o nome do encenador com /y/, forma que constará nesta dissertação somente 
em caso de citação de trecho obra escrita em língua estrangeira. 
4 Espaço que estava abandonado e ameaçado, mas foi restaurado em 1969 por uma equipe comandada pelo 
Centro Internacional de Pesquisa Teatral, fundado e dirigido por Peter Brook e Michele Rozan. O espaço reabriu 
em 1974, com a estreia de Timão de Atenas, de Shakespeare, sob direção de Peter Brook, e, desde então, sedia o 
grupo dirigido por este, que conta com ajuda governamental para sua subsistência, segundo informações  
disponíveis em: <http://www.bouffesdunord.com> (acesso em: 23 out. 2017). 
5 Ver The empty space (BROOK, 2008). 
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and Puppet (Nova Iorque). No entanto, de tempos em tempos, como se seguisse à risca a 

sugestão de Ítalo Calvino (1993) , quando faz a defesa da importância dos clássicos, a diretora 

sente necessidade de levar a trupe de volta à escola dos grandes mestres: Ésquilo, Sófocles, 

Eurípedes, Tchékhov, Molière, Shakespeare, e o faz com certa regularidade. 

Macbeth, une tragédie de William Shakespeare, comme elle est actuellement jouée au Théâtre 

du Soleil6 (Macbeth, uma tragédia de William Shakespeare, no tempo atual, segundo o 

Théâtre du Soleil, 2014, tradução nossa) foi a sua quinta encenação de uma obra 

shakespeariana, precedida por Le songe d’une nuit d’été (Sonho de uma noite de verão, 1968) 

e pela trilogia Les Shakespeare7 (Os Shakespeare, 1981-1984), composta por La nuit des rois 

(Noite de reis, 1981), Richard II8 (Ricardo II, 1982) e Henry IV - 1re partie à la Cartoucherie 

(Henrique IV - 1ª parte na Cartoucherie, 1984). 

Ariane Mnouchkine estava consciente da “maldição da peça escocesa” (GARBER, 2005, p. 

695)9, quando decidiu encená-la, e foi corajosa ao enfrentá-la. Macbeth é conhecida por 

liberar as sombras do palco em meio à equipe que se atreve a montá-la, e aqueles que se dão 

ao exercício da arte dramática, minimamente iniciados nas artes de C. G. Jung (2011) tal 

como foi traduzido ou reinterpretado por Fauzi Arap (1998) , não podem se furtar a 

reconhecer que há, de fato, um fundo de verdade no que aparentemente se esconde sob a 

égide da superstição: a linha é tênue entre a ficção e a realidade. Esse tema, aliás, invade à 

larga a contemporaneidade, despertando, de modo crescente, o interesse de pesquisadores e 

artistas em vários campos do conhecimento, especialmente no campo das artes. Já não basta a 

leitura de Fernando Pessoa ou de Machado de Assis; interessa ao público o espólio, as cartas, 

a investigação do processo criativo desses artistas10. Nas artes cênicas, pesquisadores 

enfrentam a questão procurando conceituar essas zonas míopes sob as denominações de pós-

                                                
6 Assumimos o título da peça na forma em que ele se encontra na sobrecapa da publicação, uma impressão 
facsimilar de um manuscrito de Ariane Mnouchkine. O texto publicado pelo Théâtre du Soleil, éditions 
Théâtrales (2014), desconsidera o manuscrito e oculta a palavra “actuellement” do título que consta na ficha 
catalográfica. 
7 As peças da trilogia foram apresentadas sempre em alternância e chegaram a ser encenadas no mesmo dia. 
8 O título francês dessa peça não consta do livro em que Pascaud reúne suas entrevistas com Mnouchkine (2005), 
cuja tradução para o português, de 2011, já referimos na nota 1. 
9 “It has always been considered by actors to be an unlucky play. Many will refuse to wear costumes that have 
appeared in productions of it; most, once they are acclimated to the mores of the theater world, will not mention 
the play’s title, or the names of any of its characters, on stage or in the wings or dressing rooms. They call it, 
instead, ‘The Scottish Play’.” / “Sempre foi considerada pelos atores como uma peça de má sorte. Muitos 
recusarão vestir figurinos que tenham aparecido numa produção da peça; muitos, quando estão engajados nos 
costumes da tradição teatral, não mencionam o título da peça, ou os nomes de nenhum dos personagens, nem no 
palco nem nas coxias. Eles a chamam de ‘A peça escocesa’” (Tradução nossa). 
10 Sobre a crítica genética, ver Salles (2004), obra tomada como referência em nossos estudos. 
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dramático (LEHMANN, 2011), hibridismo (PICON-VALLIN, 2007), performatividade 

(FÉRAL, 2002). 

O desejo de encenar Macbeth vinha se tornando cada vez mais presente, na visão de Ariane 

Mnouchkine, responsável pela quase totalidade das proposições que a trupe leva ao palco. Os 

artistas chegaram a realizar experimentos cênicos da peça, em meio a uma pausa nos ensaios 

de Les éphémères (Os efêmeros, 2006). Esta foi uma criação coletiva, que versava sobre a 

bondade humana, uma peça inspirada, nascida da necessidade de lavar a alma da maldade, da 

crueldade, da massa bruta levada ao palco em Le dernier caravansérail (O último 

caravançarai, 2003), espetáculo que abriu o pano do século XXI no Soleil, cujo tema eram as 

migrações na Europa e a situação dos refugiados, que estavam no campo de Sangatte11 e 

tentavam fazer a travessia para a Inglaterra. 

Mas por que, depois da beleza e da magnitude de Les éphémères, cujo tema somos nós, os 

seres humanos, diante de nossas fraquezas, perdas, afetos e amores, haveria a diretora de levar 

sua trupe de volta às sombras da peça escocesa? 12 “O mundo anda cheio de macbetices”, ela 

respondeu. Faz sentido, no caso, ter proposto o desafio de levar seu barco em meio ao 

nevoeiro: é a peça mais escura de Shakespeare. Isso reflete o nosso tempo? É necessário 

coragem para se fazer o que deve ser feito, para ser consequente como artista e cidadão. Esta 

é uma das palavras de ordem no Soleil: “coragem!”; é o que mais se ouve, quando se está em 

cena, pois não é fácil ter estado13, visão, e transformar em atos encarnados o que a alma 

desperta. 

Ariane Mnouchkine é uma mulher que pensa e que tem obstinada determinação em cumprir o 

seu dever: apresentar proposições que não só levem o coletivo a novos processos de 

aprendizado com a forma, no caso elegendo o texto clássico como um mestre, utilíssimo para 

o treino dos jovens atores, mas também que propiciem o diálogo direto dos artistas-cidadãos 

com a história de seu tempo e que suscitem reflexões a serem feitas com a sociedade 

circundante. Qual o lugar desses artistas no panorama político e social do Estado francês, no 

contexto da Europa atual? Em favor de que trabalham? O que tem o mundo contemporâneo a 

ver com Macbeth? Como a encenação de Mnouchkine responde a essas questões? São 

                                                
11 Campo de refugiados, administrado pela Cruz Vermelha, fechado em 2002. 
12 Pergunta feita pela autora durante palestra (chamada “Aula Magna”) realizada no âmbito do projeto Être au 
Soleil (Capadócia Produções Culturais), na Oficina Cultural Oswald de Andrade (São Paulo), no dia 9 de agosto 
de 2014. 
13 As palavras de uso peculiar do jargão do Théâtre du Soleil estão grafadas em itálico nesta dissertação. 
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perguntas que norteiam a investigação arqueológica, feita no decurso desta pesquisa, que 

procura entender a atualidade e a pertinência de Shakespeare em nossos dias. 

O Soleil, num primeiro momento, teria endereçado a obra ao presidente francês Nicolas 

Sarkozy (2007-2012), mas acertadamente a mesma foi dirigida a todos os governos e poderes 

que exercem tiranias de quaisquer espécies. Sim, nesse tempo de “macbetices”, infelizmente 

não há tiranos apenas nos governos – ainda que muitos estejam lá acomodados, como o 

Macbeth de Mnouchkine, no sofá da sala de estar –, mas golpistas em várias partes do mundo. 

O noticiário é inundado frequentemente de tomadas de poder, manipulações e situações 

envoltas num sistema de consumo exacerbado, próprio do capitalismo tardio, e na publicidade 

feita ad infinitum, que mascara realidades e persegue a todos, com tecnologias cada vez mais 

rebuscadas, que visam imputar a necessidade de realizar compras indefinidamente, fazendo 

do ser humano uma presa fácil do corrompido e globalizado sistema monetário internacional e 

das formas de controle e apagamento do sujeito das massas. 

Para entender os fenômenos acima descritos, presentes na encenação mnouchkiniana, 

convocamos os estudos de Hannah Arendt sobre a tirania e a banalidade do mal (1999; 2012) 

, bem como os de Jonathan Crary sobre os fins do sono na sociedade contemporânea (2016). 

Segundo ele, o homem estaria sendo preparado para ser um consumidor durante 7 dias da 

semana, 24 horas por dia (inclusive já tendo se tornado um nos países mais “avançados”). 

Estudos comprovam que promoções são feitas pelos sítios de internet durante a madrugada e 

que o mercado cresce nesse segmento; além disso, estudos comportamentais observam que o 

ser humano está sendo condicionado a ver e responder mensagens, inclusive corporativas – 

sem que seja remunerado por isso –, imediatamente, mesmo durante a madrugada, como se 

representasse no cotidiano o sonho ficcional de George Orwell (2009), em seu 1984. O sono 

como imagem do bem-estar humano também está presente em outras peças do bardo, a ver 

pela epígrafe desta nossa introdução. 

Se o tirano Macbeth matou o sono, como diz Shakespeare, talvez fosse porque nele já 

estivesse morto o homem e sua capacidade de pensar, o que Arendt identifica como o ponto 

de partida para a ascensão do totalitarismo. Se essa forma de pensamento estiver em boa 

direção, as previsões para o futuro (e o presente?) da humanidade não são das melhores, pois 

a não identificação do homem com o que é humano, possível herança das atrocidades vividas 

ao longo do século XX, em especial no decurso da Segunda Grande Guerra, desemboca no 

jovem século XXI com a força daquelas sombras funestas que vêm nos maus ventos. Quando 

irão parar as sombras? Quando os clarões dos temporais revelarão a beleza do mundo e não a 
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sombra de degredados, meliantes, ladrões e assassinos, armados, do lado de fora de nossas 

janelas e do lado de dentro do caixa-forte de nossa pátria? Há esperança de uma sociedade 

igualitária, justa, na qual os indivíduos tenham fraternidade, igualdade, como está inscrito no 

pórtico de entrada do Théâtre du Soleil14, ou a liberdade que defende a propriedade privada 

rouba a revolução dos homens de fé? 

Heiner Müller15 se referia ao futuro do teatro, dizendo que ele estaria presente, e seria forte, 

na sua melhor forma, em “pequenas ilhas de desordem” (MÜLLER, 1986 apud KOUDELA, 

2002, p.329) 

 O Théâtre du Soleil é uma delas, uma coletividade socialista, cuja pátria é o teatro, cujo palco 

é o mundo. Ali, até onde pudemos ver, ainda conseguem fazer o homem parceiro do homem, 

                                                
14 No portal de entrada da nave principal do Soleil na Cartoucherie, lê-se“Liberté/ Egalité/ Fraternité”. Vale a 
pena examinar o que está relacionado a essas três palavras, no contexto da contemporaneidade. 
O ideário da Revolução Francesa (1789), ao qual elas remetem, está ligado ao imaginário coletivo, quando se 
pensa em justiça e democracia. As constituições de muitos países, inclusive a brasileira, foram formadas a partir 
do modelo francês, com a divisão dos três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. A importância de 
sustentar as três palavras do lema revolucionário  no pórtico de uma casa de teatro é grande e promove reflexões 
a esse respeito, especialmente num momento em que muitos países vivem o avanço desenfreado da tomada de 
poder pela extrema direita, gerando tensões entre os três poderes e, em alguns casos, a obstrução do 
desenvolvimento pleno da justiça e da democracia. 
O ideal da Revolução Francesa, expresso na trinca de palavras, sabemos, não se concretizou, e o próprio Théâtre 
du Soleil deu testemunho disso na encenação de 1789 (1970). Cristina R. Hoffmann Nascimento (2016), em 
entrevista, faz uma critica à Revolução Francesa burguesa, liberalista, que acabou elegendo a liberdade do 
capital, do direito à propriedade privada, como privilégio sobre os outros conceitos, de igualdade e fraternidade. 
Hoffmann entende, filiando-se a uma seara de críticos e comentadores, que não há igualdade possível enquanto o 
poder estiver concentrado nas mãos dos detentores do capital. Aponta para a Constituição de Weimar (Weimarer 
Verfassung) e discorre a respeito dos direitos sociais e do documento que embasou o governo da Alemanha no 
curto período entre guerras, 1919-1933, e que serviu de paradigma às reformas constitucionais de inúmeros 
países da Europa e também dos países que foram ou ainda eram colônias, como o nosso, o Brasil. Da entrevista 
depreendemos que a especialista aponta, em sua dissertação A efetividade do direito do trabalho (2011), um 
caminho que passa pelos direitos sociais e humanos para dar efetividade ao direitos trabalhistas, avenida que, 
talvez, na prática, aponte para a necessidade de uma reforma no atual sistema de governo e de uma revisão na 
divisão dos três poderes, herança francesa. 
Nesse sentido, o caminho que o Théâtre du Soleil abre e põe em prática com suas ações sociais, políticas e 
artísticas cria um micro-organismo que está na direção certa, pois é promotor dos direitos sociais, humanos e 
trabalhistas. Sendo apenas uma célula, uma trupe de teatro, é exemplo da maior importância, já que vive, na 
prática, há 53 anos, uma realidade que pode servir de exemplo a outras. 
Olhar para o Soleil torna-se cada vez mais relevante, considerando inclusive a situação brasileira atual. A 
encenação de Macbeth, a peça de Mnouchkine, teria sido extremamente oportuna se tivesse sido apresentada 
aqui no Brasil, não só por poder colaborar com a denúncia de um golpe – no caso, parlamentar, que derrubou a 
Presidente Dilma Rousseff –, mas também por promover reflexões sobre as denúncias diante das recentes 
manobras do Governo Federal brasileiro, que implementou medidas que exterminam com os direitos trabalhistas 
conquistados. São sintomas vividos em várias partes do mundo, provenientes da nuvem provocada pelos maus 
ventos que trazem a ascensão desmedida da direita. A realidade política e social atual dá mostras de ficção, de 
tragédia shakespeariana, e Ariane Mnouchkine percebe isso quando declara que “estamos num tempo cheio de 
macbetices” (2014). 
15 Ingrid Koudela trabalha com o teatro e o pensamento de Heiner Müller, e reflete sobre sua obra em vários 
textos. O trecho “[...] ilhas de desordem, espécie de tumores benignos na medida em que, forçando o convívio  
com camadas diversificadas de história e cultura, preparam o solo para a mudança” consta na obra de Müller: 
Gesammelte Irrtümer. Interviews und Gespräche. Frankfurt: Verlag der Autoren, 1986, p.87 (KOUDELA, 2017, 
p. 216). 
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como queria Bertolt Brecht (2000), num templo erigido por eles próprios, para celebrar, no 

sagrado, o humano. 

Que os deuses do teatro, nos quais eles creem, ajudem-nos a navegar nesse mar cheio de 

névoa espessa, permeado de fantasmagorias, predições, assassinatos, traições, mantendo o 

corpo e a alma sãos e as mãos livres do sangue que tinge as páginas e que, volta e meia, 

prende-se, visguento, evocando a tragédia da fraqueza de Lady Macbeth, que sucumbiu aos 

prazeres imediatos, pois ela habita os recônditos da alma dos que se deixam envolver pela 

trama, os ambiciosos, os seduzidos pelo capital, pela fama, pelo poder, e essa sina teima em 

não deixar a humanidade em paz. Afinal, se homens e mulheres não se identificassem 

absolutamente com a decisão daquela que deseja que lhe extraiam do peito todo leite da 

bondade humana, para que possa perpetrar seu ato, que interesse teria, em nosso tempo, a 

peça shakespeariana? Será que Macbeth, nosso “herói”, hoje faria par com o nazista Adolf 

Eichmann, cujo julgamento, em Jerusalém, foi presenciado por Hannah Arendt? Estaremos 

vivendo novos holocaustos, presas de governos ditatoriais, pareados com o Estado 

macbetiano, sem nos darmos conta disso? 

A essas questões procuraremos voltar os olhos no trabalho aqui apresentado, que se estenderá 

em três capítulos, dedicados à apreciação da encenação de Ariane Mnouchkine e da versão do 

Théâtre du Soleil para Macbeth. No primeiro capítulo, há um breve histórico dos trabalhos 

realizados pela companhia e a descrição crítica a respeito do modus operandi do Soleil, pela 

qual podemos apreciar “como” produzem sua arte, além de oferecermos uma vista geral sobre 

as ações sociais e políticas realizadas pela trupe no desempenho de suas funções extrapalco. 

No segundo capítulo, o preâmbulo da encenação é abordado: influências, diálogos e o 

contexto histórico no qual a encenação mnouchkiniana se encontrava. O terceiro capítulo é 

dedicado ao espetáculo, com descritivo detalhado das cenas e uma breve análise sobre o 

conceito da banalidade do mal, de H. Arendt, e sua aplicação em Macbeth, do Soleil. 

O objetivo do trabalho é o de promover reflexões a respeito do teatro contemporâneo e da 

atualidade da obra de William Shakespeare, que ganha a cena pelas mãos de uma trupe de 

artistas que, à moda de Hamlet, faz do teatro sua arma na luta contra os males de seu tempo. 

Frederic Jameson considera a perspectiva política “não como um método suplementar, não 

como auxiliar opcional de outros métodos interpretativos hoje em uso – o psicanalítico, o 

mítico-crítico, o estilístico, o ético, o estrutural –, mas como horizonte absoluto de toda leitura 

e de toda interpretação” (1992, p. 15). Essa perspectiva adotamos aqui, para a apreciação das 

obras do Théâtre du Soleil, crendo que esteja de acordo com o comportamento da trupe, que, 
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desde a fundação, parte da sua ética de grupo, consciente de seu lugar social e político, 

inserido na história de seu tempo, para conceber a poética de seu trabalho sobre o tablado e 

conduzir as ações cidadãs, que realiza fora dele. 

Ariane Mnouchkine, em entrevista, cita o mestre Jacques Copeau: “Quando o diretor se vê na 

presença de uma obra dramática, seu papel não é dizer ‘O que eu vou fazer com ela?’, seu 

papel é dizer ‘O que ela vai fazer comigo?’” (COPEAU apud MNOUCHKINE, 2011, p. 147) 

O mesmo podemos dizer com relação a este trabalho, que aqui se inicia. 
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1 “TUDO VEM DO OUTRO”, UM BREVE HISTÓRICO DO THÉÂTRE DU SOLEIL 

 

 

Há muitas razões para trabalhar. Mas há uma essencial e desconhecida: é a busca da 
felicidade. (PROGRAMA..., 1967) 

 

Há várias maneiras de se contar uma história. Talvez a melhor seja a de viva voz, olhos nos 

olhos, corpo e alma presentes, à moda dos antigos gregos, aedos. Essa é a forma dos artistas 

do Soleil, que se reuniram pela primeira vez como uma trupe nos anos 1960 e que 

permanecem como um coletivo que conserva, através da transmissão de aprendizados 

passados dos mais velhos aos mais novos, de geração em geração, experiências e valores: um 

deles, o de que possam ser felizes, juntos. À primeira vista, uma postura que pode soar como 

não profissional. De fato, a companhia dirigida por Ariane Mnouchkine passou longos anos 

como amadora, ou seja, sem que pudesse viver e pagar as contas com o resultado do próprio 

trabalho. Porém, não devemos nos furtar à visão de que esse idealismo, que produziu 

espetáculos importantíssimos e ações cidadãs que fizeram a diferença na sociedade em que 

estão inseridos, não se sustentou sem que estivesse ajustado a causas nobres, como a defesa 

de seres necessitados e da natureza, em prol do equilíbrio do planeta, na batalha política por 

melhores condições de vida, no apoio às minorias esmagadas por Estados totalitários, 

rejeitadas pelo sistema social dominante, e na adesão incondicional às causas humanitárias. 

O Théâtre du Soleil completou, em 2017, 53 anos de atividades ininterruptas e produziu 28 

espetáculos teatrais (se tomarmos Le dernier caravansérail, Odyssées como uma obra única, 

pois foi apresentada também em duas partes: Le fleuve cruel/ O rio cruel e Origines et 

destins/ Origens e destinos) e 10 filmes, para um público estimado de 2 600 000 

espectadores16 diretos, considerando as apresentações na Cartoucherie, sede da companhia, na 

França, e em turnês e festivais fora dela; sem contar o público dos filmes e aqueles que têm 

acesso às obras por livros, internet, músicas, gravações e outros meios. 

                                                
16 O número estimado toma por base os dados recolhidos no sítio oficial do Théâtre du Soleil 
(<http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/>) em 27 de setembro de 2017, que totalizam 2 219 082 espectadores. Os 
espetáculos Les éphémères (Os efêmeros, 2006), Les naufragés du Fol Espoir (Os náufragos do Louca 
Esperança, 2010) e Une chambre en Inde (Um quarto na Índia, 2016), sobre os quais não há dados publicados, 
tiveram seus números estimados, em nossas contas. Não procedemos da mesma forma com Gengis Khan (1961)  
não só pela ausência de contagem oficial de público, como por não pertecer aos espetáculos produzidos pelo 
Soleil, mas pela ATEP.  Deolinda Vilhena (2009, p. 108) estima a mais, em torno de 3 0000 000, em 2009.  
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Abancados aqui à casa da palavra e circunscritos à forma da escrita, procuraremos aquilo que, 

no teatro, é, talvez, o mais importante: uma tentativa de falar “de alma para alma”, pois, 

possivelmente, será o modo de errar menos ao elaborar tão breve relato a respeito de uma 

trupe que se põe no exercício da arte dramática como um expoente notável, hoje conhecido 

“de Viena a São Paulo, e de Tóquio a Sydney, conhecido até no Afeganistão e no Camboja” 

(PICON-VALLIN, 2017, p. 17). 

Este primeiro capítulo da dissertação se destina a uma narrativa comentada que privilegia a 

trajetória da companhia e elabora reflexões sobre seu modo peculiar de ser, discorrendo sobre 

os espetáculos produzidos. Assim, abrimos o caminho para as análises que serão feitas nos 

próximos capítulos, dedicando este à apreciação do sujeito da ação: o Théâtre du Soleil. 

 

 

1.1 ARIANE MNOUCHKINE E A FUNDAÇÃO DE SUA PÁTRIA: O TEATRO 

 

 

Ariane Mnouchkine é a diretora, animadora, mosca da carroça17, chefe do barco, a trupe, e 

fundou sua pátria teatral a 27 de outubro de 1959, na companhia de Martine Franck, France 

Dijoud, Frances Ashley e Pierre Skira, na forma primeira de uma Associação de Teatro dos 

Estudantes de Paris (ATEP), um grupo amador e valente, criado “segundo o modelo do teatro 

universitário inglês, a partir dos conselhos que lhe enviou Ken Loah” (PICON-VALLIN, 

2017, p. 19), e que teve como presidente de honra Roger Planchon, além da felicidade de ter 

convidado Jean-Paul Sartre como conferencista, em encontro realizado a 29 de março de 

1960. Martine Frank seria, em breve, a companheira de Ariane numa viagem sonhada por ela 

desde a infância – uma grande aventura no distante Oriente – e se tornaria, mais tarde, a 

primeira grande fotógrafa a registrar as obras do Théâtre du Soleil. A ATEP faria o papel de 

concorrente do Grupo de Teatro Antigo da Sorbonne, com o qual Mnouchkine teve contato 

antes de partir para um ano de estudos de língua inglesa no país natal de sua mãe. 

                                                
17 Ariane, ao falar de seu ofício, usa a expressão mosca da carroça, “uma referência proverbial à fábula Le 
Coche et la Mouche (A Carroça e a Mosca) de La Fontaine, na qual uma mosca tem a pretensão de estar fazendo 
todo o trabalho ao zumbir em torno dos cavalos que puxam uma carroça pesada” (PICON-VALLIN; 
MNOUCHKINE, 2011, p. 33. Nota do tradutor). 
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A continuidade da formação dos artistas envolvidos, com promoção de ações pedagógicas 

como cursos, palestras e oficinas, foi sempre uma constante preocupação18, que se mantém 

ativa até hoje, tanto no interior como no exterior da trupe, em atividades que ela pratica 

partilhando sua arte. Essas ações pedagócias atingiram, muito recentemente (2014), a forma 

de uma Escola Nômade, desenvolvida na Índia, Inglaterra, Suécia e Chile, que consiste na 

imersão diária em seu modo de trabalho, conduzida por artistas do Théâtre du Soleil, tendo 

artistas profissionais locais como aprendizes. 

O primeiro espetáculo dirigido por Ariane Mnouchkine, ainda na ATEP, foi Gengis Khan 

(1961), de Henri Bauchau. No processo de ensaios e apresentações da peça, surgiu a ideia de 

montarem um grupo profissional, mas com uma estratégia interessante: os integrantes se 

permitiram um afastamento pelo período de dois anos, para que terminassem os estudos, 

servissem ao exército ou realizassem outro projeto pessoal, antes de se comprometerem com 

um trabalho que iria lhes ocupar tempo integral. Foi um plano bem organizado e consequente, 

considerando a juventude dos proponentes. Nesse período, entre 1960 e 1964, Ariane 

trabalhava com seu pai, Alexandre Mnouchkine, produtor de cinema, colaborando na equipe 

de roteiro do filme L’homme de Rio (O homem do Rio), de Philippe de Broca, coprodução 

franco-italiana de 1964, e tentava realizar uma viagem à China, que acabou por não se 

concretizar, mas que se desdobrou na descoberta de outros países, no entorno do território 

chinês, como Afeganistão, Camboja, Índia, Irã, Japão, Nepal, Paquistão, Tailândia e Turquia. 

Essa experiência serviu de alimento fecundo, direta ou indiretamente, a todas as produções 

que o Théâtre du Soleil veio a realizar sob sua direção. 

O distante Oriente é parte do imaginário da diretora desde a infância, o que ela declara em 

entrevistas, lembrando belas narrativas de sua tia Galina (MNOUCHKINE, 2011, p. 47) a 

respeito de uma viagem de trem, em meio ao rigoroso inverno russo e à neve, que havia feito 

em companhia do irmão Alexander (pai de Ariane) na época da revolução. Essas viagens que 

imaginava na infância ganharam corpo, voz e sensações, concretizando-se em aventura real, 

realizada como mochileira, em companhia de Martine Franck, na juventude. Segundo a 

diretora, o músculo mais importante para o trabalho do ator, do artista, é a imaginação. Sem 

dúvida, a sua retornou, depois de 15 meses de maravilhamentos na colorida Ásia, prenhe e 

                                                
18 Para maiores informações a respeito dos processos pedagógicos no Théâtre du Soleil, ver Vaccari (2014) e 
Bodstein (2017). 
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potente para o novo encontro com seus colegas de trabalho. A rica experiência no Oriente 

estará presente ao longo de toda sua vida e será notável em sua obra19. 

Terminada a pausa, o grupo voltou a se reunir, para formar a Sociedade Cooperativa Operária 

de Produção, fundada a 29 de maio de 1964, constituída juridicamente com o nome de 

Théâtre du Soleil, encontrado no frescor da juventude, numa roda de ideias, quando todos 

dormiam num mesmo quarto e buscavam conceitos que correspondessem àquilo que fosse 

fundamental, imprescindível em suas vidas: 

 

Nós queríamos o nome mais bonito, o mais inspirador, aquele que realmente 
significasse o que era o teatro para nós. “A vida”, “O fogo”, “O calor”, “A luz”, “A 
beleza”, “A humanidade”. Até que, em um dado momento, alguém sugeriu (acho 
que fui eu mesma): “O sol”. Discutimos, alguns tentaram achar coisa melhor, mas 
não conseguiram. (MNOUCHKINE, 2011, p. 26) 
 

Ariane falará, no âmbito dessas páginas, pela presença de sua voz em livros de entrevistas, 

concedidas a pesquisadores, artistas e jornalistas. Até o momento, não publicou um volume 

autoral, com suas anotações sobre a arte dramática. Não obstante, essa voz é tão presente, 

como se verá no exame da fortuna crítica da área de artes cênicas, que não nos sentiremos 

órfãos de seu pensamento. 

“O público é o rei” é uma das máximas de Mnouchkine e de sua trupe, que realiza uma arte 

popular, herança de Jean Vilar, que entendia o teatro como um bem público tão necessário 

quanto “a eletricidade e o gás” (VILHENA, 2009b, p. 108), uma vez que, nele, o espectador é 

o grande parceiro dos artistas, tanto na realização do jogo teatral quanto na função de ser o 

principal patrocinador da trupe – o Soleil vive com 40% de subvenção do Estado francês e 

60% de bilheteria. 

 

[…] apoiada por um público que se aproxima da marca de três milhões de 
espectadores, sem jamais ceder às tentações de institucionalizar o Théâtre du Soleil, 
Ariane continua fiel aos seus princípios e à trupe, sem a qual jamais trabalhou. A 
busca de Ariane, unindo ética e estética, passa pela restituição da “beleza ao 
espetáculo cênico”, na linha de Jacques Copeau; pelo fazer um teatro ao mesmo 
tempo elitista e popular20; pela defesa do teatro serviço público [...]. (VILHENA, 
2009b, p. 108) 

                                                
19 Para saber mais a respeito da estreita relação do Théâtre du Soleil com o Oriente, ver Quillet (1999) e Olmos 
(2015). 
20 Jacques Copeau (1879-1949) acreditava no teatro como uma escola e nos processos criativos como 
pedagógicos; seu modo de trabalho com exercícios corporais, improvisações, jogo de máscaras, personagens e 
textos, seu rigor e disciplina exercem influência sobre o trabalho de Mnouchkine (FREIXE, 2014). O teatro 
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O público está sempre presente e chega a lotar os 600 lugares da casa. O fenômeno é digno de 

apreciação, pois coloca a companhia num lugar privilegiado frente a outras, que sofrem com a 

falta de espectadores, crescente desde meados do século passado. Hoje em dia, cada vez mais, 

fazem-se peças para plateias cada vez menos numerosas. Apesar do sucesso da trupe de 

Mnouchkine, as contas nem sempre fecham e a companhia vive “na corda bamba” e, muitas 

vezes, endividada (PICON-VALLIN, 2017, p. 14). 

Os espetáculos do Soleil possuem preços módicos e são totalmente acessíveis. Os ingressos 

de Macbeth custavam €15 para estudantes, €24 para professores e profissionais das artes e 

€30 para o público em geral21. Há também ingressos de mecenas, que podiam ser adquiridos a 

€50, €100 e €150. 

 

 

Figura 1 – Ingressos do espetáculo Macbeth (2014). 
Fonte: À esquerda, fotografia da autora. À direita, imagem do acervo do Théâtre du Soleil. 
 

Macbeth, a terceira produção no século XXI, não foi das mais favoráveis em número de 

espectadores e não realizou turnês, deixando a companhia em maus lençóis, no aspecto 

financeiro. O espetáculo, extremamente exaustivo, fisicamente muito exigente, levou os 

atores a realizarem uma solicitação para que deixassem de fazer duas apresentações aos 

                                                                                                                                                   
popular, para ele, era o mesmo que conhecemos, mas acessível a todos, e deveria ser um serviço público, uma 
obrigação do Estado francês. 
21 Como um comparativo, no mês de junho de 2014, os ingressos para assistir a um musical em Londres, como 
Mamma Mia, custavam entre $30 GBP e $70 GBP. 
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sábados, passando a representar em apenas uma sessão por dia. A demanda, aceita por 

Mnouchkine e pelos administradores, causou um déficit nas contas e forçou a trupe a 

dispensar muitos atores, ao final da temporada, e a acolher outros somente se estivessem 

dispostos a permanecer trabalhando na parte técnica, e não como atores. Chegaram a 100 

integrantes no decurso dos ensaios e, ao final das apresentações, concluíram que a trupe deve 

ter, no máximo, 75 integrantes fixos, um número espantoso de empregados, mesmo com o 

corte, se comparado a outros grupos, dentro e fora do contexto europeu.  

O que faz do Soleil um dos coletivos mais numerosos do mundo é, em geral, dar emprego 

àquele que vem e merece um lugar ao sol; essa sempre foi uma das grandes preocupações da 

diretora, diz Juliana Carneiro da Cunha, um dos primeiros-violinos da companhia 

(MNOUCHKINE, 2011, p. 18). No entanto, os estágios, que são a porta de entrada para 

novos contratados, têm sido cada vez mais raros – o último de grandes proporções, com mais 

de 2 000 interessados, foi oferecido em 2009 –, pois são extremamente exaustivos para a 

diretora e os atores da companhia, que dedicam um mês de trabalho apenas ao processo de 

seleção22. 

As 75 pessoas hoje empregadas na trupe recebem salário igualitário, havendo distinção 

apenas entre os mais experientes (aqueles que entram para a trupe formados ou 

especializados), capazes de transmitir sua arte, e aqueles que vêm em busca de formação, 

como aprendizes, e que, por um tempo determinado, recebem como principiantes. O trabalho 

dos integrantes também é igualitário, apesar de executarem funções diferentes, sejam 

artísticas ou administrativas. 

O Théâtre du Soleil busca um diferencial em várias instâncias, no sentido de promover o 

humano no lugar da burocracia administrativa, e, até mesmo na descrição das funções 

realizadas, mostra preocupação com a delicadeza, o que se pode observar, por exemplo, nas 

fichas dos programas dos espetáculos, em que os ofícios recebem nomes menos técnicos. Em 

Macbeth (PROGRAMA..., 2014, p. 11):  

 

Aide au texte et ange-gardien des enfants: Françoise Berge23 

                                                
22 Informações colhidas a partir de 1min 35s do vídeo da entrevista concedida por Ariane Mnouchkine e Juliana 
Carneiro da Cunha ao jornal O Estado de S. Paulo, publicada na TV Estadão, em 10/08/2014.  
23 “Ajuda com o texto e anjo da guarda das crianças: Françoise Berge” (tradução nossa). Berge é responsável por 
ajudar na produção de textos e cuidadora das crianças.  É comum a participação destas nos espetáculos da trupe, 
e esse envolvimento exige uma série de cuidados, os quais são realizados por uma profissional dedicada. Em 
Macbeth, Fleance, filho de Banquo, foi interpretado por oito atores-mirins, Victor Bombaglia, Lucien Bradier, 
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À toutes les grandes affaires: Charles-Henri Bradier24 
Les affaires techniques et organisatrices: Étienne Lemasson25  
La ronde de nuit: Azizullah Hamrah26 

 

A função de Charles-Henri poderia ter constado como “1˚ Assistente”, como se faz em geral, 

a de Étienne, como “Técnico de Administração” e a de Aziz, como “Segurança”. Isso não 

condiz, entretanto, com o modo de ser do Soleil, uma trupe igualitária, que põe o ator na 

condição de um trabalhador, um operário, como todos os outros, afastando a caracterização 

“estelar”, em geral tão atribuída ao artista. Essa escolha que a trupe faz parece elevar a 

importância de todos os participantes do jogo teatral e aponta para o mais importante: o 

público também estará participante, e não alheio, e será tratado com acolhimento e delicadeza. 

No palco, em Macbeth, uma equipe de 50 artistas levava a peça: 34 atores27, 8 servidores da 

cena28 e 8 atores-mirins. Os kokens ou servidores da cena29 são artistas que promovem o entra 

e sai de objetos, que manobram maquinário e realizam efeitos especiais, ou de ilusão; os 

kokens, no Soleil, são figuras inspiradas pela arte oriental, atores vestidos de preto, para gerar 

o efeito de invisibilidade, que circulam realizando ações, que constróem efeito de teatralidade, 

interagindo com outros personagens ou objetos. 

Todos os artistas da trupe, além das atividades previstas para a realização de seu ofício, 

também desempenham funções extrapalco, como limpar o teatro, os banheiros destinados ao 

público, servir no restaurante, cozinhar, participar do processo de confecção de cenários, 

figurinos e iluminação, realizar organização e logística de entrada e saída de objetos de cena, 

armazenar mobiliário cênico, entre outras. Além disso, participam intensamente das 

                                                                                                                                                   
Blas Durozier, Joshua Halévi, Eraj Kohi, Dionisio Mangado, Timothée Barrot e Nathan Coré, que se alternaram 
no papel. 
24 “Aquele que se ocupa dos afazeres importantes: Charles-Henri Bradier” (tradução nossa), o assistente de 
Ariane Mnouchkine. 
25 “Assuntos técnicos e organizacionais: Étienne Lemasson” (tradução nossa). 
26 “A ronda noturna: Azizullah Hamrah” (tradução nossa). A expressão, em francês, remete ao nome de um dos 
espetáculos encenados pelo Petit Soleil, um grupo criado em Cabul, Afeganistão, com apoio de Ariane 
Mnouchkine, hoje filiado ao Théâtre du Soleil, o Théâtre Aftaab (Sol, em língua dari). 
27 Alice Milléquant, Aline Borsari, Ana Amélia Dosse, Andrea Marchant, Arman Saribekyan, Astrid Grant, 
Agustin Letelier, Camille Grandville, Dominique Jambert, Duccio Bellugi-Vannuccini, Eve Doe-Bruce, 
Frédérique Voruz, Iwan Lambert, Jean-Sébastien Merle, Judit Jancso, Juliana Carneiro da Cunha, Luciana 
Velocci Silva, Man Waï Fok, Marie Chaufour, Martial Jacques, Maurice Durozier, Miguel Nogueira da Gama, 
Nirupama Nityanandan, Quentin Lashermes, Samir Abdul Jabbar Saed, Sébastien Brottet-Michel, Seear Kohi, 
Seietsu Onochi, Serge Nicolaï, Sergio Canto, Shaghayegh Beheshti, Sylvain Jailloux, Vijayan Panikkaveettil, 
Vincent Mangado. 
28 Atuam exclusivamente como servidores da cena os seguintes artistas: Camila de Freitas Viana de Moraes, 
François Bombaglia, Ghulam Reza Rajabi, Saboor Dilawar, Shafiq Kohi, Omed Rawendah, Taher Baig, 
Wazhma Tota Khil; porém, todos os atores da trupe também exercem essa função. 
29 A expressão procura traduzir a função do Kôken, figura típica do teatro oriental Kabuki, uma tradição popular 
japonesa, cuja origem remonta ao século XVII. 
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atividades políticas e de cunho social que a trupe realiza, ativos e atentos ao dia a dia de seu 

país, tomando parte em movimentos, passeatas, assembleias. Trabalham muito e o 

procedimento colabora com o afastamento da vaidade. No Soleil, a grande estrela é o teatro, e 

esse norte conserva as raízes do grupo fundador, que, já na década de 1960, apontava para um 

ativismo político que se mantém vivo até os dias de hoje. 

Os artistas do Théâtre du Soleil reafirmam, a cada nova geração, a cada novo processo de 

criação de espetáculos, o compromisso dos fundadores (dos quais Mnouchkine é a única ativa 

na parte artística): a consciência da importância do trabalho coletivo em todos os setores da 

produção teatral, o que pode ser apreciado desde a ocupação do espaço onde estão instalados, 

partilhado com outras companhias, até a fruição estética presente nos trabalhos que levam ao 

palco. 

A história da Cartoucherie, sede da companhia, começou em 1874 e a do Bosque de 

Vincennes, onde está situada, conta com registros do século XI, e possivelmente anteriores, 

sendo esse o único vestígio de uma imensa floresta chamada Lanchonia Silva, segundo Joel 

Cramesnil (2004a). A Cartoucherie era um complexo militar, que serviu à Primeira Grande 

Guerra como uma fábrica de munições e depois foi ocupada pelo exército alemão, durante a 

Segunda Guerra. Permaneceu como uma propriedade do exército francês até 1962. Tendo 

sido abandonado, o local se deteriorou e passou a ser frequentado por prostitutas e marginais. 

Havia um projeto do governo para transformar o lugar numa imensa cidade olímpica, que não 

foi em frente graças aos defensores do Bosque de Vincennes, que acabaram conseguindo 

criar, mais tarde, o Parc Floral. A administradora desse parque, vizinho do Soleil, Jeanine 

Alexandre-Debray, foi parte importante no abrir de portas do que viria a ser a sede do Théâtre 

du Soleil. 

No ano de 1970, a companhia já havia trabalhado bastante e encenado seis espetáculos: 

Gengis Khan (1961), Les petits bourgeois (Os pequenos burgueses, 1964), Le Capitaine 

Fracasse (Capitão Fracasso, 1966), La cuisine (A cozinha, 1967), o primeiro sucesso, que lhe 

rendeu 63 400 espectadores, Le songe d’une nuit d’été (Sonho de uma noite de verão, 1968) e 

Les clowns (Os palhaços, 1969). Mas o grande salto veio com o espetáculo 1789 – la 

révolution doit s’arrêter à la perfection du bonheur (1789 – a revolução só deve terminar 



 

 

35 

diante da perfeita felicidade, 1970)30, que estreou no Piccolo Teatro de Milão, no mês de 

novembro, com grande sucesso, e teve – até hoje – o maior número de espectadores, 281 370. 

Naquele ano de 1970, a trupe de Mnouchkine conheceu, além do sucesso, outra grande 

alegria. Mais uma vez procurava por um espaço onde pudesse ensaiar e, graças a uma 

informação vinda por um telefonema de Christian Dupavillon, soube que o exército deixara 

um local. Os artistas ocuparam imediatamente a Cartoucherie, em agosto, e reformaram o 

local, trabalhando na restauração de pisos, janelas, calhas, telhados, eletricidade, sistema de 

água encanada, sem contar com ajuda de setores públicos, tendo sido eles próprios a 

realizarem as funções de pedreiros, pintores, construtores de telhados, eletricistas, 

carpinteiros. 

No retorno da temporada, feita em Milão, puderam apresentar seu 1789 pela primeira vez na 

própria sede, em pleno inverno, e ainda sem sistema de aquecimento no local, que dista 

aproximadamente 30 minutos do centro de Paris. 

 

O dia da estreia, 26 de dezembro de 1970, escondidos numa das pequenas barracas 
de madeira que se erguiam então no gramado, Mnouchkine e Dupavillon espreitam, 
com o coração martelando o peito, a chegada do público, e constatam que “a gente 
ganhou”. O frio, a neve e a lama do bosque de Vincennes não impedem os 
espectadores de comparecer. E, impulsionada por um boca a boca contagioso, 1789 
lotou a sala durante seis meses. (PICON-VALLIN, 2017, p. 78) 

 

A peça 1789 conta a história da Revolução Francesa do ponto de vista do povo. Foi um marco 

na história da trupe, que, desde então, trabalha voltada a temas que ponham em foco a história 

de sua gente e de seu tempo. 

Outros grupos vieram a ocupar espaços e galpões na Cartoucherie, logo depois da chegada do 

Soleil, e hoje o local abriga um complexo teatral importante no cenário europeu, que reúne 

várias companhias: o Théâtre de la Tempête (1971), o Théâtre de l’Épée de Bois (1972), o 

Atelier du Chaudron (1972) e o Théâtre de l’Aquarium (1974). Mais tarde, vieram o Atelier 

de Recherche et de Réalisation Théâtrale (1985), a Association de Recherche des Traditions 

de l’Acteur (1988) e o Atelier de Paris de Carolyn Carlson (1999). 

 

                                                
30 Muitos dos espetáculos do Soleil possuem subtítulos, que faremos constar, pois apontam características 
interessantes do modo de ser da trupe, que procura especificar seu ponto de vista e várias instâncias. 
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Figura 2 – Cartoucherie em reforma (1970). 
Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
 

Atualmente o Soleil ocupa cinco galpões e, ao passar pelo pórtico de entrada do hangar 

principal, onde se encontra a inscrição “Liberté – Egalité – Fraternité”, o visitante adentra o 

Accueil, ligado à nave principal, que abre uma hora antes do início do espetáculo, visando a 

acolher o espectador para que ele tenha tempo de se despir do cotidiano e se preparar para o 

evento teatral. Indagada por Fabienne Pascaud sobre o exagero de terem hasteado a bandeira 

francesa, em 1995, por ocasião do acolhimento dos Sans-papiers31 em seu teatro, já havendo 

um pórtico com o ideário da revolução inscrito, Mnouchkine respondeu:  

 

Não aprovo a França como ela é. Mas, se nós nos sentimos mal, é preciso brigar 
para melhorá-la. De tanto dizer às pessoas que elas moram no pior dos países, elas 
podem acabar se convencendo disso e piorá-lo. Não é o pior dos países, longe disso! 
É simplesmente preciso trabalhar para que tudo o que é inaceitável, fraco e 
mesquinho aconteça o menos possível. Dizer debochadamente que a França é 
decadente não basta para torná-la melhor. (MNOUCHKINE, 2011, p. 106). 
 

A fala de Ariane marca o ponto de vista dos artistas do Soleil: ação e cidadania, no palco e na 

vida. Coesão e coerência entre ambos denotam a ética da trupe, que organiza a poética de seu 

fazer teatral. 

No Accueil, o público encontra uma pequena livraria com volumes produzidos por e sobre a 

trupe, textos dos espetáculos e outros livros, soltos pelo espaço, que estão disponíveis para 

consulta – são obras das quais se serviram os artistas para compor o trabalho. 

                                                
31 Grupo de 382 pessoas sem visto, inicialmente asilado na Igreja St. Bernard, em Paris, e, depois de lá expulso, 
abrigado pelo Théâtre du Soleil por três meses, durante as apresentações de O Tartufo. Nesse período, dividiu o 
espaço com os atores,  até que uma solução decente, por parte do governo, fosse encontrada. 
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Figura 3 – Imagens extraídas de filme da maquete dos galpões da Cartoucherie. 
Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
 

As imagens que se veem na Figura 3 são dos quatro galpões principais, coligados. À 

esquerda, o prédio de tijolos contempla a cozinha, o escritório e um ateliê de construção 

cenográfica. O prédio que está ao lado do de tijolos é onde está o Accueil, o saguão de entrada 

do público, e os demais compõem a área de camarins, palco e plateia, sendo alterados, 

internamente, de várias formas, adequadas aos espetáculos. 

Nas paredes do foyer, estão pintadas obras referenciais de outras montagens teatrais, 

operísticas, cinematográficas, de Macbeth – a ambientação se altera completamente a cada 

novo espetáculo. A atriz Juliana Carneiro da Cunha diz: “Estão fazendo como um castelo, 

talvez, né? Como uma galeria de um palácio, onde tem quadros, o palácio do Duncan”32. Há 

também um restaurante e mesas temáticas, cuja decoração se adequa ao tema ao qual o 

público será apresentado. 

Nas apresentações de Macbeth, que duravam mais de três horas, o público, em maioria, 

realizava uma refeição antes do espetáculo e servia-se de um lanche rápido no intervalo, 

estando o local sempre muito animado e lotado. Os atores, ao final, às vezes, podiam ser 

vistos em companhia de espectadores, desfrutando de um lanche rápido, uma “cerveja das 

Bruxas” (alusão às Parcas shakespearianas), antes de o restaurante fechar. 

 

                                                
32 Trecho inscrito no filme de Aderbal Freire Filho (2014), aos 3min 20s. 
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Figura 4 – Accueil (Saguão) e Restaurante temático (2014). 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

 

 
Figura 5 – Detalhe: Cerveja das Bruxas, feita especialmente para Macbeth (2014). 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

“Deus está nos detalhes” (MNOUCHKINE, 2011, p. 177)33 – esta é outra das máximas 

trabalhadas por Mnouchkine com seus artistas. A cerveja é um detalhe, mas denota o cuidado 

com o alimentar a imaginação dos espectadores, o que é central no Soleil. Nos anos 1960, 

outras companhias também originaram ações importantes com relação ao alimento para o 

corpo, que também vai à alma, criando novas perspectivas para o exercício da arte teatral: 

 

Os espetáculos épicos produzidos pelo Bread & Puppet nascem do próprio processo 
de criação e produção. O grupo opta por um processo coletivo, alternativo e 
artesanal e faz uso de marionetes, máscaras, desenhos, faixas, pernas-de-pau, 
paradas, etc. Em vários espetáculos, distribui-se pão ao público, untado com pasta 
de alho (aioli), buscando-se assim demonstrar seu parentesco com o teatro, que, 
mais do que puro entretenimento e diversão, mais do que um lugar de comércio 
onde se paga para se obter algo, deve, segundo P. Schumann, parecer-se mais com o 
pão, parecer-se mais com uma necessidade. (ILARI, 2008, p. 129) 
 

                                                
33 Fabienne Pascaud, em nota, atribui a citação a Gustave Flaubert (1821-1880): “Dieu est dans les détails”. Em 
outra fonte (FRIEG, 1976, p. 422), encontramos a versão alemã, “Gott ist in den Details”, que é atribuída ao 
moderno arquiteto alemão, professor da Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969). 
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Schumann e Mnouchkine compreendem plenamente a diferença entre o exercício de uma arte 

teatral e o comércio da indústria de entretenimento que, por descuido, muitas vezes, recebe a 

mesma alcunha: teatro. Trata-se de uma questão de terminologia, aparentemente resolvida 

com a adjetivação: teatro comercial, teatro de vanguarda, teatro engajado, teatro político etc. 

No Soleil, os artistas recebem hoje salários modestos de €2 000,00, o que é equivalente aos 

vencimentos de um professor do ensino de primeiro grau, na França, e chegam ao teatro, em 

dias de ensaio, às oito horas da manhã, e não no meio da tarde, como é praxe no meio 

artístico, mas não parecem estar insatisfeitos com sua condição. Os salários distam bastante 

dos praticados na indústria de entretenimento televisiva ou cinematográfica, que giram na 

casa de milhões anuais, dependendo da notoriedade do artista em questão. Nos dias de 

espetáculos, chegam cedo ao teatro, por volta das 14h, para uma reunião com a diretora, e, em 

seguida, fazem a mise en place, organização e preparação dos objetos de cena, atividade que 

levava em torno de duas horas em Macbeth34. Depois, fazem pausa para alimentação, após o 

que se preparam para a realização do espetáculo. 

Ariane realiza cotidianamente alguns rituais e pode ser vista na Bilheteria, vendendo os 

ingressos, ou no Portal de entrada, ticando os mesmos. Ela mantém uma relação pessoal com 

seu público, o que se dá a ver na observação de suas ações, de escuta e respeito, e isso faz 

toda a diferença no trabalho. 

 

 

Figura 6 – Ariane Mnouchkine recebe o público, em Macbeth (2014). 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

                                                
34 Felizmente pudemos experimentar, na prática, a realização de uma parte dessa tarefa, trabalhando na 
separação das pétalas vermelhas, da terra utlizada na cena da “adaga”, em Macbeth, o que colaborou 
sobremaneira para a compreensão do esforço físico empreendido pelos atores que trabalham na companhia, 
dentro e fora do palco. 
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Os camarins são abertos, cobertos apenas por um véu. A tradição vem desde 1970, ano em 

representaram pela primeira vez na Cartoucherie, e serve de exemplo para observar como o 

espaço influencia a arte. Na peça 1789, os atores mudavam de roupa e maquiagem entre as 

cenas, próximos ao público; pelo fato de essa visão acentuar a força representativa do ato 

teatral, a prática foi incorporada ao modo de ser da companhia, que até hoje promove um 

voyeurismo dos espectadores, que olham os atores em momento de preparação. É uma 

concessão, um portal de comunicação entre o mundo sacralizado pelos artistas, para a 

construção de seu teatro, e o mundo dos espectadores, que ali estão para entrar no jogo 

também. No ciclo Les Shakespeare, o espaço era o mesmo para as três peças e era 

frequentado pelos curiosos nos intervalos (NEUSCHÄFER, 1998, p. 145). 

Os espectadores, ao entrarem no teatro, depois de uma hora em que estiveram acolhidos no 

saguão anexo, comendo, bebendo, lendo, conversando, usufruem do tempo necessário para se 

despirem mentalmente do cotidiano e se prepararem para entrar no mundo da ficção. Muitos 

observam, atentos, os artistas nos preparativos finais, enquanto o público toma posse de seus 

lugares na plateia. Os assentos também são distribuídos de um modo diferente. Eles não vêm 

impressos nos ingressos, como de costume. Há uma tabuleta de madeira na porta do teatro, 

que parece um tabuleiro de jogo, à qual o público deve dirigir-se depois de adquirir seu 

ingresso na bilheteria, a fim de escolher ativamente seu lugar, marcando simbolicamente seu 

assento através de um adesivo a ser colado no ingresso e na tabuleta. O espectador assinala, 

desse modo, seu lugar de partícipe ativo no jogo teatral. 

 

 

Figura 7 – À esquerda, Aline Borsari como uma das feiticeiras, em Macbeth (2014). Ao centro e à direita, 
camarim do Soleil. 
Fonte: Imagens retiradas de páginas do Facebook de artistas do Théâtre du Soleil 
 

Tudo tem um jeito especial de ser na trupe de Mnouchkine e o todo colabora para que haja 

uma escrita coesa e coerente em cena. Ela diz: 
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Eu espero que nossa experiência nos conduza a uma linguagem, a uma eficácia. O 
teatro é o que nós, atores, podemos fazer melhor. Eu estou convencida do seu valor, 
não na sua forma atual, pois ele não tem lugar real a não ser que participe do 
conhecimento, jamais de cultura35. [...] Seria preciso que, de uma vez por todas, os 
arquitetos, os diretores, os autores e os atores cessassem de querer fazer sua “obra-
prima”. [...] É, aliás, o que nos incita, ou melhor, me incita, pois não é a opinião de 
todos os membros da Companhia, a não mais me interessar pelo repertório 
dramático existente. (MNOUCHKINE36 apud PICON-VALLIN, 2017, p. 45). 
 

A companhia desenvolveu uma escritura cênica autêntica ao longo dos tempos, afastada do 

teatro dramático burguês, sempre passando por processos de criação coletiva, em diálogo com 

adaptadores, escritores e tradutores, todos sujeitos, como os atores, músicos, artesãos, 

técnicos e a diretora, ao comando da cena, da experiência viva do palco e da coletividade. 

A seguir, vamos nos deter sobre os quatro eixos em que se desenvolveu essa escrita cênica: 

criações coletivas “puras”, encenação de textos clássicos, encenação de romances adaptados 

para o palco e encenação com interação da escritora Hélène Cixous.  

 

 

1.2 CRIAÇÕES COLETIVAS, DRAMATURGISMO37 E TEXTOS CLÁSSICOS 

 

 

Quando um espetáculo fala realmente do mundo, se aqueles que o assistem 
conversam entre si e se questionam, então, sim, é teatro político. (MNOUCHKINE, 
2011, p. 146) 

 

                                                
35 Mnouchkine fala no sentido do valor da experiência da coletividade como ferramenta para processos criativos, 
e não acredita no teatro individualista, baseado na intelectualidade de um artista ou outro, imposta ao grupo de 
realizadores. 
36 A pesquisadora Béatrice Picon-Vallin acompanha o trabalho do Soleil desde o início de suas atividades, e as 
entrevistas, colhidas em conversas com Ariane Mnouchkine, não estão todas referenciadas na obra publicada em 
2017, que celebra os 50 anos do Théâtre du Soleil. Trata-se de um relacionamento travado ao longo da vida, o 
que confere argumento de autoridade a Picon-Vallin, baseado em suas inúmeras publicações de estudos sobre a 
trupe. 
37 “Dramaturgo ([...] por intermédio de sua tradução e de seu uso alemão, Dramaturg) designa atualmente o 
conselheiro literário e teatral agregado a uma companhia teatral, a um encenador ou responsável pela preparação 
de um espetáculo. [...] O alemão distingue, diversamente do francês, o Dramatiker, aquele que escreve as peças, 
do Dramaturg, que é ́ quem prepara sua interpretação e sua realização cênicas. As duas atividades são, às vezes, 
desenvolvidas simultaneamente pela mesma pessoa (ex.: BRECHT). Empregado correntemente na Alemanha, e 
se o dramaturgo trabalha de forma contínua com um mesmo encenador, essa figura está cada vez mais presente 
na França” (PAVIS, 2008, p. 117). No Théâtre du Soleil, Hélène Cixous é dramaturgista (quando participa dos 
processos de criação coletiva em meio aos quais se dá a escrita) e dramaturga (quando um texto seu chega pronto 
e, a partir dele, começam as improvisações). 
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No período que compreende os anos de 1961 a 2017, o Théâtre du Soleil produziu 28 

espetáculos teatrais, como vimos. Há variadas maneiras de tentar agrupá-los, e consideramos 

aqui o critério da presença do texto – ou da sua ausência – de onde partem as proposições 

iniciais para as criações teatrais. A maior parte, ou a quase totalidade, das visões que são 

propostas à trupe, ou seja, dos roteiros por onde irão navegar durante o processo de ensaios e 

apresentações dos espetáculos, vêm de Ariane Mnouchkine, que, muitas vezes, atua também 

como tradutora e adaptadora das peças, como em Macbeth. No início dos ensaios desta peça, 

utilizavam a tradução de Pierre Jean Jouve, mas logo a diretora identificou que o texto 

deixava a desejar, quando transposto para o palco, e passou, ela mesma, a realizar uma nova 

tradução. O procedimento é muito comum em trupes de teatro, pois, a cada nova forma 

encontrada para se levar uma história à cena, um novo texto precisa ser convocado, palavras 

novas encontradas, adequadas àquilo que os artistas descobrem ou criam no palco. 

Os processos de montagem de espetáculo, no Soleil, passam invariavelmente pela criação dos 

atores, e não foi diferente com Macbeth. O rigor impinge que “criação coletiva” no Soleil seja 

dada como pressuposto em todos os processos de ensaio, e não só como gênero classificatório 

de obra produzida. No processo de criação, em geral, as cenas são ensaiadas fora de ordem, 

aleatórias, e vão sendo construídas na medida em que os artistas têm o desejo de improvisar a 

partir delas, o que fazem em pequenos grupos. Não há trabalho de mesa, expressão que 

designa, no meio teatral, as tradicionais leituras e discussões teóricas a respeito dos textos a 

serem encenados. Depois de uma leitura geral que fazem no primeiro dia de ensaio, pouco 

formal e,  em geral, de caráter descontraído, devido à grande variação dos sotaques e acentos 

– pois há artistas de vinte e poucas nacionalidades na companhia, que partilham do francês 

para exercício do trabalho –, partem direto, no segundo dia de trabalho, para a improvisação 

das cenas. Sob esse prisma, faz sentido que o texto acompanhe o que é desenvolvido no palco, 

e não o contrário. Por isso, mesmo quando trabalham com um texto previamente selecionado, 

como no caso de Macbeth, ou com um dramaturgo convidado, o processo permanece o 

mesmo. O texto é alterado quantas vezes forem necessárias, para que sirva melhor à criação 

da cena. 

Mnouchkine conta, desde 1985, com Hélène Cixous na função de dramaturgista. Nascida na 

França em 1937, a escritora atua como ensaísta, dramaturga, poetisa, crítica literária e 

professora. No Soleil, trabalha incorporada à trupe, recebendo salário igualitário, e não como 

uma convidada externa. 
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As peças encenadas pela companhia podem ser agrupadas, para fins de análise, em quatro 

blocos diferentes: 

a) peças de criação coletiva; 

b) peças nas quais trabalhou a dramaturga Hélène Cixous, que intervém de forma 

diferenciada, a cada processo, inclusive como autora na encenação de peças de sua lavra; 

c) peças encenadas a partir de textos teatrais clássicos; 

d) peças encenadas a partir de adaptações de obras literárias. 

A criação coletiva foi encampada como forma privilegiada pela companhia nas décadas de 

1960-70, quando o Théâtre du Soleil trabalhou em sincronia com o que realizavam Julian 

Beck e Judith Malina, à frente do Living Theatre (Nova Iorque), e Peter Schumann, diretor do 

Bread & Puppet (Nova Iorque). “E tinha toda a efervescência daqueles anos: Jorge Lavelli, o 

Living, o Bread and Puppet, os balés de Maurice Béjart, a atuação de Casarès, Peter Brook, 

que funda em 1971, em Paris, o CIRT (Centre International de Recherche Théâtrale), 

Ronconi, Dario Fo, Jerzy Grotowsky [...]” (PICON-VALLIN, 2017, p. 51). O seu modo de 

trabalho não era, portanto, uma novidade, mas a companhia foi precursora, ao lado do Living, 

em sua fase europeia, desse trabalho na França e se destacou com as criações desse tipo, no 

contexto do teatro francês, de tradição textocentrista. 

Mnouchkine se inscreve numa espécie de legado: “Hoje, pode-se considerar que o Théâtre du 

Soleil realizou os belos sonhos de Copeau e Jouvet dos anos 1915-1916, ancorando-se, ao 

mesmo tempo, no mundo e nos problemas de suas realidades política e social” (PICON-

VALLIN, 2017, p. 56). Esses sonhos dos dois encenadores franceses chegaram até nossos 

dias através das cartas que trocaram quando estavam no front de batalha da Primeira Guerra. 

Picon-Vallin, discorrendo a respeito do teor das mesmas, destaca um trecho: 

 

Copeau insiste: “Nada de reconstituição, mas uma recriação”, e acrescenta que a 
ideia de Jouvet de “manter as crianças afastadas do texto o máximo de tempo 
possível é admirável [...]. É de fato a mesma ideia no que concerne à improvisação 
como exercício para os mais velhos, tira-se o texto de sob os pés deles, como uma 
muleta, para ver o que sabem fazer” (2017, p. 55). 
 

O processo das criações coletivas, no Soleil, tem como centro a improvisação e, para fins de 

análise, pode ser dividido em duas fases: a primeira, ligada aos primórdios da trupe, à 

juventude, e a outra, à maturidade, quando conta com a parceria de Hélène Cixous, 
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dramaturgista que atua sobre o texto, de forma gradual e diferenciada, interagindo com o 

processo criativo dos artistas. 

 

 

1.2.1 Criações coletivas 

 

 

Certos críticos de esquerda acham, depois, de tê-lo incensado, que o Soleil “não é 
comunista o bastante”. Mnouchkine comenta em 2011: “Começavam a me dizer que 
eu não tinha carteira. Seja carteira profissional, seja carteira do partido. Eu disse 
bem depressa que não teria carteira”. E ela acrescenta: “Seria interessante ver 
quantas trupes foram ressecadas pela ideologia ou destruídas pela droga. Havia dois 
inimigos naquela época, eu acho: o sectarismo e a maconha. Tivemos a sorte 
extraordinária de escapar deles”. (MNOUCHKINE38 apud PICON-VALLIN, 2017, 
p. 48-49) 
 

A primeira fase compreendeu espetáculos realizados entre 1969 e 1975, sendo esses também 

subdivididos em duas fases, antes e depois da tomada da Cartoucherie, em 1970. A primeira 

criação foi Les clowns (1969), propiciada por um período em que a trupe experimentou uma 

maravilhosa utopia, uma experiência em grupo, vivendo em comunidade na Salina Real de 

Arc-et-Senans, concebida pelo visionário arquiteto Nicolas Ledoux39. Ali, faziam trabalho 

corporal todas as manhãs, cozinhavam coletivamente, almoçavam, depois ensaiavam 

pequenas cenas, pesquisando a Commedia dell’arte, e apresentavam as melhores cenas à noite 

para a comunidade local. Esse processo, muito rico em experiências, deu origem a uma linha 

estética herdeira do teatro de rua, do teatro de feira, que também contamina a obra de Bertolt 

Brecht, e a um sistema de ensaios e de vida em coletividade que até hoje permanece no 

cotidiano da trupe, com poucas variações desse formato fundante, descoberto na juventude. 

Depois de Les clowns, veio 1789 (1970), que foi, como vimos, um marco na história da trupe, 

pois foi acompanhado, além de um estrondoso sucesso de público, da conquista de sua própria 

casa de trabalho, a Cartoucherie. Tanto 1789 quanto os que lhe sobrevieram, 1793 (1972) e 

L’âge d’or – première ébauche (A idade do ouro – primeiro esboço, 1975), gozaram de 

                                                
38 Observar a nota 36. 
39 Trata-se da Salina Real de Arc-et-Senans onde há uma comuna, que leva o mesmo nome, o local é obra de um 
arquiteto visionário, Claude Nicolas Ledoux, e foi construído para a produção de sal, no governo de Lous XV. 
Para saber mais a respeito do local, acessar a página no sítio do Musée Ledoux - Saline Royale Arc-et-Senans. 
Disponível em: <http://s559419324.onlinehome.fr/?page_id=26>. Acesso em: 2 jun. 2017.  
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possibilidades de usufruto pleno do espaço conquistado para a realização de experimentos 

cênicos. 

1793 permaneceu na mesma seara temática do espetáculo anterior e L’âge d’or, como 

mencionado acima, apontou para um mergulho profundo no teatro de origem popular, 

engajado, o teatro das feiras e dos clowns, dos personagens da Commedia dell’arte, numa 

narrativa contemporânea. 

Os experimentos realizados em todas as peças foram muito produtivos. Por exemplo, em 

1789, os espectadores ocupavam o lugar do povo – uma possível metáfora da Ágora grega, da 

praça pública – e eram dispostos entre os cinco palcos sobre os quais a narrativa acontecia, 

podendo escolher para onde olhar, qual cena privilegiar. A forma dada à acomodação do 

público, como participante capacitado para realizar escolhas, era uma metáfora que indicava o 

que o Soleil pensa ser dever da população de um país: a capacidade de ocupar seu lugar ativo 

e político na sociedade. Isso reflete e revela o posicionamento político da trupe de 

Mnouchkine. 

 

O Soleil é, sem dúvida, um lugar atravessado pelos confitos políticos pós-68, em 
que comunistas, maoístas ou próximos desses movimentos procuram pregar suas 
doutrinas. Mas o teatro político que o Soleil pratica não é um teatro de ideólogos, e, 
se o marxismo é utilizado como meio de análise, a política no Soleil é sempre 
festiva – uma festa mais ou menos séria –, construída em torno de sonhos ou mitos 
comuns, numa busca da felicidade. (PICON-VALLIN, 2017, p. 48) 
 

Foram ao todo cinco espetáculos realizados nessa primeira fase de criações coletivas, a maior 

parte na década de 1970, acompanhando uma tendência do teatro ocidental nesse período. 

 

 

Figura 8 – À esquerda e ao centro, 1789 (1970), no Ginásio Palasport, em Milão. À direita, a peça na 
Cartoucherie (1970). 
Fotografias de Martine Frank. Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
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A segunda fase das criações coletivas da trupe de Mnouchkine foi marcada pela chegada de 

Hélène Cixous, quando encenaram um texto seu, L’Histoire terrible mais inachevée de 

Norodom Sihanouk, roi du Cambodge (A história terrível, porém inacabada de Norodom 

Sihanouk, rei do Camboja, 1985), e outro em seguida, L’indiade ou l’Inde de leurs rêves (A 

indíada ou a Índia de seus sonhos, 1987). Os dois foram criados a partir do trabalho dos 

atores, nas improvisações, não o contrário – como um texto pronto, que chega à trupe para 

uma possível encenação. Os textos de Cixous estão margeados por dois ciclos de encenação 

de clássicos, a trilogia Les Shakespeare, antes, e a tetralogia Les Atrides, de tragédias gregas, 

depois. Cixous também tomou parte nesses processos, inclusive como tradutora de Les 

Euménides (As Eumênides, 1992), de Ésquilo. 

No ano de 1994, prenhes do aprendizado com os clássicos, os artistas do Soleil encenaram 

novamente um texto da dramaturga, La ville parjure ou le réveil des Érinyes (A cidade do 

perjúrio ou o despertar das Erínias), uma peça que denunciava a distribuição ilegal de sangue 

contaminado à população. Notamos a contaminação também no título da peça, que evoca o 

tema trabalhado no espetáculo anterior, com o ciclo de tragédias gregas. O título dialoga  com 

a Oresteia de Ésquilo e com o imaginário mítico, convocando as deusas vingadoras dos 

crimes consanguíneos, as Eríneas, nascidas do sangue do membro decepado de Cronos, pai de 

Zeus40, para contar uma história que delatava o crime, cometido pelo governo francês contra a 

população, de disponibilizar sangue contaminado pelo HIV para transfusão nos hospitais 

públicos, levando a óbito cidadãos e residentes locais. A peça, segundo Picon-Vallin (2007, p. 

111)  promoveu a denúncia meses antes de a imprensa seguir na mesma direção. 

Outro trabalho de intervenção da dramaturga, numa criação coletiva, feita em conjunto com 

os artistas do Soleil, veio ao palco em 1997, Et soudain des nuits d’éveil (E, de repente, noites 

em claro), processo de encenação que partiu da experiência de terem acolhido, em ação social 

engajada e responsável, imigrantes sem visto, que estavam acuados e perseguidos pelo 

governo, os Sans-papiers, na sede da companhia, e de sua convivência em coletividade com 

eles. No início do processo, improvisavam a partir de textos trazidos por Cixous; depois, o 

coletivo de atores e a diretora realizaram alterações significativas, o que fez com que 

assumissem a autoria coletivamente, na forma de uma criação da trupe, em harmonia com 

uma escritora que estruturalmente também pode ser considerada como parte da companhia, 

                                                
40 Ver Torrano (2006). 
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pois, como já mencionado, recebe salário igual aos dos demais, e não como uma pessoa de 

fora do grupo, uma convidada41. 

Tambours sur la digue (Tambores no dique, 1999) 42, da autoria de Cixous, fechou o ciclo de 

encenações realizadas no século XX. foi uma obra condensadora, que fez síntese de muitos 

processos intensos vividos em busca do Oriente, formal ou intelectivo, e de maneiras 

diferenciadas de transposição desses conteúdos para o palco e para o público ocidental. No 

trabalho, impressiona a forma encontrada: atores interpretavam, como no teatro Bunraku, 

manipulando outros atores, que interpretavam bonecos manipulados. No espetáculo, as vozes 

eram performatizadas ao vivo, em cena, assim como as músicas. No filme, realizado a partir 

da peça, as vozes foram separadas, como num processo de dublagem, intensificando ainda 

mais a teatralidade desse belíssimo trabalho. Foram em número de cinco os espetáculos com 

dramaturgismo de Cixous, até o momento. 

O século XXI chegou com mais três criações coletivas, Le dernier caravansérail (O último 

caravançarai, 2003), que versou sobre os refugiados que tentavam atravessar para a 

Inglaterra, abordando um grave problema da Europa de hoje, assolada com a questão das 

migrações, e foi seguido de perto por Les éphémères (Os efêmeros, 2006), peça elaborada a 

partir de uma proposição de Ariane Mnouchkine. Na primeira, os artistas estavam debruçados 

sobre a maldade humana e, na segunda, cansados, procuraram seu oposto, a bondade, que foi 

encontrada numa série de improvisações feitas a partir do tema da perda, pois só diante desta, 

concluíram, nós, os seres humanos, os efêmeros, percebemos o valor do outro. Em 2016, 

depois de Macbeth (2014), veio Une chambre en Indie (Um quarto na Índia), o mais recente 

trabalho da trupe, a terceira criação coletiva, desde 2001. 

O “outro” é um ponto central no trabalho da trupe de Mnouchkine. Todos os ensaios, no 

Théâtre du Soleil, são frequentados por todos os atores da companhia, que observam 

longamente outros atores em cena, no processo de improvisação. Esta é a base do trabalho 

desses profissionais, que não descartam o que foi conquistado pelos colegas de trabalho, mas 

se baseiam nessa experiência para a criação da personagem, das cenas, das peças. Esse 

                                                
41 No início, ainda nos anos 1960, quando formaram a Cooperativa (SCOP – Societé Coopérative Ouvrière de 
Production Anonyme), os membros do Soleil decidiram que seriam cotistas, investidores, naquele momento, e 
que não receberiam por seu trabalho, até isso ser possível. Mas a situação era diferente para profissionais 
contratados, que não pertenciam ao núcleo da trupe; esses recebiam normalmente (PICON-VALLIN, 2017, p. 
21) Por ser Cixous uma renomada escritora, seu salário seria alto, e a trupe não poderia contratá-la nos moldes 
do mercado, mesmo estando longe daqueles anos iniciais. Assim, foi feito o convite para que ela se tornasse uma 
a mais na trupe, que trabalha e recebe igual a todos. Ela aceitou. 
42 Um making of do espetáculo está disponível no endereço: 
<https://www.youtube.com/watch?v=uwG7jukHEHM&t=1068s>. Acesso em: 2 fev. 2017. 
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processo é o mesmo tanto nas encenações que partem de um texto quanto nas criações 

coletivas. 

Dentre todas as criações, Os efêmeros foi a única não registrada em texto, conservando a 

efemeridade própria da arte dramática até mesmo nisso. O espetáculo foi tido por muitos 

como o mais belo, por outros como o mais francês, e, em verdade, foi o único cuja ação se 

passava na França (ou numa França imaginária, pois não havia localização espacial realista, 

no caso). Talvez tenha sido o mais universal, por fazer uso do mote pessoano segundo o qual, 

ao falar do Tejo de sua aldeia43, o poeta fala do mundo todo. A peça atingiu plenamente a 

emoção dos espectadores nos lugares por onde passou. Foi a primeira turnê da trupe pela 

América Latina, tendo visitado o Brasil em 2007, com apresentações nas cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Terminada a turnê dessa peça, os artistas do Soleil 

retomaram os trabalhos que vieram a resultar na encenação de uma adaptação da obra 

póstuma de Jules Verne, Les naufragés du Jonathan (Os náufragos do Jonathan, 1909), 

encenada como Les naufragés du Fol Espoir (Os náufragos do Louca Esperança, 2010), 

também apresentada no Brasil, em 2011. Depois, fizeram Macbeth. Em seguida a esses dois 

clássicos, retomaram a criação coletiva, com Une chambre en Inde (Um quarto na Índia, 

2016), realizado em harmonia com Helène Cixous. 

Considerando as duas fases acima citadas, com e sem influência de Cixous, temos 12 

espetáculos realizados com processos diferenciados de criação coletiva, quase a metade do 

total, que é, como vimos, de 28 até o momento. 

 

 

1.2.2 Clássicos contemporâneos 

 

 

Havíamos emendado muitas criações coletivas. Sentia que era preciso nos 
disciplinar, me disciplinar. [...] Era preciso, consequentemente, elevar o padrão, nos 
superar, traduzindo e encenando Shakespeare. 
Shakespeare está longe de nós como está longe de nós o mais profundo de nós 
mesmos. (MNOUCHKINE, 2011, p. 147) 
 

                                                
43 Referência aos versos do heterônimo Alberto Caeiro: “O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha 
aldeia,/ Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia/ Porque o Tejo não é o rio que corre 
pela minha aldeia”, do livro O guardador de rebanhos (PESSOA, 2005, p. 215-216). 
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Um dos clássicos encenados foi Les petits bourgeois (Os pequenos burgueses, 1964), de 

Máximo Gorki, que Mnouchkine observa ter sido como uma escola para aqueles jovens que 

eram, de certa maneira, eles próprios, pequeno-burgueses44. Depois vieram Le songe d’une 

nuit d’été (Sonho de uma noite de verão, 1968) e os espetáculos da trilogia Les Shakespeare 

(Os Shakespeare): Richard II (Ricardo II, 1981), La nuit des rois (Noite de reis, 1982) e 

Henry IV (Henrique IV, 1984). Nos anos 1990, a companhia trouxe ao palco Iphigénie à Aulis 

(Ifigênia em Áulis, 1990), de Eurípedes, Agamemnon (1990), Les Choéphores (As Coéforas, 

1991) e Les Euménides (As Eumênides, 1992), todas de Ésquilo, dentro da tetralogia chamada 

Les Atrides (Os Átridas, 1990-92). Por fim, o grande clássico francês também ocupou seu 

espaço, quando os artistas do Soleil levaram à cena Le Tartuffe (O Tartufo, 1995), de Molière. 

Voltaram aos clássicos quase dez anos depois, com Macbeth (2014), de William Shakespeare, 

nosso objeto de estudo. 

Considerando as encenações de Shakespeare, temos três fases distintas. Sonho de uma noite 

de verão foi feito na época das criações coletivas da juventude e, segundo Françoise Quillet 

(1999, p. 27), a influência oriental, que estava presente desde o início, na temática de Gengis 

Khan, agora era evocada em elementos que anunciavam uma estética vindoura: os tapetes de 

pele de cabra, a cortina e o sol destacado, ao fundo. O ciclo Os Shakespeare inaugurou uma 

fase de grande maturidade da diretora Ariane Mnouchkine, à época na casa dos 40 anos, por 

seu encontro ousado com o aspecto formal da encenação, que traduziu um Oriente imaginado, 

influenciado por teatros “entre o Kabuki e o Bharata-Natyam” (QUILLET, 1999, p. 82). Esse 

orientalismo foi transposto para o palco e manifestado em belas visões de encenação – um dos 

maiores sucessos da companhia foi justamente a montagem da trilogia de obras do bardo. 

Ariane diz: “Os triunfos não são sempre seguidos de crises, mas as crises vêm sempre depois 

dos triunfos. Quando os atores brilham de repente, todos os egos se superdimensionam. Eles 

passam a almejar um território só deles.” (MNOUCHKINE, 2011, p. 16). A diretora se refere 

a uma grande crise que sucedeu a encenação dos Shakespeare e culminou com o afastamento 

de artistas importantes, inclusive o de Maurice Durozier, que retornou anos depois e é hoje 

um dos atores mais velhos e centrais no trabalho do Soleil. O teatro é uma arte que trabalha 

com cargas brutais, suportadas pelos artistas envolvidos, tanto no corpo quanto na alma, e, às 

vezes, são necessárias pausas para o refazimento das “cordas dos violinos”, o ajuste no 

instrumento de trabalho dos atores. 

                                                
44 Nas palavras de Ariane: “No começo, não éramos considerados esquerdistas, mas pequeno-burgueses de 
esquerda” (informação verbal citada por BODSTEIN, 2017, p. 102). 
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Já o ciclo Les Atrides trouxe um presente dos deuses do teatro ao Soleil (MNOUCHKINE, 

2011, p. 163): a chegada da atriz brasileira Juliana Carneiro da Cunha, que se juntou ao grupo 

em 1990 e, desde então, ali trabalha como uma das profissionais mais respeitadas e 

admiradas. Seu nome, no programa de Macbeth, consta em outras funções além das 

personagens que vive, como Les “poissons-pilotes”, ao lado de Nirupama Nityanandan e 

Duccio Bellugi-Vannuccini. Os três são os “peixes-piloto”, atores que, nos ensaios, dão 

exemplo, experimentam em cena, servem de guia e ajudam os novos atores no processo de 

descoberta das personagens. Eles são condutores do caminho de pesquisa, orientadores, e são 

seguidos pelos mais novos, ou menos experientes, no processo criativo. 

Foram assim 11 textos clássicos encenados até o momento, que se somam às 12 criações 

coletivas. 

 

 

Figura 9 – Juliana Carneiro da Cunha e Simon Abkarian (Clitemnestra e Aquiles), em Iphigénie à Aulis (1990) 
Fotografia de Martine Frank. Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
 

O quarto bloco de peças, composto por textos literários adaptados para o palco, é iniciado por 

Gengis Khan (1961)45, de Henri Bauchau, um amigo da diretora. Como já exposto, foi o 

primeiro espetáculo dirigido por Mnouchkine, com o elenco da Associação Teatral dos 
                                                
45 O espetáculo, apesar de ter sido produzido pela ATEP, e não pela SCOP, consta em nossa linha do tempo, em 
concordância com o indicado no sítio do Théâtre du Soleil: <http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/nos-
spectacles-et-nos-films/nos-spectacles/genghis-khan-1961/>. Acesso em: 16 ago. 2017. 
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Estudantes de Paris (ATEP), que daria origem à célula matricial do Théâtre du Soleil. Integra 

o mesmo bloco Le capitaine Fracasse (O capitão Fracasso, 1966), de Théophile Gautier, 

uma obra da predileção de Mnouchkine em sua infância e adolescência, com adaptação de 

Philippe Léotard, um dos fundadores do Soleil, que foi também ator de teatro e cinema, poeta, 

professor de letras e filosofia e, por fim, cantor. Léotard também assinou a adaptação de La 

cuisine (A cozinha, 1967) de Arnold Wesker, o primeiro sucesso do Soleil, que trazia um forte 

elemento de teatralidade na encenação, dado pelo autor: os alimentos eram todos imaginários, 

apesar de as panelas, os utensílios e as vestimentas dos funcionários de uma grande cozinha 

serem realistas. 

Na década seguinte, veio Mephisto (1979), de Klaus Mann, adaptada por Mnouchkine, 

trazendo uma importante denúncia contra o apagamento da responsabilidade do indivíduo não 

politizado frente a regimes totalitários, no caso, o III Reich nazista. A trama contava a história 

de um ator que vendeu a si próprio ao sistema. Na peça, havia dois palcos e o público poderia 

escolher uma versão da história ali representada. O espetáculo se enquadra entre aqueles em 

que a experimentação espacial, conquistada com a nova sede da companhia, foi brutal. A 

configuração do local mudava radicalmente de um espetáculo para o outro, chegando até a se 

alterar completamente o piso, criando-se rampas (com um trator dentro do espaço do teatro) e 

dunas, em L’âge d’or, que alteravam a percepção temporal do público. Essa tendência foi 

diminuindo, com o passar do tempo, sendo os trabalhos mais recentes todos feitos em palco 

italiano, no formato tradicional. 

No século XXI, os contornos ficaram tênues, mais delicados. No ano de 2010, estreiou Les 

naufragés du Fol Espoir, peça feita da mistura do processo de uma livre criação coletiva a 

uma obra adaptada a partir de um romance póstumo: Os náufragos do Jonathan, de Julio 

Verne. Considerando esta, foram em número de cinco as adaptações realizadas, dedicadas ao 

palco do Soleil. 

Retomando, ao todo são 28 espetáculos, sendo 12 criações coletivas, 11 encenações de textos 

clássicos e 5 adaptações de obras literárias. Todos os espetáculos, com ou sem texto, foram 

criados em ensaios práticos, coletivamente, pela trupe, sob direção de Ariane Mnouchkine. 

Observamos que, no aspecto formal, a diretora é uma pesquisadora contumaz, obsessiva, que 

persegue a forma até seu esgotamento máximo, e parece desejar uma síntese em cada viagem 

que realiza com seu barco, a trupe de artistas. Isso se dá a ver, por exemplo, na influência 

oriental que a acompanha desde a primeira peça, Gengis Khan, que tem no tema a história do 

grande conquistador mongol, e perpassa todas as obras até atingir o que consideramos ser o 
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esgotamento máximo do encontro com uma forma, em Tambours sur la digue. No entanto, 

Ariane Mnouchkine não descansa e, anos depois desse encontro que julgávamos ter sido o  

máximo, ela trouxe da Índia outra tradição, quase desconhecida no Ocidente, o Theru Koothu, 

incorporada ao último espetáculo, que ficará em cartaz até 2018, Une chambre en Inde. 

A noção de síntese também estava presente em Les Éphémères, uma coletânea de cenas, de 

pequenos contos, que podiam ser lidos em conjunto ou separadamente; por essa sua forma e 

pela longa duração (6h 30), a peça podia, inclusive, ser vista num único dia ou em dois. Foi 

uma criação coletiva exemplar, desde a construção dos cenários, a descoberta dos trajes de 

cena, feita pelos próprios atores, ajudados pelos profissionais competentes, até a decisão de 

não registrarem um texto. Facilitou em muito esse processo a tecnologia disponível desde 

meados dos anos 1980, que permite que os ensaios sejam todos filmados e revisitados, no 

processo de escolha de cenas para a composição da encenação. 

Podemos dizer, sem medo, que houve também uma espécie de síntese, de encontro máximo 

com uma forma, na montagem de Les naufragés du Fol Espoir, uma homenagem ao cinema 

mudo, à expressividade expressionista dos atores, feita na fase madura da diretora, já na casa 

dos 70 anos, que convocou vigorosamente a força das origens, expressa pela clara influência 

das experiências incursivas na sétima arte, que teve ao lado de seu pai, Alexander 

Mnouchkine. 

O cinema, o distante Oriente, Shakespeare, Tchékhov, Molière, Ésquilo, Eurípedes, entre 

outros grandes homens de teatro, são mestres para Ariane Mnouchkine e para os artistas de 

sua trupe. No gráfico que consta no Apêndice A, procuramos localizar os espetáculos numa 

linha temporal e situar as referências identificadas nas criações da companhia, para que sejam 

visitadas no decurso dos estudos. Nesta dissertação, devido à adequação ao espaço, detivemo-

nos na observação (e divisão em quatro linhas) dos espetáculos de teatro, deixando os filmes 

produzidos pelo Théâtre du Soleil, assim como as ações sociais e pedagógicas realizadas pela 

trupe, apenas indicados na linha de formato helicoidal, que é nossa proposição de 

representação da forma da linha do tempo, em um gráfico que foi revisto e ampliado 46 

especialmente para este trabalho. 

 

 

                                                
46 Gráfico elaborado inicialmente para a dissertação Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo 
de processos de (cri)(form)ação (BODSTEIN, 2017, p. 100). 
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1.3 MODUS OPERANDI 

 

 

Quando se ingressa no Théâtre du Soleil cada um realiza um sonho. Há 50 anos as 
mesmas leis são respeitadas – chegar sem atraso, a divisão de tarefas, ter um mesmo 
salário, a exigência artística, o fazer teatro popular, no qual o público é o rei, ter um 
restaurante bom e barato. Buscar a beleza em cada canto. Flores e luzes. 
“O tempo se vinga daquilo que é feito sem ele”… Ariane nos guia. No momento 
somos 80 pessoas. 

(CUNHA, 2014, p. 3) 
 

No Théâtre du Soleil, há uma rotina de trabalho, que foi sendo consolidada ao longo dos anos 

e que se alterna entre os períodos em que os artistas estão ensaiando e os que dedicam à 

realização das temporadas na Cartoucherie. Há, também, períodos em que estão em turnês, 

dentro ou fora da França, e os dias dedicados às férias coletivas, nos quais emprestam seu 

teatro, sua casa de trabalho, para outras produções se apresentarem. Para cada situação, uma 

rotina diferente. 

Nos períodos em que estão em cartaz, chegam com antecedência de cinco horas 

(aproximadamente) ao horário marcado para a apresentação – era assim na temporada de 

Macbeth. Então, fazem uma pequena reunião, com duração de 30 minutos, aproximadamente, 

com Ariane Mnouchkine, na qual dirimem assuntos de ordem vária, tanto administrativos 

quanto artísticos. Em seguida, fazem a mise en place, que consiste em arrumar todos os 

objetos da cenografia, adereços e figurinos, preparando o palco e a coxia para a realização do 

espetáculo. 
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Figura 10 – Os atores Serge Nicolai, Shaghayegh Beheshti e Maurice Durozier trabalham na cenografia em 
Macbeth. 
Fotografias de Michele Laurent e Lucile Cocito. Fonte: Caderno Pièce (de)montée. Nº 187. Théâtre du Soleil. 
Paris: Canopé Éditions. Abril, 2014. 
 

As imagens acima, que constam no caderno pedagógico Piece (de)montée47, distribuído aos 

escolares para fins de estudos a respeito do espetáculo, mostram o trabalho do ator por trás da 

cena, com amplo engajamento nas variadas funções de construção e produção de objetos, um 

diferencial do Soleil. Em Macbeth, esse trabalho de mise en place demorava de duas a três 

horas para ser realizado. A tarefa pode contar, eventualmente, com ajuda de amigos, 

pesquisadores ou parceiros da trupe.48. Para dar cabo da tarefa, eram necessárias três ou 

quatro pessoas, que peneiravam uma caçamba de aproximadamente 20 litros de terra, em 

todos os dias de apresentação, e esse material trafegava, sobre rodas, sob o imenso palco de 

concreto. Havia, no local, duas caçambas a serem trabalhadas na mise en place, pois, aos 

sábados, realizavam duas sessões do espetáculo. Tratava-se de um serviço braçal e pesado, 

que, no Soleil, é realizado pelos próprios atores, como temos visto. 

 

                                                
47 O volume dedicado a Macbeth consta no Anexo A desta dissertação. 
48 Participamos da mise-en-place, no trabalho que consistia em separar as pétalas vermelhas da terra (conforme 
Figura 44. No próximo capítulo, há um descritivo sobre cada cena, no qual o cenário pode ser observado, via 
iconografia. 
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Figura 11 – Atores Duccio Bellugi-Vannuccini e Sébastien Brottet-Michel, carregando objetos de cena. 
Fotografias de Michele Laurent. Fonte: Caderno Pièce (de)montée. Nº 187. Théâtre du Soleil. Canopé Éditions. 
Abril, 2014.  
 

No Théâtre du Soleil, a base do trabalho dos atores é a improvisação, mesmo quando partem 

de um texto, como em Macbeth. As cenas são criadas a partir de visões e não de ideias, pois 

as primeiras provocam, através de imagens, as ações das quais se nutrem os atores para 

poderem trabalhar, enquanto que as outras servem mais prontamente ao trabalho intelectual, e 

não aos atores. Nesse ponto, encontramos uma conexão importante entre Ariane Mnouchkine 

e William Shakespeare: ambos elegem a imaginação como base e sustentáculo de seus 

espetáculos. 

A indiana Caroline Francis Eleonor Spurgeon, que ocupou a cátedra de Literatura Inglesa da 

London University, de 1913 a 1929, publicou um volume no qual se dedica à imagística, 

considerado por muitos uma das obras de maior relevância sobre Shakespeare, desde o 

Shakespearean Tragedy de Andrew Cecil Bradley. A epígrafe do Capítulo V de seu livro traz 

a inscrição: “Para escrever na lírica, para elevar, não basta pensar, é preciso ver”49 

(LAPRADE50 apud SPURGEON, 2006, p. 52, tradução nossa). O trecho vai ao encontro do 

termo usado no Soleil: a visão, que visita os artistas. Mas como entender esse conceito? O 

melhor modo de explicação passará, mais uma vez, por uma operação imagística, metafórica. 

A questão do imaginário é forte e preponderante em toda a crítica shakespeariana, quase que 

uma unanimidade, especialmente em Macbeth, como veremos com Jan Kott (2003), A. C. 

Bradley (2009), Harold Bloom (2001). Marjorie Garber (2005) faz uma leitura centrada na 

língua e na história, um pouco afastada do conceito de imagem trabalhado nesses autores. 

Ariane diz: 

                                                
49 No original: “Pour écrire en poète, pour pendre, il ne suffit pas d’avoir pensé, il faut avoir vu”. 
50 C. Spurgeon não faz referência à obra de Laprade consultada, da qual extraiu o trecho que consta na epígrafe 
aqui citada. 
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Vemos bem que na pesquisa teatral, quando os atores e atrizes estão realmente onde 
devem estar, ou seja, realmente na infância, em uma imaginação que é uma 
imaginação física – não uma imaginação intelectual – uma verdadeira imaginação, 
isso se torna uma incorporação. É uma invocação. E a verdade vem. Isso tem a ver 
com a exigência do concreto. (MNOUCHKINE51 apud PICON-VALLIN, 2011, p. 
40-41) 
 

Os atores devem estar no presente, de corpo e alma no jogo cênico, e essa imaginação física, 

concreta, não intelectual, é o que os alimenta e os torna capazes de jogar. O imaginário passa 

a ser encarnado, passa a fazer parte do corpo vivo em cena. 

Para que essa imaginação dos atores esteja sempre alimentada, trabalham todos os que estão 

na equipe de criação de um espetáculo do Théâtre du Soleil. Como se alimenta, então, a 

imaginação? Como criar o concreto? Os atores precisam de figurinos, cenários, imagens, 

músicas, adereços, cheiros, sabores e companheiros de aventura, que possam sonhar com eles, 

imaginar coletivamente. As imagens abaixo foram feitas no ateliê de trajes de cena, onde 

trabalham figurinistas, costureiras e atores. O ateliê, hoje comandado por Marie-Hélène 

Bouvet, que trabalha na trupe desde 1987 e assinou o figurino de Macbeth, em parceria com 

Nathalie Thomas, fica ao lado do ateliê de máscaras de Ehrad Stiefel e da sala de ensaios de 

Mnouchkine. Essa parte dos galpões só pôde ser construída, e reformada, com a chegada do 

Partido Socialista à presidência. François Mitterrand (1916-1996) assumiu o governo em maio 

de 1981. O Soleil sempre viveu entre altos e baixos financeiros, mas Ariane diz que não se 

arrepende de nada. E mais: 

 

Nós estamos aqui, em pleno Bois de Vincennes, que é esplêndido. As pessoas 
gastam muita energia reclamando em vez de agir. Mas eu vou exigir – é outra coisa 
– vou exigir! 
E antes disso repetir que, se a esquerda, em sua chegada ao poder em 1981, não 
tivesse dobrado nossa subvenção, nós provavelmente não existiríamos mais. Repito 
isso porque diz-se muito frequentemente: a direita, a esquerda, é tudo igual! Não, 
não é igual. (MNOUCHKINE, 2011, p. 185) 

 

 

 

 

 

 
                                                
51 Observar a nota 36. 
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Figura 12 – À esquerda, Serge Nicolaï (Macbeth) no ateliê, com Marie-Hélène Bouvet. À direita, Ariane 
Mnouchkine com Nirupama Nityanandan (Lady Macbeth) e Juliana Carneiro da Cunha no ateliê de trajes e 
adereços. 
Fotografias de Michele Laurent. Fonte: Caderno Pièce (de)montée. Nº 187. Théâtre du Soleil. Canopé Editions. 
Abril, 2014. 
 

Marie Hèlene e Nathalie, no trabalho da confecção dos figurinos para a montagem de 

Macbeth, contaram com auxílio de Annie Tran, Simona Grassano e Élodie Madebos, além 

dos atores, diretora e outros artistas dispostos a colaborar. Bouvet esteve no Brasil em 2007, 

para as apresentações de Os efêmeros. Em entrevista, ao ser questionada sobre a “assinatura 

dos figurinos” (quem assina?) – pergunta relativa à autoria –, declarou: 

 

Nathalie, eu e Annie também. Trabalhamos juntas. Uma sem a outra, não seríamos 
nada. Annie é asiática, é precisa e perfeita, e trabalha mais na máquina de costura. 
Nathalie é especializada no corte. E eu, me adapto. 
Liliana [então respondeu]: Há um pouco de todos nos cenários e figurinos. A 
assinatura, na verdade, é coletiva. Mas naturalmente há uma relação distinta. Annie 
tem uma relação com a máquina de costura, faz quase tudo e muito bem. Nathalie 
tem uma formação clássica de costura de teatro. Então, para ela, é muito mais fácil 
interpretar sobre o molde uma ideia que lhe dão. A importância da Nathalie é, 
sobretudo, nas obras clássicas. E Marie-Hélène tem um dom que para o Soleil é 
precioso, que é saber interpretar o que Ariane, às vezes, não sabe dizer com as 
palavras. E buscar uma solução a uma ideia de Ariane, que tem que ser muito 
rápida. E a interlocutora para isso é Marie-Hélène. A magia de encontrar a solução 
rápida e com calma é Marie-Hélène. Depois que ela encontra a solução, entra a 
Nathalie para organizar de outra maneira e Annie para fazer a costura.  
Marie-Hélène [novamente]: O que acho importante quando vou fazer esse trabalho é 
ter uma visão global, bem conectada com as personagens, para depois fazer a 
proposta. Parece muito fácil, já que é uma maneira de trabalhar ideal. Porque 
estamos ao lado do ator. Não fabricamos um figurino que depois o ator vem, deixa, 
às vezes nem ensaia vestido... Frequentemente há atores que não querem ensaiar. Eu 
costumo dizer que, se um dia eu deixar o Théâtre du Soleil, não farei mais figurinos 
em outro lugar. Porque, em outro lugar, não me interessa desta forma. (BOUVET, 
2007, p. 120) 
 

As palavras de Marie-Hélène fazem coro com outras, de artistas ligados ao Soleil. Estão ali, 

entregues de corpo e alma ao seu ofício. Indagada por Pascaud sobre os sacrifícios que faz 
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para manter a companhia viva, Mnouchkine responde: “Mas não são sacrifícios! Eu pagaria 

para ter esse trabalho! Então, de certo modo, estou pagando! E estou feliz [...]” (2011, p. 185). 

Para ela, o teatro é a arte do presente e, para muitos de seus companheiros, “fazer teatro” se 

torna sinônimo de “fazer teatro como se faz no Soleil” – é isso ou nada mais, como se vê na 

fala de Marie-Hélène. Como se realizassem o sonho de Meierhold e a prática de artistas 

orientais, de modo geral, no Soleil vivem no teatro e passeiam na vida, e não o contrário, 

como em geral é feito no Ocidente. O teatro passa a ser um modo de viver, e não uma 

“profissão”. Rosite Val52, em depoimento, lembrou que, durante os ensaios de Macbeth, 

havia, inclusive, uma brincadeira entre os artistas da trupe: “Algum dia você vai a Paris?” – 

com isso, queriam dizer que estavam num mundo à parte, num planeta-teatral de Vincennes. 

A figura abaixo mostra a área dedicada à cenografia, onde os atores constroem, em parceria 

com os cenotécnicos, seus próprios objetos para as improvisações. Com o tempo, a 

profissionalização de certas funções foi sendo incorporada. Hoje, os eletricistas são 

profissionais contratados, e há outros, contratados especialmente para abrir o palco, para fazer 

certas peças, mas, de modo geral, o Soleil ainda conserva a tradição da coletividade e, quando 

o volume de tarefas é grande, os atores entram em ação, trabalhando com esses profissionais. 

O galpão que se vê na Figura 13 está localizado à esquerda da nave Accueil, parede-meia com 

ela. 

 

 

 

 

 

                                                
52 Pesquisadora, estagiária no Théâtre du Soleil, durante os ensaios e apresentações de Macbeth, em entrevista 
concedida à autora, em 17 de julho de 2016. 
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Figura 13 – Ateliê de cenografia do Théâtre du Soleil. 
Fotografia de Michele Laurent. Fonte: Caderno Pièce (de)montée. Nº 187. Théâtre du Soleil. Canopé Éditions. 
Abril, 2014.  
 

Para a construção do cenário de Macbeth, trabalharam com grandes equipes de profissionais. 

A imprensa europeia, de forma geral, noticiou a encenação como sendo uma superprodução 

“hollywoodiana”. No programa da peça, que realmente impressiona pelo número de 

profissionais envolvidos, consta da seguinte maneira a descrição do trabalho das equipes: 

 

As construções são obras do ateliê técnico, dirigido por David Buizard, Kaveh 
Kishipour, Étienne Lemasson: 
David Buizard, Roland Zimmermann e Vivian Eon trabalharam “o bosque”; 
Kaveh Kishipour, Marie Antoniazza e Benjamin Bottinelli Hahn domesticaram o 
metal; 
François Bombaglia e Samuel Capdeville enfrentaram todos os materiais. 
Erhard Stiefel53 criou alguns acessórios misteriosos e surpreendentes. 
(PROGRAMA..., 2014, p. 11. Tradução nossa.) 
 

O modo como o texto acima discorre sobre as funções realizadas revela algo do modus 

operandi do Théâtre du Soleil: a) não se importam com o status proveniente da divulgação 

das personalidades individuais e, eventualmente, de seus brilhantes feitos, suas “obras-

primas”; b) não possuem como norte relações comerciais, no trabalho, mas humanitárias, ou 

seja, privilegiam as relações humanas, de modo que o que lhes importa é como as pessoas 

convivem e realizam suas funções em coletividade (isso está representado na forma como 

                                                
53 Erhard Stiefel trabalha no Soleil desde L’âge d’or (1975), é o mestre das máscaras, profundo conhecedor da 
arte e aprendiz dos grandes mestres orientais e italianos, especializados em máscaras, tanto do teatro japonês e 
indiano quanto da Commedia dell’arte. 
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nomeiam, nos programas das peças, as funções executadas); c) até mesmo no texto do 

programa e nas cartas dirigidas ao público, o que realizam constantemente, assumem uma 

assinatura comum: “Théâtre du Soleil”. Como estabelecem uma assinatura coletiva? Com o 

uso da democracia no dia a dia, o que parece funcionar bem, pois, apesar de não ser um 

sistema exatamente veloz, por exigir constantes votações e debates que envolvem hoje 75 

pessoas, prova-se produtivo no caso dessa companhia. 

A Cartoucherie é o local onde esse coletivo democrático trabalha, fazendo a sua parte em prol 

do bem comum. Na Figura 14, do lado direito do galpão de tijolinhos, vê-se o portal vermelho 

(em Macbeth), de entrada do público. Abaixo do letreiro, em dias de espetáculo, posicionam a 

tabuleta de madeira com indicação dos assentos, para serem escolhidos pelo público, por 

ordem de chegada. 

 

 

Figura 14 – Fachada da Cartoucherie, em Macbeth. 
Fonte: Imagem à esquerda, do acervo da autora. Imagem à direita, da página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

O programa do espetáculo traz outros nomes, que também fizeram parte do trabalho criado 

para a cenografia: Ysabel de Maisonneuve, que fez a tintura das sedas, e Didier Martin, que 

realizou a pintura das mesmas. Além deles, Elena Antsiferova, que criou o solo, a pintura do 

piso, que imitava mármore. A charneca e os urzes – piso utilizado nas cenas iniciais – foram 

obra de Sylvain Jailloux, Haroon Amani, Sayed Ahmad Hashimi e Luciana Velocci Silva, 

tendo sido as tinturas realizadas por Aline Borsari, Ana Amélia Dosse, Andrea Marchant e 

Alice Milléquant. As colinas e os bunkers foram feitos por Elena Antsiferova, David Buizard, 

Kaveh Kishipour e Samuel Capdeville. 
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Jardins, estufas e florestas ficaram a cargo de Shaghayegh Beheshti e Maurice Durozier 

(Figura 10), que realizaram um trabalho delicado, com ajuda de estudantes de Estudos 

Teatrais da Universidade Paris III (Sorbonne).  

Os trilhos foram feitos por Elena Antsiferova e Roland Zimmermann; pinturas e pátina nas 

esquadrias e acessórios, realizados por Elena Antsiferova, Mathias Allemand, Fanny Gautreau 

e Anton Telegescu. A tapeçaria, por Chloé Bucas. Há nomes importantes em funções não 

muito claras, para aqueles que desconhecem o jargão do Soleil: Vincent Mangado e 

Dominique Jambert, dois atores da companhia, são “Les accastilleurs”, um termo ligado à 

navegação marítima… E Duccio Bellugi-Vannuccini e Sébastien Brottet-Michel aparecem 

como grandes autoridades que comandam a contrarregragem do espetáculo. Duccio mantém 

uma caderneta com anotações precisas de tudo o que cada um tem de fazer em sua mise en 

place e da logística do entra e sai de objetos em cena, um trabalho grandioso no caso de 

Macbeth, assim como um desenho, uma engenharia da guarda dos objetos de cena, um 

trabalho preciso, precioso, e que exige grande empenho, minúcia e organização. 

Há 173 funções extrapalco elencadas na Ficha Técnica (que consta no Anexo A) e ao menos a 

metade delas é feita pelos atores, que, além de decorar texto, aquecer o corpo, maquiar-se, 

improvisar, interpretar etc., exercem funções que não são tradicionais. Este é, talvez, o maior 

diferencial do Théâtre du Soleil frente às demais companhias de teatro no mundo. São atores-

produtores. A escolha desse modus operandi favorece o teatro, dando aos atores a chance de 

trabalharem por mais tempo – tendo muito mais condição que os demais para o que é o mais 

importante nos processos de criação: os ensaios. De modo subliminar, todas as funções 

realizadas na produção e mesmo as outras, políticas e sociais, em ações cidadãs, entram em 

cena com os atores da companhia. 

A quantidade de horas dedicadas aos ensaios no Soleil, que se desenrolam por oito, nove 

meses, é infinitamente superior à praticada em outras companhias. Não só em quantidade são 

favorecidos, mas na qualidade, pois o trabalho, amparado por todos os elementos concretos 

(figurinos, cenários, maquiagem, música, produzidos artesanalmente e exclusivamente para 

aquele espetáculo), potencializa a pesquisa cênica e eleva a qualidade dos resultados. Nesse 

processo, ali estão reunidos, vestidos com seus figurinos, empenhados com seus instrumentos, 

em meio a refletores acesos, computadores ligados, músicas prontas para serem disparadas, 

máquinas de fumaça aquecidas, diretora atenta, e tudo o que fazem juntos é um processo de 

busca, de descoberta dos instantes de verdadeiro teatro. Ariane diz que o processo é lento, 

que são necessárias muitas horas de improvisação para que se chegue a uma cena boa. Hoje 
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em dia, como os ensaios são filmados, revistos, isso ajuda no processo de recolha do material 

a ser retrabalhado nos ensaios seguintes. 

Para cada espetáculo há uma demanda diferente no treinamento corporal dos atores, e não há 

treinamento específico da parte vocal, segundo nos informou a atriz Juliana Carneiro da 

Cunha, em depoimento presencial54, a não ser o que é feito para as cenas, nas proposições que 

podem contar com o auxílio do maestro Jean-Jacques Lemêtre. 

Jean-Jacques55 começou a trabalhar no Soleil em 1979, convidado para fazer a trilha de 

Mephisto e para ensinar os atores a tocarem alguns instrumentos. No decorrer desse processo, 

ele, que já havia atuado como pedagogo, interessou-se em dar um passo ousado: participar de 

todo o processo de criação, acompanhando cada um dos ensaios do espetáculo seguinte, que 

acabou se desdobrando na trilogia Les Shakespeare. Desde então, realiza pesquisas, 

comprando instrumentos pelo mundo todo, por onde a trupe viaja, e constrói, ele próprio, uma 

série de outros. 

 

 

Figura 15 – À esquerda, Jean-Jacques Lemêtre, ao piano, no espaço de performance cênica musical, em 
Macbeth. 
Fotografias de Michele Laurent. Fonte: Caderno Pièce (de)montée. Nº 187. Théâtre du Soleil. Canopé Éditions. 
Abril, 2014. 
 

No processo de improvisações, o teatro vai sendo descoberto aos poucos, em camadas que são 

sedimentadas ao longo dos ensaios. Uma visão pode vir da música, do outro ator, da diretora, 

de Shakespeare. As cenas são abordadas fora da ordem proposta pelo texto e as personagens 

são encontradas/ descobertas através de experimentos realizados no corpo de vários atores. 
                                                
54 Conversa sobre os procedimentos do Théâtre du Soleil, após apresentação de Macbeth, na Cartoucherie, em15 
de  junho de 2014. 
55 Seus trabalhos foram gravados em discos, que podem ser adquiridos na livraria do Théâtre du Soleil 
(<http://www.theatre-du-soleil.fr/thsol/notre-librairie/>) e apreciados também como obra na área de música, 
destacada do espetáculo, por aqueles que não o viram atuar em cena.  
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Até mesmo no nível da descoberta de personagem, a criação é coletiva, feita por muitos, em 

conjunto. Mnouchkine foi a adaptadora em Macbeth, e o texto chegava às mãos dos atores em 

lotes de 10 a 20 páginas. A partir dele, e não apenas livremente, os atores também 

improvisavam. 

Muitas formas são preparadas pelos atores e apresentadas à diretora, o que gera amplas 

possibilidades de escolha. Esse processo todo, rico, cheio de estímulos para os artistas 

envolvidos, só é factível porque o grande amigo do Théâtre du Soleil é o tempo. Ariane 

reafirma sempre: “o tempo se vinga do que fazemos sem ele”, seguida à risca por seus 

companheiros. Muitos apontam o tempo como o único luxo do Soleil. Em Macbeth, foram 

oito meses de ensaios dedicados à produção de três horas de espetáculo. 

Harold Bloom (2001, p. 638-639) aponta Macbeth como uma tragédia sobre o tempo: mal 

passado, que não volta jamais, sobre as ações perpetradas por um casal sem filhos, sem 

futuro, de forma impensada, envolvido num crime cometido no afã de um mau desejo. O que 

é que não volta jamais? A ação impensada, a palavra mal dada e, no caso, a oportunidade de 

deixar de lado o pensamento ambicioso de ocupar o trono, às custas de tirar a vida a um 

amigo. 

Ariane alimenta a imaginação dos atores, todos os dias, oferecendo rica iconografia, 

indicando filmes, narrando histórias etc. No decorrer dos ensaios, recomendou que assistissem 

às  séries televisivas Mad Men, Downton Abbey e Top of the lake, e mais tarde veremos que 

há diálogos de seu Macbeth com estas. Ariane56 já dizia, em 1968: 

 

Eu considero o teatro um alimento. Eu gostaria que o teatro desse forças àqueles que 
o fazem, inclusive ao público. A função social me parece evidente, na medida em 
que, de um belo espetáculo, você sai confirmado nas suas opiniões ou esclarecido 
sobre possibilidades das quais você só tinha uma vaga consciência. (PICON-
VALLIN, 2017, p. 66) 

 

O empenho da diretora acerta o alvo, pois, ao alimentar o espectador, compartilhando seu 

processo de criação – com os livros dispostos no Accueil, o camarim aberto à visitação, o 

envio de cartas, a elaboração de cadernos pedagógicos (hoje publicados por uma editora, na 

revista Pièce (de)montée) –, o Soleil colabora para que o teatro se expanda, colocando o 

público dentro de seu jogo vigoroso. A trupe é generosa, pois oferece e compartilha o melhor 

de suas descobertas, que servirão como alimento para novos trabalhos de outros artistas, 

                                                
56 O depoimento foi colhido em 1968, esta é a única informação que temos. Vide nota 36. 
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estudiosos, e também do espectador. 

Os artistas do Soleil são contadores de história, inseridos e contaminados pela história de seu 

tempo, cuja matéria recolhem pelo mundo para transpor para o palco. Ariane diz: “[…] por 

definição, o teatro, a arte, é transposição ou transfiguração! Um pintor faz uma pintura de uma 

maçã, e não uma maçã. Ele faz surgir a maçã. É uma aparição. A cena é um espaço de 

aparições.” (MNOUCHKINE, 2011, p. 60). A essas aparições, no caso, as presentes na peça 

mais escura de William Shakespeare, estaremos dedicados no terceiro capítulo. 

Segundo o Professor John Milton, no Prefácio à edição brasileira de A tragédia 

shakespeariana, do inglês A. C. Bradley (2009, XXXIX), este parte de uma “ideia de que se 

pode deduzir o que passou na cabeça do autor pela análise de suas criações artísticas, […] [e] 

de que o texto é uma forma transparente de se aproximar desse conhecimento”. Mas ninguém 

pode estar apartado de seu tempo, e isso nos inclui. De que autor trataremos? Shakespeare, o 

escritor? Mnouchkine, tradutora e adaptadora? O coletivo de atores, como adaptadores? 

A escrita cênica de Macbeth é contemporânea, híbrida e contaminada pelo modus operandi do 

Théâtre du Soleil. Suas ações cidadãs vão ao palco, coladas ao corpo e à alma dos artistas que 

dão vida às personagens, às músicas, à direção. 
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2 MACBETH, ANTES DO CRIME 

 

 

Quando se pretende, como nós, que não há grande teatro senão o histórico, melhor 
voltar frequentemente à escola de Shakespeare! Fazer a lição. 
(MNOUCHKINE, 2011, p. 146) 

 

Este capítulo traz, no título, uma paródia, que põe em cheque o ato perpetrado por Macbeth e 

que o diferencia dos outros personagens da trama, o assassínio, para referir-se ao que vem 

antes do espetáculo, aos antecedentes. Precedendo a análise da encenação propriamente dita, 

que é feita no próximo capítulo, detemo-nos no panorama histórico, que envolve a encenação, 

e em parte dos referenciais que alimentaram a trupe durante a pesquisa e os ensaios. Além 

disso, cotejamos brevemente as encenações das cinco peças shakespearianas levadas ao palco 

do Soleil sob direção de Mnouchkine, em busca de encontrar pequenos laços que as conectem 

a Macbeth. 

Jan Kott, um dos críticos mais bem aproveitados por diversos diretores de teatro, entre os 

anos 1960 e 1980, depois da publicação, em 1961, de seu Shakespeare nosso contemporâneo 

(2003), propõe uma reflexão acertada, especialmente quando se pensa no Théâtre du Soleil, 

que busca o concreto como fundamento em todo o trabalho de encenação: 

 

Em Macbeth, a morte, o crime, o assassinato são concretos. E concreta é a história, 
tangível, carnal, sufocante: é o estertor do agonizante, o silvo da espada, o golpe do 
punhal. Foi dito que Macbeth era a tragédia da ambição, disseram também que era a 
tragédia do medo. Não é verdade. Em Macbeth há somente um tema: o assassinato. 
A história é reduzida à sua forma mais simples, a uma única imagem, a uma única 
divisão: entre os que matam e os que são mortos. (p. 93) 
 

A intenção aqui é esta: dividimos os capítulos em “antes do crime” e “depois do crime”, como 

uma espécie de filiação à crítica kottiana, que trabalha o crime como uma espécie de ato 

iniciático que envolve o saber da experiência daqueles que passaram pela ação. No teatro, a 

experiência e a ação também são definidoras e separam, de certo modo, aqueles que as vivem 

no corpo (os artistas) e aqueles que não (os espectadores). No entanto, no teatro, às vezes, 

essa distância é menor e as fronteiras são atravessadas. Em Macbeth – e na vida? –, Kott 

propõe que o crime divida o mundo em dois: os que matam e os que morrem. A proposição 

faz lembrar Bertolt Brecht e a cena final de Dreigroschenoper (Ópera dos três vinténs) (A 
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ÓPERA..., 2010). Neste filme de G.W. Pabst para o lendário musical de Brecht, na última 

cena, os operários que tiveram sua revolução calada voltam para suas casas, na periferia, e as 

luzes do cenário (da rua, na ficção) vão sendo apagadas sobre eles. É o fim do filme. 

Enquanto isso, em plena luz, banqueiro, político-policial e empresário se reúnem felizes, 

comemorando o golpe dado no povo. Para eles, a história nunca acaba mal: 

 

Denn die einen sind im Dunkeln 
und die andern sind im Licht 
und man siehet die im Lichte 
die im Dunkeln sieht man nicht. 57 
(BRECHT, 1964, p. 221-222) 
 

É como o vidro do carro blindado, filmado com filtros escuros, que impedem a pobreza de 

aparecer personificada diante daqueles que a patrocinam. Enquanto uns estão na luz, outros 

permanecem no escuro. Esse “apagamento” não se dá apenas no nível do indivíduo na 

montagem do Théâtre du Soleil, mas também no social. Tanto em Dreigroschenoper quanto 

em Macbeth, alguns são “apagados” por outros. Uns matam, outros morrem. O termo serve 

também, não à toa, no jargão da bandidagem, ao “apagamento de arquivo”, ao “apagamento 

da vida de seres humanos”, de sua luz. Esses assassinatos sociais, políticos, cotidianos estão 

evocados e atualizados na encenação mnouchkiniana. 

De que lado está o Théâtre du Soleil? Até aqui, parece claro que se move em defesa daqueles 

que são mortos, eliminados, “apagados”, excluídos. Como faz isso? Através de sua arte, não 

pegando em armas, nem se filiando a partidos políticos, como vimos. Mas: 

 

[...] embora inteiramente devotada ao seu engajamento na arte, ela [Mnouchkine] 
intervém na vida social, e o Soleil é um teatro de resistência: para Macbeth, há 
quarenta e duas pessoas em cena (de vinte e quatro nacionalidades diferentes) e a 
trupe compreende oitenta (uma centena quando vêm os reforços), enquanto há 
demissões por toda parte. [...] O hangar onde o Soleil instalou seu teatro, cuja beleza 
cada um concorda em reconhecer, é um espaço que não é nem público nem privado, 
mas comum, conectado com o mundo por toda uma rede de arte, aventuras e 
amizades, um espaço de utopia que, segundo Mnouchkine, “é o possível ainda não 

                                                
57 “Então, enquanto uns estão na escuridão/ outros estão na luz/ E aqueles que estão iluminados são vistos/ Os do 
escuro, ninguém vê.” (Tradução nossa). A letra musicada por Kurt Weil (1928), parceiro de Brecht, ficou 
conhecida como a Moritat de Mackie Messer (Mack, the Knife), por ter sido gravada por muitos artistas, como 
Ella Fitzgerald (1917-1996), Frank Sinatra (1915-1998), Louis Armstrong (1901-1971), Ray Conniff (1916-
2002), Sting (1951 – ), entre outros, parodiada até mesmo pelos Muppets (Muppet Show, disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=MpSGtT_s7XA>. Acesso em: 30 abr. 2015), protagonizando um fenômeno 
constante na contemporaneidade: o do desvio do sentido. A obra brechtiana trabalha no sentido oposto do hit pop 
de sucesso internacional, no qual foi transformada. 



 

 

67 

realizado”. De fato, um grande espaço-tempo festivo. E político porque festivo58. 
(PICON-VALLIN, 2017, p. 326) 
 

As formas de combate à dor e à repressão são variadas. No episódio do ataque terrorista que 

matou jornalistas na redação do Charlie Hebdo, em 2015, e que levou às ruas de Paris, na 

Marcha Republicana, um evento cidadão, milhões de pessoas interessadas em mostrar que o 

medo não dominaria a França, a presença do Soleil trazia uma enorme marionete, a Marianne 

(representante da República, da Liberdade), que performatizava ao vivo sua defesa de um 

bando de corvos que a queriam atacar e derrubar. Os atores, manipuladores da marionete, ao 

som de tambores, tocados ao vivo, e trilha sonora disparada de grandes caixas portáteis, 

partiram para o combate contra o terrorismo, sob a égide de Dionísio. Com vigor, 

caminharam junto ao povo, num cortejo em praça pública: andarilhos, ativos, e não 

paralisados, não simplesmente reclamando da situação à espera de que o governo ou outros 

viessem a resolver seus problemas. 

Hélène Cixous, na apresentação da tradução de Mnouchkine, para Macbeth, diz: “Mas, o que 

ocorre com o grande Macbeth, esse general vitorioso, dono de brilhante carreira?”59 

(CIXOUS, 2014, p. 7, tradução nossa) O que faz com que esse sujeito ceda às suas paixões 

desesperadas? As respostas a essas perguntas, em verdade, remetem à divisa: por quê? Qual a 

razão de um homem passar do lado A, um homem comum, de antes do crime, para o lado B, 

tornando-se um assassino? O prazer do caminho está na caminhada, segundo ensinamentos 

que recebemos do ator Maurice Durozier, a ele dados pelo mestre de Kathakali Naripata, com 

quem aprendeu sobre o Natya Sastra (O livro das artes) na Índia (DUROZIER, 2012). Assim, 

não buscamos rapidamente uma resposta à questão. Antes, preferimos que ela caia no abismo 

de nosso interior, pois todos nos encontramos nessa encruzilhada, a cada escolha, a cada ato 

perpetrado – o que, desconfiamos, é o maior mérito de William Shakespeare, o autor que leva 

homens e mulheres a um profundo encontro com sua natureza. 

Antes do “crime”, antes de a peça vir ao “palco” em nossa dissertação, vamos nos deter na 

exposição e análise do panorama histórico no qual a obra foi criada, pelo Soleil, em busca das 

influências sofridas no contato com o mundo circundante, e faremos breve parada no contato 

pregresso da conexão Shakespeare-Mnouchkine, com o intuito de averiguar os possíveis 
                                                
58 Para esclarecer o uso do termo: entendemos que o Théâtre du Soleil não pega em armas, faz da arte sua 
ferramenta de combate aos males de seu tempo. Mnouchkine acredita que reclamar do país ou do governo não é 
suficiente para melhorá-los. É necessário que cada um trabalhe para isso, fazendo a sua parte. O teatro, arte 
dionisíaca, é uma celebração positiva, festiva, ancorada na esperança, nas relações humanas e no trabalho: essa é 
a forma da ação do Soleil e sua marca política. 
59 “Mais, qu’est-ce qui est arrivé au grand Macbeth, ce général victorieux à la carrière brillante?” 
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diálogos entre as montagens shakespearianas realizadas pelo Soleil que venham a nosso 

auxílio na análise do espetáculo, que faremos no terceiro capítulo. 

 

 

2.1 O LUGAR DE UMA TRUPE QUE COMBATE AS MACBETICES NA EUROPA NO 

SÉCULO XXI 

 

 

A história de todas as sociedades que já existiram é a história da luta de classes: 
homem livre contra escravo, patrício contra plebeu, senhor contra servo, mestre da 
corporação contra artífice assalariado – em suma, opressor contra oprimido – em 
constante oposição um ao outro, sempre em luta ininterrupta, ora velada, ora 
declarada, uma luta que sempre terminou ou na reconstituição revolucionária da 
sociedade em geral ou na ruína comum das classes em oposição. (MARX; 
ENGELS, 197160 apud JAMESON, 1992, p. 17-18) 
 

O Théâtre du Soleil, de modo consistente, desde 1970, trabalha em diálogo com seu tempo e 

se posiciona claramente contra os opressores, em favor das minorias, de modo humanitário. 

Sua maneira de atuar não se restringe ao palco, mas alcança ações de cidadania, sociais e 

políticas, com intervenções em assuntos públicos, realizadas em manifestações, passeatas e 

também com a criação de estruturas administrativas, que prestam auxílio aos necessitados. É 

mais uma forma de o Soleil agir no combate às macbetices de nosso tempo. 

“[A trupe é] uma espécie de microssociedade, [e] possui uma dimensão política no seu modo 

de funcionamento na medida em que representa uma proposta alternativa em relação à forma 

como são pensadas e concebidas sociedade e instituição” (VACCARI, 2014, p. 44). Trata-se 

de uma cooperativa operária, de cunho socialista e ideal humanitário. O compromisso ético 

dos integrantes, posto em prática nas ações, funda não só a poética de seu teatro, como 

mantém o rumo que orienta as ações – administrativas, políticas, sociais –, além das 

encenações realizadas. É um modo de ser que ajusta a palavra ao gesto, no sentido em que o 

teatro que realizam espelha a postura dos artistas em sociedade, de forma comprometida e 

engajada. E as peças de seu repertório são criadas em diálogo constante com a história da 

humanidade, e não à parte dela. Um espetáculo nasce do ventre do outro e retoma ecos de 

vivências anteriores. 
                                                
60 MARX, K.; ENGELS, F., The communist manifesto. In: MARX, K., On revolution, ed. e trad. S.K. Padover, 
New York: McGraw-Hill, 1971, p. 81. 
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A França atravessou, ao longo do meio século de existência do Soleil, uma série de mudanças 

nas políticas públicas, as quais estão intimamente ligadas ao teatro produzido no país. O 

Théâtre du Soleil se insere no debate, ativamente, participando como um bem público. “A 

cultura francesa se associa intimamente à identidade da nação e do Estado” (CULTURA..., 

2014) – a matéria é debatida na coletânea Le politique culturelle en débat: anthologie, 1955-

2005, da Documentation Française61. Segundo Teixeira Coelho:  

 

[...] a França inovou em vários aspectos, desde a criação do ministério da Cultura 
em 1959 até o conceito de desenvolvimento com cultura ainda nos anos 1960; e do 
lugar da cultura na educação, também na década de 1960, às questões da indústria 
cultural nos anos 1970; ou das realções entre cultura e economia no início dos anos 
1980 ao tema da exceção cultural, nessa mesma década e que levaria ainda algum 
tempo para ser conhecido universalmente pelo atual rótulo da diversidade cultural 
que a UNESCO iria consagrar numa declaração já no século XXI. (2012, p. 11) 
 

A Cooperativa, o Soleil, acompanha essas mudanças, fazendo-se sempre presente no debate, 

como um coletivo ativo e criativo, e pode, assim como a política cultural de seu país, servir 

como modelo que promova reflexões sobre o teatro e as políticas públicas culturais no 

Brasil62. Mnouchkine é hoje tida por muitos como a maior embaixadora da cultura francesa, 

depois de Edith Piaf. Além disso, sua companhia “fabrica as estruturas de sua própria política 

cultural” (LABROUCHE, 199963 apud VACCARI, 2014, p. 44), tais como a Association de 

Recherches Théâtrales (ARTA), criada na década de 1980 para receber mestres das artes 

cênicas a fim de compartilhar saberes, a Éditions du Soleil e Films du Soleil, veículos através 

dos quais publica sua produção. Também promove o Festival Premiers Pas, destinado a 

jovens artistas, e compartilha seus bens, por exemplo, abrindo seu teatro para apresentação de 

outras companhias, nos períodos de recesso de seus espetáculos. Seus integrantes, 

preocupados com a continuidade da formação de artistas – o caráter de interesse pela 

pedagogia na arte os acompanha desde o início –, oferecem estágios e oficinas gratuitas em 

várias cidades do mundo, colaborando significativamente com a formação de artistas 

profissionais. Esse processo, recentemente, ganhou a forma de uma Escola Nômade, que 

estreou no Chile, em julho de 2015, e já atuou na Inglaterra, na Suécia e na Índia, onde foram 

                                                
61 No Brasil, disponível em Coelho (2012). 
62 O Théâtre du Soleil é visto como um possível modelo para processos artítistos. Para saber mais a respeito: 
BODSTEIN, E. Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo de processos de (cri)(form)ação. 
Salvador: UFBA, 2017. 
63 LABROUCHE, L. Ariane Mnouchkine: un parcours théâtral. Paris: L’Harmattan, 1999. 
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iniciadas as pesquisas para Une chambre en Inde (Um quarto na Índia, 2016), ainda em 

cartaz. 

As ações pedagógicas sempre foram fortes na trupe a transmissão de saberes é um de seus 

pontos centrais, desde o processo de composição das personagens aos modos de iniciação de 

novos atores na companhia, que aprendem com os saberes dos mais velhos. Tudo é 

partilhado, “tudo vem do outro”, diz a máxima de Mnouchkine que destacamos no primeiro 

capítulo. Tudo, até mesmo uma nova trupe, formada nos moldes do Soleil. Esta é, sem 

dúvida, uma forma política de atuar, uma militância feita regularmente, pois, ao contaminar 

novas gerações com seu modo de ser e de fazer teatro, promove o sonho de que seu ideário 

seja imorredouro.  

Mesmo em situação de risco, os artistas não abrem mão de cumprir seu destino, pesquisando 

formas de teatro e partilhando seus saberes com os demais. No ano de 2005, foram 

convidados pela Fundação pela Cultura e pela Sociedade Civil afegã e estiveram em Cabul, 

no Afeganistão, ministrando oficinas de teatro para artistas profissionais, a despeito dos 

perigos de frequentar uma cidade devastada pela guerra, que tinha a presença constante do 

exército norte-americano e de forças-tarefa internacionais, na forte ação de caça ao terrorista 

da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, dado como responsável pelos ataques perpetrados contra os 

Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, que destruíram as Torres Gêmeas (Nova 

Iorque), além de outros locais, fazendo muitas vítimas. No decurso da vivência do Théâtre du 

Soleil em Cabul, formou-se, com sua ajuda material – figurinos, tecidos de cenografia etc –, 

uma nova companhia, o Théâtre Aftaab (Sol, na língua dari, o persa-afegão). Artistas do 

Aftaab são acolhidos e se apresentam frequentemente na Cartoucherie, além de alguns 

trabalharem nas montagens do Soleil. O tingimento e a costura dos imensos panos vermelho-

sangue que cobrem as estrututas e vestem o teatro para Macbeth foram realizados por esses 

atores afegãos, que também são alfaiates. 

Outra instituição importante, criada por Ariane Mnouchkine em 1979, foi a Association 

Internationale de Défense des Artistes (AIDA), que objetivava dar apoio aos artistas exilados, 

perseguidos ou censurados em países com regimes totalitários. Lembramos que, no caso do 

Brasil, houve um golpe de estado em 1964, que apertou ainda mais a repressão, com 

perseguições e assassinatos, a partir da promulgação do AI5 – Ato Institucional n˚5, em 1968. 

Na década de 1970, muitos artistas brasileiros foram exilados na Europa, inclusive Augusto 

Boal, que também esteve exilado na Argentina. Não encontramos estudos acadêmicos 

disponíveis sobre possíveis encontros Boal-Mnouchkine no período, mas sabemos que hoje 
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Ariane e Juliana Carneiro da Cunha, primeira atriz do Théâtre du Soleil, são membros do 

Conselho Consultivo do Instituto Boal (INSTITUTO..., 2017). 

Como vimos, muitas são as ações extrapalco realizadas pelos artistas do Soleil. Seus 

espetáculos são prenhes dessa experiência de vida, com prática e efeito de cidadania. 

A Europa do século XXI é atravessada pelas migrações incessantes, que causam conflitos 

cada vez maiores. Além disso, mais acentuadamente desde o 11 de setembro, é alvo de 

ataques terroristas constantes, o que trouxe à França profundo desconforto com crescente 

islamofobia, que atinge grande parte das pessoas e divide a sociedade. Como vimos no 

Capítulo 1, o século XXI do Soleil abre o pano tratando justamente desse tema central que 

aflige toda a sociedade, com Le dernier caravansérail. O espetáculo, de 2003, foi apresentado 

em duas partes: Le fleuve cruel, estreado no dia 2 de abril, e Origines et destins, em 22 de 

novembro. Ambas versavam sobre a tensa situação dos imigrantes que tentavam atravessar 

para a Inglaterra e ficavam retidos por um período nos campos de Sangatte. O material para a 

realização da criação coletiva foi recolhido nesse campo, em entrevistas feitas por 

Mnouchkine e Shaghayegh Beheshti, atriz iraniana que domina o idioma persa/ farsi, e 

também a partir da vivência e pesquisa de Mnouchkine na Austrália, em Vilawood, campo de 

retenção localizado no subúrbio de Sydney, onde refugiados aguardam documentos de 

regularização, que, para a maior parte, nunca chegam. Esses homens e mulheres, então, veem-

se obrigados a voltar para o local de onde fugiram, o país de origem (a Indonésia, a Síria, o 

Afeganistão etc.), enfrentando guerra, miséria, deportação e desespero. A matéria com a qual 

lidam todos os dias atravessa o corpo e a alma dos artistas. Os do Soleil, depois de três anos 

consecutivos dedicados a esses males, foram buscar um certo “descanso da loucura”, que, 

segundo Guimarães Rosa, já é “um pouco de saúde” (ROSA, 1994, p. 439). Depois do 

Caravansérail, foram à procura da bondade humana, o que encontraram em Les éphémères. 

Ariane Mnouchkine tem sempre mais perguntas que respostas. Mas parte de uma premissa 

importante: “Para que servimos se não compreendemos, se não compreendemos as revoltas da 

fome, nem por que os palestinos e os israelenses não conseguem fazer a paz?” (PICON-

VALLIN; MNOUCHKINE, 2011, p. 32). A pergunta foi dirigida a estudantes de teatro64, 

jovens em formação. Ariane está consciente do sentido de seu teatro, que se deixa atravessar 

pelo mundo. 

 
                                                
64 Encontro com alunos da Escola Nacional Superior das Artes e Técnicas do Teatro, em uma sala de aulas, em 
Lyon (23 de maio de 2008) (PICON-VALLIN, 2011, p. 21). 
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Por certo, desde Sihanouk, os grandes temas políticos do fim do século XX e do 
começo do século XXI, os massacres e as guerras fratricidas, os êxodos entraram no 
Soleil, e as questões da perda, do desaparecimento, da separação, em particular a do 
exílio dos “humanos migradores”, atormentam Mnouchkine. (PICON-VALLIN, 
2017, p. 257) 

 

O massacre do povo cambojano, que chega a quase três milhões de vítimas do genocídio 

perpetrado pelos Khmers vermelhos, foi o tema de Sihanouk, peça levada ao palco em 1985, a 

primeira escrita por Cixous, já como parte da trupe. Trata-se de um drama individual – o de 

Sihanouk, rei do Camboja – no centro de um drama coletivo, que se encontra no coração de 

uma das mais importantes tragédias do século XX, pois é um massacre de um povo que é 

vítima de um destino político mundial, traçado na dança de americanos, chineses, russos e 

europeus (QUILLET, 1999, p. 89-90). Mnouchkine diz que o papel dos artistas é dizer ao 

cidadão francês médio: “o Camboja é da tua conta” (PICON-VALLIN, 2017, p. 177). 

Essas questões brutais, que envolvem o homem social, e suas questões de foro privado, e o 

homem-pátria, e seus deveres de cidadania, estão sempre em pauta e contaminam os temas de 

todos os espetáculos encenados pelo Théâtre du Soleil. Vale lembrar que Tambours sur la 

digue, que fecha o pano do século XX, faz denúncia contra um crime ambiental, uma cidade 

no Japão que é alagada, mas também alerta para o perigo de extinção de formas de arte raras, 

patrimônios da humanidade: o Kabuki, o Bunraku, o Nô, em especial. 

François Mitterrand (1916-1996) foi presidente da França de maio de 1981 a maio de 1995, 

período em que o Soleil fez grandes avanços em cena. Pertencente ao Partido Socialista, 

Mitterand era “amigo” da trupe de Mnouchkine e compareceu inclusive a uma das 

apresentações, em companhia de Robert Banditer (PICON-VALLIN, 2017, p. 177). Outro 

importante estadista também compareceu, para assistir ao espetáculo centrado em Sihanouk: 

ele próprio, o rei do Camboja (MNOUCHKINE, 2011, p. 153). 

Mitterand, ao assumir o governo, dobrou o valor da subvenção aos teatros, o que possibilitou 

reformas necessárias, feitas na Cartoucherie, que já funcionava há uma década e precisava de 

reparos. Depois de Mitterrand, Jacques Chirac (do Union pour un mouvement populaire, 

partido de centro-direita, que incluía alguns elementos da democracia liberal e que foi 

dissolvido em 2015, substituído pelos chamados “Republicanos”, liderados por Nicolas 

Sarkozy) assumiu o governo, ficando no cargo de 1995 a 2007. Depois deste, veio Nicolas 

Sarkozy (do mesmo partido que Chirac), que governou de 2007 a 2012, período de 

“encubação” de Macbeth, que corria em paralelo com os ensaios, apresentações, turnês e 

filmagem de Les éphémères.  
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No ano de 2005, Sarkozy era Ministro do Interior da França e a situação das imigrações e dos 

atentados, que chamam atenção do mundo desde o 11 de setembro norte-americano, 

agravava-se a cada dia. 

No mês de outubro de 2005, a França enfrentou publicamente uma conjuntura tensa, que 

revelou ao mundo a situação dos subúrbios, que abrigam imigrantes que nunca conseguiram 

ser realmente integrados à sociedade francesa, formando uma subclasse que vive um 

cotidiano violento. Uma série de ataques começou na comuna de Clichy-sous-Bois, na 

periferia de Paris, e houve perseguição policial, seguida de morte de dois jovens, 

eletrocutados: Bouna Traoré e Zyed Benna. Tais fatos intensificaram uma série de confrontos 

entre os jovens e a polícia, em Chêne-Pointu, e a revolta se espalhou por outras cidades da 

França. O governo decretou estado de emergência em 25 departamentos, entre novembro de 

2005 e janeiro de 2006. O maior número de ataques e manifestações de violência urbana, com 

queima de oito mil veículos, ocorreu entre 8 e 16 de novembro. Foram 19 noites consecutivas 

de conflitos, gerando mais de 2 500 prisões e 3 mortes, com prejuízos imensos. Um ano 

depois da morte de Bouna e Zyed, Jacques Chirac condenou os ataques em Marselha (28/10), 

em que uma moça senegalesa foi quase totalmente queimada, depois de incendiarem o ônibus 

em que viajava. Henrik Uterwedde65 diz que: 

 

Nas periferias da França contam-se mais de 700 regiões problemáticas, nas quais 
moram cerca de cinco milhões de pessoas. Estas áreas são “monoculturas”, em que 
40% dos jovens não terminaram a escola e o índice de desemprego é de 20%, ou 
seja, o dobro da média do resto da França. Nestas cidades, concentram-se todos os 
tipos de problemas sociais do país. Soma-se a isso a crise de integração. 
Principalmente os filhos de imigrantes que são discriminados quando procuram 
emprego (ÖZLÜ, 2006). 
 

Bárbara Schulte66, comentando as explosões e o confronto dos jovens com a polícia, fala 

numa espécie de guerra civil, proveniente de crise econômica e desemprego, resultado de uma 

situação tensa, que se acentua há anos: “Embora a economia francesa, nos últimos anos, tenha 

se mantido até mesmo mais estável que a alemã, isso não contribuiu para reduzir nem um 

pouco o alto índice de desemprego, principalmente entre os imigrantes e seus descendentes” 

(SCHULTE, 2005). A situação se agrava ainda mais com o crescimento da extrema direita e 

de boa parte da sociedade que considera os imigrantes como uma massa anônima de 

                                                
65 Vice-diretor do Instituto Teuto-Francês em Ludwigsburg e professor de Ciências Políticas na Universidade de 
Stuttgart. 
66 Jornalista, correspondente do jornal Deutsche Welle. 
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indesejáveis, cidadãos de segunda classe, que, tendo a pele negra, uma possível procedência 

árabe e o local de residência marcado67 nas áreas de instabilidade, os “bairros sensíveis”, não 

conseguem emprego nem integração social. Esse quadro alimenta o crescimento de uso de 

drogas, o crime, a formação de gangues e a participação em comunidades de radicalismo 

religioso. 

O governo de Chirac permaneceu totalmente alheio e indiferente aos acontecimentos, apesar 

de ter feito promessas de cunho eleitoral no sentido da solução da questão. Porém, Nicolas 

Sarkozy, ele próprio filho de imigrantes e, à época, Ministro do Interior, mas já com intenção 

de tornar-se presidente, sucedendo Chirac, declarou em tom populista que se tratava de uma 

“gentalha, contra a qual tem que se agir com jatos de alta pressão”. Para ele, os habitantes dos 

bairros pobres de Paris não passam de lixo humano, que tem que ser jogado fora” 

(SCHULTE, 2005). 

A situação das imigrações se tornou mais grave a cada ano, chegando, no primeiro semestre 

de 2014 (estreia de Macbeth), a números três vezes maiores do que os atingidos no mesmo 

período do ano anterior. 

 

O número de pessoas em situação irregular nas fronteiras subiu para 42.000 entre 
janeiro e abril deste ano, segundo dados da Frontex, a agência europeia de controle 
de fronteiras. Dessa forma, os fluxos se aproximam do nível recorde registrado em 
2011, com as revoltas da primavera árabe. Naquele ano, mais de 140.000 pessoas 
entraram na comunidade europeia. (ABELLÁN; CASQUEIRO, 2014). 
 

Homens e mulheres deixam seus países – Síria, Colômbia, Nigéria, República Democrática 

do Congo, Sudão, Afeganistão, Nigéria, entre outros – para fugir da guerra, da fome, da 

violência, inclusive contra mulheres e crianças, e de conflitos armados. Buscam proteção e 

asilo na Europa, arriscando suas vidas em travessias marítimas. Com obrigação humanitária 

de salvar as vidas daqueles que se arriscam, autoridades do controle de fronteiras da União 

Europeia (EU) trazem os imigrantes para o solo europeu e os acomodam em centros especiais 

de detenção, onde aguardam possibilidade de pedir asilo e documentos; muitas vezes não 

conseguem e são deportados. 

A questão das imigrações não é o tema central de Macbeth, e sim o de uma das peças que a 

precedeu, Le dernier caravansérail. No entanto, a situação só foi agravada com o passar dos 

                                                
67 Os bairros na capital francesa, dispostos em forma helicoidal, como uma espécie de escargot encaracolado, 
são marcados por números a partir do centro. Por esse motivo, é fácil identificar, através do número de telefone 
ou do código postal, o local de moradia das pessoas. 
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anos, nessa alvorada do século XXI. Os números hoje são enormes e o debate sobre como 

reagir a esse quadro divide a Europa e põe muitos governantes em posição de covardia, por 

fecharem os olhos ao problema, promovendo a abstenção de tomar qualquer atitude. Elizabeth 

Collett, diretora europeia da organização Migration Policy Institute, diz que: “É um debate 

difícil. É uma obrigação humana salvá-los, mas, a curto prazo, essa missão funciona como um 

fator que estimula as saídas. Se os imigrantes sabem que vão ser salvos, podem correr o risco” 
(ABELLÁN; CASQUEIRO, 2014). 

As razões que levaram o mundo a viver esse quadro escapam por completo ao âmbito de 

nossas páginas e ocupam o âmago do debate entre historiadores, economistas e pensadores da 

atualidade. Aqui, interessa ver a posição política do Théâtre du Soleil, que fica clara na 

escolha de seus espetáculos encenados, na forma como eles vêm ao palco e nas ações 

extrapalco que a trupe realiza, desde a sua fundação, como a greve de fome “feita por Ariane 

em companhia de Olivier Py e Maguy Marin, no verão de 95, contra a não-intervenção da 

Europa na limpeza étnica que ocorria na Bósnia” (VILHENA, 2009b, p. 109), além de outras 

tantas ações em defesa dos Sans-papiers, das mulheres, dos exilados, dos perseguidos por 

questões políticas, o que mostra a conservação de uma postura humanitária e acolhedora por 

parte da trupe. 

A diretora Mnouchkine é consciente de que o Soleil não é um braço do governo ou uma 

entidade sociofilantrópica, e seu objetivo é agir através da arte, mas isso não a impede de ser 

cidadã e de incluir e animar sua trupe na luta contra as macbetices de nosso tempo. Ela diz: 

 

Quando vejo o mundo a minha volta, me dou conta que não compreendo 90% das 
coisas que acontecem por aqui, mas sei que é responsabilidade minha conseguir 
entender, e continuo, com uma obstinação que pode parecer totalmente estúpida para 
alguns, a pensar que nós podemos, nós devemos agir sobre o mundo, como um grão 
de areia – cada um de nós. Não tem essa de resignação! Tenho certeza disso, mesmo 
que não parem de nos dizer que isso não serve para nada. (PICON-VALLIN; 
MNOUCHKINE, 2011, p. 31) 

 

Observando o quadro exposto, a respeito da impostura dos governantes, que são incapazes de 

solucionar questões a que se propõem no período das promessas eleitorais, que permanecem 

frios, cegos, desumanos, na contramão de ações práticas de “grãos de areia”, como um 

coletivo de artistas, compreendemos a proposição feita, no início dos ensaios, de comparar a 

personagem principal da trama ao presidente Nicolas Sarkozy, no qual se inspiraram para 

compor Macbeth. Na peça, o tirano mata sem piedade, inclusive mulheres e crianças, da 
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família MacDuff, como se fossem “lixo humano, gentalha” e, em última instância, pessoas 

que atrapalham seu caminho para o poder, o sucesso e a fama. 

Num segundo momento, ainda no período de ensaios, Mnouchkine percebeu que a obra não 

iria “homenagear” exclusivamente o presidente, mas todos os que, em quaisquer governos 

atuais, praticavam violências contra a população, abuso de poder, ao invés de governar em 

favor da sociedade. A montagem de Macbeth foi uma das formas de lutar do Soleil, pois uma 

trupe de teatro, à moda de Hamlet, não pega em armas, mas faz da cena o lugar da defesa de 

seus princípios e direitos. 

Nesse sentido, a leitura que temos feito da obra mnouchkiniana nos remete a Frederic 

Jameson, que aborda o inconsciente político e a narrativa como ato socialmente simbólico. Os 

espetáculos do Soleil, como temos visto, refletem coesão e coerência com a prática cotidiana 

cidadã e com a integridade dos modos de produção da trupe. Procuramos, em nosso estudo, 

um “reconhecimento simultâneo das funções ideológicas e utópicas do texto artístico” 

(JAMESON, 1992, p. 308) produzido pelo Théâtre du Soleil, em cotejo com a prática cidadã 

dos artistas produtores desse “texto artístico”. Mais adiante, poderemos indagar: estaria o 

público francês, ou europeu, preparado para receber o que consideramos ser uma “bala de 

canhão”, um forte ataque dirigido ao próprio rosto da sociedade, que é o que pensamos ser um 

dos resultados da montagem de Macbeth comme elle est jouée au Théâtre du Soleil? 

 

 

2.2 SERIADOS TELEVISIVOS EM MACBETH 

 

 

Picon-Vallin, na palestra “A tragédia contemporânea de Shakespeare”68, proferida na Escola 

Livre de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), realizada no Cabaret dos Novos, 

Teatro Vila Velha (Salvador – BA), revelou, pela primeira vez no Brasil, a influência de 

seriados televisivos na montagem de Macbeth do Théâtre du Soleil. Sem se alongar sobre o 

tema, indicou que Mnouchkine sugeriu aos atores que acompanhassem os seriados Mad Men 

(2007), Downton Abbey (2010) e Top of the Lake (2013), como fonte de inspiração, durante 

                                                
68 Estivemos presentes na palestra realizada em 29 de setembro de 2015. Mais informações disponíveis em: 
<https://www.ufba.br/noticias/francesa-béatrice-picon-vallin-palestra-na-escola-de-teatro-da-ufba>. Acesso em: 
20 out. 2015. 
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os ensaios. Um ano mais tarde, publicou, na revista European Drama and Performance 

Studies, um artigo sobre a encenação no Soleil, no qual confirmou: 

 

No começo do trabalho, os atores assistem às séries televisivas americanas ou 
britânicas, como Downton Abbey, série britânica coberta de prêmios, criada por 
Julian Fellowes, difundida na França desde o fim de 2011, Mad Men – série cult de 
Matthew Reiner, que está na sétima temporada – ou Top of the Lake – de Jane 
Campion e Gerard Lee, coprodução internacional (Estados Unidos, Austrália, Reino 
Unido), iniciada em abril de 2013. O que Shakespeare conta é semelhante às fábulas 
desses seriados, com suas famílias, seus clãs, seus empregados domésticos, suas 
aventuras, mentiras e traições. (PICON-VALLIN, 2016, p. 182, tradução nossa)69 
 

Motivados pela informação de Picon-Vallin, partimos em busca de rastros, assistindo a todos 

os episódios dos seriados, para que pudéssemos recompor a travessia. Procuramos investigar 

o impacto dessas séries nas cenas e o modo como possivelmente influenciaram o trabalho de 

tradução, adaptação, composição e montagem do espetáculo.  

 

 

2.2.1 Mad Men70 

 

 

O primeiro artista que pudemos entrevistar para abordar a questão foi Serge Nicolaï71, um ator 

extremamente versátil, que trabalhou no Théâtre du Soleil de 1996 a 2016. Ele foi o 

protagonista em Macbeth. Quando abordamos a questão, em especial sobre Mad Men, ele 

declarou não ter visto nenhuma série, apesar de confirmar que a tarefa fora proposta e 

sugerida ao coletivo pela diretora Ariane Mnouchkine. No entanto, a semelhança dos 

protagonistas, com relação ao traje de cena, impressiona: 

 

                                                
69 No original: “Au début du travail, les acteurs vont regarder des séries télévisées américaines ou britanniques 
comme Downton Abbey, série britannique couverte de récompenses crée par Julian Fellowes, diffusée en France 
dès la fin 2011, Mad Men – série culte de Matthew Reiner, qui en est à sa septième saison – ou Top of the Lake – 
de Jane Campion et Gerard Lee, coproduction internationale (Étas-Unis, Australie, Royaume Uni) sorti en avril 
2013. Ce que raconte Shakespeare s’apparente aux fables de ces séries, avec leurs familles, leurs clans, leurs 
domestiques, leurs aventures, mensonges et trahisons.” 
70 A série Mad Men contou com 7 temporadas, cada uma com 13 episódios, produzida para o canal de televisão 
AMC (EUA, 2007). 
71 Entrevista concedida à autora no dia 28 de outubro de 2015, em São Paulo, por ocasição da oficina Corpo e 
estado, o desequilíbrio do ator, ministrada no espaço cultural O Barco, de 26 a 31 de outubro (São Paulo). 
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Figura 16 – À esquerda, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino em The Godfather (O poderoso chefão, 
1972); ao centro, Macbeth, por Serge Nicolaï, em Macbeth (2014); à direita, Don Draper, por John Ham, em 
Mad Men (2007). 
Fonte: Sítios de internet, voltados ao cinema, e página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A composição do personagem Macbeth é um dos elos entre o seriado e a montagem teatral, 

contaminação presente não só nos trajes, mas também no visagismo (cabelo e maquiagem), 

gerando grande parentesco entre o vilão shakespeariano e o publicitário americano. Segundo 

informou, Nicolaï foi buscar, na pesquisa de seu processo de descobertas, outras referências 

cinematográficas, como o mafioso interpretado por Al Pacino na série The Godfather (O 

Poderoso Chefão, 1972, de Francis Ford Coppola). A trama do filme narra a história da 

família Corleone, de 1945 até 1955, época que coincide com a que é evocada na cena do 

banquete (III, iv), em que a personagem traja o smoking visto na Figura 16. Esse Macbeth do 

Soleil faz coro com o mundo dos gangsters, posto em cena por Mnouchkine, por exemplo, 

nas imagens cênicas da contratação dos assassinos de Banquo. 

Macbeth e Draper, os protagonistas de cada uma das obras, têm em comum o cabelo bem 

penteado, com muita brilhantina, e a elegância masculina ao vestir trajes de gala bem 

alinhados, além de ostentarem certo ar de sedução, de demonstração da libido frente às 

mulheres, e de virilidade. Ambos realizam atos que representam colóquios sexuais, em cena, 

em cenários que destoam de qualquer romantismo e que juntam sexo e poder na mesma cama. 

Serge Nicolaï, em entrevista, fez uma observação interessante: 

 

Macbeth não ama sua esposa. A cena de sexo, quando ele volta da guerra, vitorioso, 
é pura sedução. Sedução e poder. Eles não fazem amor na peça. [...] Lady Macbeth 
não é uma mulher bonita, desejada por todos os homens, como Desdêmona. É uma 



 

 

79 

mulher forte, uma mulher em trajes de homem, como a personagem M. nos filmes 
de James Bond72 (informação verbal)73. 
 

 “Os Macbeth são seres medíocres, seduzidos pela crepitação dos flashes74 e bens de 

consumo, o que está simbolizado com a presença de três telas de televisão em sua sala de 

estar; eles estão sobrecarregados com a amplitude do que desencadearam.” (PICON-

VALLIN, 2016, p. 187, tradução nossa). Nirupama Nityanandan, a atriz que dá vida a Lady 

M. é uma mulher de calças, como se diz. Não aparece nenhuma vez trajando vestido. É 

ambiciosa, mas treme ao invocar as forças do mal, sem que ocorra o mesmo quando domina o 

marido, no ato sexual e fora dele. 

O personagem central do seriado, Donald Francis Draper, “Don” Draper, foi parcialmente 

baseado em Draper Daniels, diretor da agência de publicidade Leo Burnett, que, na Chicago 

dos anos 1950, criou a famosa campanha que mostrava “o mundo de Marlboro/ o homem de 

Marlboro” para a marca de cigarros. 

Na série, fuma-se e bebe-se uísque o tempo todo, um tempo fausto, vindo com a queda da Lei 

Seca norte-americana (que vigorou de 1920 a 1933). O glamouroso e enevoado cinema dos 

anos dourados (1940-1950) foi reproduzido no clima da série. A névoa é uma presença 

constante em Macbeth. O primeiro episódio da primeira temporada do seriado tem o seguinte 

título: Smoke gets in your eyes75. 

Segundo nossos estudos, Mad Men se aproxima da encenação do Soleil também no aspecto 

temporal, no tempo da ação dramática, pois, apesar de não haver marcas expressivas numa 

série de cenas – Picon-Vallin classifica o tempo da ação dramática como “contemporâneo 

atemporal” (2017, p. 181) –, noutras há nítidas referências ao período pós-Segunda Guerra 

Mundial, o que coincide com a época em que se passa o seriado, também presente no plano da 

música, da trilha sonora. A concentração de cenas nos “anos dourados” é grande e exemplar 

na cena em que Banquo aparece na forma de fantasma, enquanto os convivas dançam ao som 
                                                
72 O ator cita a interpretação da inglesa Judy Dench (1934-2012), M. – chefe do Serviço de Inteligência Secreta 
britânico, o MI6 –, na saga de filmes de James Bond, entre Golden Eye (1995) e Skyfall (2015). Notamos uma 
coincidência: as iniciais das duas personagens são idênticas, Lady Macbeth (Lady M.) e “Lady” M. (a chefe de 
James Bond). 
73 Vide nota 20. 
74 Referência às câmeras dos paparazzi, que perseguem personalidades públicas famosas. Trecho original: “[...] 
les Macbeth sont ici des êtres médiocres, séduits par les crépitements des flashes et le bien-être consumériste 
symbolisé par les trois grands écrans installés dans leur salon, ils sont dépassés par l’ampleur de ce qu’ils ont 
déclenché.” 
75 Canção de Jerome Kern e Otto Harbach, composta em 1933 para um musical da Broadway. Ficou conhecida 
internacionalmente pela gravação do conjunto The Platters, em álbum de 1959, Remember when?, e pela 
presença desta em cena emblemática no filme Die bietteren Tränen der Petra von Kant, de Rainer Werner 
Fassbinder (1972). 
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de “Sway”, clássico de Dean Martin, que dá o tom de toda a encenação. Entendemos, enfim, 

que a ação se passa num “presente alargado”, situado entre a segunda metade do século XX e 

o início do XXI. Há também referências feitas à Revolução Francesa (século XVIII). O 

enfoque dado aos anos de ouro talvez seja uma pista de que ali se inicia o crescimento 

exagerado do consumismo que assola a sociedade contemporânea, um dos males criticados na 

peça do Soleil. 

A música, no seriado, compõe o som ambiente e funciona como passaporte, pois está ligada à 

memória, ao afeto, e configura-se como um poderoso facilitador de transporte no tempo, um 

recurso bem explorado pelos realizadores. A música, como o perfume, tem o poder de evocar 

pessoas, cenas e o tempo passado com facilidade, presentificando-os, e, tanto na série como 

na peça, tinge as cenas com as cores glamourosas dos anos dourados. Picon-Vallin observa 

que a música em Macbeth é mais cinematográfica e que, na cena do banquete na qual o vilão 

convida sua corte, em traje de gala, a dançar ao som de “Sway”, há uma condensação de 

imagens sonoras e visuais. Os atores, segundo ela, teriam assistido ao filme Easy Virtue, de 

Stephen Elliott (2009, com Jessica Biel e Kristin Scott Thomas), e se inspirado na “marimba”, 

cantada por Dean Martin (PICON-VALLIN, 2016, p. 183)76. 

“Sway” é o título da versão em língua inglesa para “¿Quién será?”, mambo mexicano 

composto por Luis Demetrio e Pablo Beltran Ruiz. A canção foi gravada muitas vezes e 

traduzida para várias línguas. Aquela que atingiu o topo das paradas de sucesso, à época de 

seu lançamento, e que está presente na peça foi a gravação de Dean Martin (1954), com letra 

de Norman Gimbel. “Sway”, no contexto da canção, tem o sentido de “balanço”, mas também 

carrega outros sentidos, como o de “balançar com o vento” e o de “influenciar”, “dançar 

conforme a música”, e todos eles convergem com os sentidos ocultos da tragédia 

shakespeariana, na versão francesa do Soleil. 

A escolha de “Sway” para a cena do banquete não poderia ter sido mais oportuna, pois a alta 

burguesia, a “nobreza coroada” pelos luxos, legitimamente ou não, jamais deixou seu papel 

opressor e se exibe em festas, ostentando os “mesmos” trajes de gala, jantando em suas mesas 
                                                
76 Picon-Vallin diz que os atores teriam assistido ao ritmo balançante da música em cena do filme de Elliot 
(2009), no You Tube, onde encontramos vídeo disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=BgqQiuE1cRE>. Acesso em: 22 dez. 2016. No entanto, a música original 
do filme é um tango. A sobreposição da música apresentada na cena do filme de Elliot é apenas uma edição 
postada no YouTube, que, no entanto, encaixa-se perfeitamente, em tempo rítmico, na dança apresentada, que 
carrega o clima da coreografia do espetáculo do Soleil. Sendo a cena de Easy Virtue um excelente exemplar de 
tango, provocou várias versões no You Tube, com tangos e boleros diferentes, editados, sendo experimentados 
na mesma cena. A versão original da coreografia, com a trilha do filme, um tango (que conserva inclusive a fala 
dos atores, ao fundo), pode ser encontrada em: <https://www.youtube.com/watch?v=x5f5iYLLr8w&t=140s>. 
Acesso em: 2 jan. 2017. 
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bem postas e dançando ao som das “mesmas” canções. Esconde, infelizmente, debaixo do 

tapete, um cemitério de Banquos (a classe trabalhadora?), esmagados diariamente. 

A inserção da canção no espetáculo também foi uma proposição sugerida por Mnouchkine à 

trupe, segundo Serge Nicolaï (Informação verbal)77, e a coreografia foi feita de modo 

exemplar. 

Outras canções de Mad Men marcam o parentesco com a peça do Soleil. Na trilha do seriado, 

a canção “Band of gold”78 leva o público à “era de ouro” norte-americana. A canção figurava 

entre as cinco primeiras nas paradas de sucesso, na época em que foi lançada. Texto, canção e 

cenário criam juntos uma intersemiose na qual as palavras old e gold ressoam e ecoam uma na 

outra, reforçando o conceito que embalará os conflitos de toda a série. “Manhattan”79, exibida 

na notável interpretação de Ella Fitzgerald, marca o quarto episódio da primeira temporada. A 

letra da canção conta a história de um jovem casal que, por não ter condições financeiras para 

aproveitar sua lua de mel nos destinos mais procurados à época, como as cataratas do 

Niágara, acaba desfrutando as “delícias” de Manhattan. No entanto, essas “delícias” são locais 

pobres e mal frequentados, sujos, poluídos, barulhentos, mas que, no embalo da canção, estão 

disfarçados de roupagem glamourosa, fazendo parecer aquela Manhattan o melhor lugar do 

mundo, como propõe o último verso: “We’ll turn Manhattan into an isle of joy”. Alguns 

comentadores apontam para a canção como uma piada contra seus protagonistas, que, apesar 

de miseráveis, passeiam como se glamourosos fossem, sem entender a real situação; outros 

apontam para uma crítica ao amor, que cega, não fazendo com que vejam sua triste realidade. 

De um modo ou de outro, a canção ilustra o clima da ilusão, criado pela propaganda, centro 

da trama da série Mad Men. O parentesco se dá pelo clima de sedução e engano, de fumaça e 

escuridão, das paixões e ilusões, da ausência de luz, de razão, em Macbeth, mas também pelo 

engano – na canção, de um casal pobre que pensa ser rico e, na peça, de um casal mediano 

que veste a roupa da realeza, que não lhe serve absolutamente. 

 

 

                                                
77 Vide nota 20. 
78 Música de Jack Taylor e letra de Bob Musel, interpretada por Don Cherry, publicada e lançada em 1955. 
79 A canção entra aos 45min 11s do quarto episódio da primeira temporada de Mad Men. Título do episódio: 
New Amsterdam. Também conhecida por “We’ll have Manhattan”, foi escrita por Richard Rodgers, com letra de 
Lorenz Hart, para a revista Garrick Gaieties (1925), tendo sido gravada por muitos artistas ao longo dos anos. 
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2.2.2 Downton Abbey80 

 

Sempre gostei de residências rurais. Há algo em seu caráter autossuficiente, com 
cômodos diferentes e salas dedicadas a todo tipo de necessidade, criando o 
microcosmo de um mundo completo, que me é muito agradável. Mas, quando 
criança, vagando pelas casas dos amigos e dos parentes dos meus pais, sabia que 
estava olhando para as ruínas de um estilo de vida que, com raras exceções, já não 
se desenrolava em seu interior. (FELLOWES, 2012, p. 6). 

 

O autor do seriado de sucesso percebe a mudança do mundo, expressa na derrubada dessas 

mansões da aristocracia inglesa, que já não conseguia manter seu padrão ao final da Segunda 

Guerra. Era um mundo que se acabava, e as propriedades passavam a perder valor, 

vertiginosamente, sendo grande parte derrubada e a herança da história social inglesa 

destruída aos poucos. Em 1974, uma exposição, “A destruição das residências rurais 

inglesas”, feita por Roy Strong, diretor do Victoria and Albert Museum, mudou o destino 

dessas propriedades, que passaram a ser preservadas e sua ocupação, ressignificada pelas 

novas gerações. O seriado trata da reinvenção da aristocracia inglesa e de sua colocação na 

Bretanha moderna. O autor diz: 

 
Sentimos que, para penetrar nesse território, o zeitgeist atual exigia que se conferisse 
o mesmo peso, em termos de narrativa, probidade moral e até ́ mesmo simpatia, em 
relação a ambas as partes da comunidade doméstica: a família e os empregados. 
Espero que tenhamos conseguido isso sem favorecer um grupo em detrimento do 
outro, o que estou convencido de que permanece como uma das maiores qualidades 
do programa. (FELLOWES, 2012, p. 6) 

 

A performance do coletivo de empregados é um espetáculo à parte, tanto na peça de 

Mnouchkine, como em Downton Abbey. No seriado, procuram dar lições de história, através 

dos costumes, dos trajes, do mobiliário, do intrincado comportamento e das relações típicas 

entre as personagens, na maneira como servem os aristocratas e que retrata a sociedade 

marcada pela estratificação. Os sinos, que chamam os empregados, por exemplo, que hoje são 

vistos como símbolo de servidão, no início do século XX foram celebrados com alegria, pois 

deram liberdade à criadagem, que era obrigada a passar o dia sentada em bancos duros, à 

espera do chamado dos patrões (FELLOWES, 2012, p. 20). 

                                                
80 Premiada série britânica, produzida por Carnival Films para o Canal ITV, que exibiu esse drama histórico de 
grande sucesso entre 2010 e 2015, no Reino Unido. O projeto foi criado por Julian Fellowes, também o principal 
roteirista. 
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Na peça, o foco não está, como no seriado, nas relações entre as personagens, pois não se trata 

de um drama, no sentido moderno. Aristóteles tinha por “drama” tragédias e comédias, peças 

pertencentes ao gênero “dramático”. O termo, enquanto substantivo, sofreu contaminações e 

adjetivações ao longo do processo histórico, segundo teoria de Anatol Rosenfeld. O 

Renascimento fundou, então, o drama moderno, e, nesse quadro, encaixa-se a trama de 

Downton Abbey. Segundo Peter Szondi, “A supremacia absoluta do diálogo, ou seja, daquilo 

que se pronuncia no drama entre homens, espelha o fato de este se constituir exclusivamente 

com base na reprodução da relação inter-humana e só conhecer o que nessa esfera reluz” 

(2011, p. 24). Nesse sentido, o Soleil de Mnouchkine não se enquadra absolutamente no teatro 

dramático. “O dramaturgo está ausente no drama. Ele não fala, instituiu o que se pronuncia.” 

(SZONDI, 2011, p. 25). No caso de Macbeth, não só há um dramaturgo, uma adaptadora e 

tradutora, Ariane Mnouchkine, como um coletivo de artistas que se pronuncia, ativamente, 

com voz autoral, colaborando inclusive com a adaptação (as inserções no texto feitas pelos 

atores são grafadas em cinza na publicação do texto da peça). A tragédia shakespeariana vem 

ao palco do Soleil em narrativa épica, na forma brechtiana. 

Mnouchkine constrói seu espetáculo com a força de grandes cenas corais, que necessitam de 

um elenco numeroso, no qual os atores, vindos dos quatro cantos do mundo, não são 

figurantes – eles possuem um papel muito preciso nas coreografias, eles são os especialistas 

de suas tarefas, eles fazem e são a beleza daquele mundo (PICON-VALLIN, 2016, p. 185). 

A primeira grande entrada desse coro de serviçais realmente impressiona, e é para a retirada 

do cenário da Charneca das Feiticeiras (I, 3) e montagem da quarta cena do primeiro ato: uma 

sala real, onde Duncan recepciona o vitorioso Macbeth. Saem de cena grossos tapetes, 

manipulados por 10 atores; outros colocam o piso do heliporto por onde descerá Macbeth; 

outros, a parede, o mobiliário (um sofá, duas poltronas, uma mesa e um abajur, um bufê com 

serviço de alimentos para convidados). Tudo isso em velocidade vertiginosa. Picon-Vallin diz 

que a peça tem um ritmo de thriller (2016, p. 185), um jogo que depende das entradas e saídas 

espetaculares desses atores que interpretam os serviçais. 

Na série Downton Abbey, a caracterização é impecável e os trajes, rigorosamente belos, são 

assinados por figurinistas diferentes a cada temporada, tendo gerado um mercado paralelo, 

que contempla inclusive casas especializadas de aluguéis de cópias dos mesmos, para festas e 

eventos.  
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Figura 17 – À esquerda, funcionários de Downton Abbey (2010); ao centro e à direita, time de serviçais em 
Macbeth (2014). 
Fonte: Sítios de internet – página oficial de Downton Abbey e Facebook de artistas do Théâtre du Soleil. 
 

O figurino das serviçais em Macbeth segue um modelo andrógino dos colegiados de Oxford 

(PICON-VALLIN, 2016, p. 184): camisa clara, manga longa, gravata, saia 3/4 preta, sapatos 

“oxford”. As cores das gravatas e saias variam e há aventais por cima dessas peças, em 

algumas cenas. 

O parentesco mais marcante entre a tropa de funcionários em ambas obras, seriado e peça 

teatral, são o ritmo e a presteza com que os funcionários servem os patrões, no primeiro caso, 

e a cena, no segundo. São atores absolutamente precisos e as cenas são limpas, dotadas de 

grande fôlego de rigor profissional. 

 

 

2.2.3 Top of the Lake81 

 

 

A trama do seriado, na qual uma criança engravida sem que se saiba o suspeito do ato 

criminoso, em nada remete à shakespeariana, em Macbeth. Não se trata de ambição ou poder, 

mas de um drama policial. No entanto, há presença de mulheres que vivem num lugar 

chamado Paraíso, localizado na beira de um lago, que fazem lembrar clãs de antigas 

feiticeiras – aqui tomadas como mulheres sábias, que orientam outras mulheres a um modo de 

viver melhor e ao caminho de encontro com o próprio ser, o próprio destino. A líder no 

seriado, D. J., faz lembrar uma antiga maga, de longos cabelos brancos, olhar vago e atitude 

meditativa, mesmo quando caminha. A imagem inicial, da menina que entra no lago, faz 

                                                
81 Série britânica, criada e dirigida por Jane Campion e Gerard Lee, coproduzida pela BBC Two (Reino Unido), 
BBC UKTV (Austrália e Nova Zelândia) e Sundance TV (Estados Unidos). A primeira temporada foi realizada 
em 2013. 



 

 

85 

lembrar a aparição da Primeira Feiticeira, que salva o pequeno Fleance das garras da morte na 

cena do assassinato de Banquo, que ocorre num pier. 

No seriado, névoas densas, brumas, paisagens soturnas e montanhosas, desabitadas, e um 

lago, circundado por terreno de aparência limbosa, remetem à charneca, onde se dá a aparição 

das feiticeiras na peça. 

Uma inspiração possível, vinda do seriado para o palco, talvez tenha sido o uso de variados 

tipos de fumaça, o que, no espetáculo, exigiu meses de pesquisa e o envolvimento de vários 

atores na equipe de criação desse efeito. O resultado final foi cinematográfico e favoreceu o 

desenho da luz, que fez com que a peça honrasse seu lugar de ser, segundo a tradição crítica, a 

mais escura de Shakespeare, entremeada por clarões, raios – e flashes de repórteres, no caso 

da montagem do Soleil. 

Na primeira cena do primeiro ato, as Bruxas (cerca de 15 em cena), lideradas pela corifeia, a 

Primeira Feiticeira, interpretada por Juliana Carneiro da Cunha, correm de um lado a outro, 

em sentido anti-horário, como se quisessem parar o tempo, sobre um campo de aparência 

terrosa, feito de vários materiais, como se juntasse fenos e jutas para simular o limbo, a área 

pantanosa na qual ocorre o início da tragédia. 

 
Figura 18 – Acima, as feiticeiras em Macbeth (2014); abaixo, Tui, a menina que protagoniza o seriado (2013). 
Fonte: Sítios de internet – página oficial de Top of the lake e Facebook de artistas do Théâtre du Soleil. 
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Impressiona a citação direta a uma frase de Macbeth, no sexto episódio da primeira 

temporada: “um dia tão feio e tão belo”. A protagonista fica sabendo, no contexto em que a 

frase é dita, que o homem por quem se apaixonou e com quem vive um intenso caso de amor 

é também seu irmão. 

 

 

2.3 CONEXÃO SHAKESPEARE-MNOUCHKINE 

 

 

Le Soleil représentait pour nous une liberté extrême. Ariane vous disait : Tu veux 
jouer? Tiens, voilà une page blanche, écris! C’est comme si on m’avait donné un 
grand bac à sable pour m’ébattre. Mais à d’autres elle pouvait dire aussi: Toi, tu n’es 
pas encore prêt. Va voyager! Nous étions des chevaliers du théâtre. Nous 
construisions nos costumes, nous apprenions le texte et en même temps il fallait 
faire la bouffe pour tout le monde et récurer les casseroles. Il était hors de question 
qu’il y ait une femme de ménage au Théâtre du Soleil. L’aspirateur ne fonctionnait 
pas. Moi, sur Richard II, je nettoyais les toilettes. [...] Nous sentions tous que nous 
participions à une grande aventure. Et quand nous partions en tournée, nous étions 
accueillis comme les Beatles.82 (BIGOT, 2014) 

 

O depoimento de Georges Bigot, que trabalhou no Soleil de 1981 a 1992 e que, na reportagem 

publicada um dia depois da estreia de Macbeth, fala, ao lado de outros nomes importantes, 

como Georges Bonnaud (que trabalhou na trupe de 1966 a 1980) e Philippe Caubère (o 

protagonista do filme Molière, de Mnouchkine), é uma bússola importante a respeito da visão 

dos atores sobre o trabalho no Théâtre du Soleil, sob direção de Mnouchkine. Aqui nos 

servirá de guia, para não perder de vista que a trupe, ao mesmo tempo em que inova, 

permanece a mesma em suas bases e acordos fundamentais. 

As emblemáticas encenações de peças shakespearianas realizadas pela companhia na segunda 

metade do século passado - Le songe de une nuit d’été (1969) e a trilogia composta por 

Richard II (1981), La nuit des rois (1982) e Henry IV, 1re partie (1984),  do ciclo chamado Les 

Shakespeare (1981-1984) - servem de amparo para as análises realizadas em Macbeth (2014), 

                                                
82 “O Soleil representou para nós extrema liberdade. Ariane dizia: ‘Você quer jogar? Há uma página em branco. 
Escreva!’ É como se me tivesse dado uma grande caixa de areia para brincar. Mas outras vezes ela poderia dizer 
também: ‘Você ainda não está pronto. Vá viajar!’ Nós éramos os cavaleiros do teatro. Nós construíamos nossos 
figurinos, nós decorávamos o texto e, ao mesmo tempo, tínhamos de pôr a mesa para todo mundo e esquentar as 
panelas. Estava fora de questão que houvesse uma faxineira no Théâtre du Soleil. O aspirador não funcionava 
mais. Eu, em Ricardo II, limpei os banheiros. [...] Nós sentíamos que participávamos de uma grande aventura. E, 
quando partíamos em turnê, éramos acolhidos como os Beatles.” (Tradução nossa.) 
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favorecendo o cotejo de três experiências da trupe com obras de Shakespeare, em três tempos 

históricos significativos: a primeira no Maio de 196883, a trilogia em meio à ascensão dos 

governos de direita na Europa, que inclusive puseram o Soleil sob o risco de fechar as portas, 

ou buscar o exílio na Itália, a exemplo da companhia de dança de Maurice Béjard 

(KIERNANDER, 1993, p. 106), e a última, que “homenageia” o presidente Nicolas Sarkozy, 

entre outros governantes que seguem a mesma linha, no tempo atual. 

Anglófana, filha de mãe inglesa e pai russo, a diretora francesa Ariane Mnouchkine deixa 

transparecer em sua obra, e isso fica mais forte com o passar do tempo, a força da influência 

das experiências tidas no contato com seus pais e parentes, que enriqueceram seu imaginário 

desde a infância e que abarcam histórias fantásticas, filmes de cinema, obras shakespearianas, 

além de uma impactante e sonhada viagem feita ao Oriente. Sua família por parte de mãe teve 

estreita relação com o teatro, e seu tio deixou a carreira diplomática para ser ator, chegando a 

atuar ao lado de Laurence Olivier em produções shakespearianas do Old Vic Theatre 

(Londres). Edwige Feuillère, famosa atriz francesa, de cinema e teatro, é madrinha da 

pequena Ariane, que esteve sempre cercada da arte dramática, por parte de pai e de mãe. 

Na juventude, morou um ano na Inglaterra com intenção de aprimorar os estudos na língua e 

lá encontrou no teatro a razão de sua existência. Participou de dois grupos de teatro estudantil 

em Oxford, que, à época, eram de qualidade infinitamente superior à daquele com o qual 

travara contato na Sorbonne, que destinava as mulheres mais apropriadamente à costura, 

deixando-as à parte das funções consideradas masculinas, como a direção teatral. Num desses 

grupos, trabalhou com Ken Loach e participou da montagem de Coriolano. Loach, através de 

cartas, auxiliou-a na montagem de seu próprio grupo, um ano mais tarde, quando ela estava de 

volta à França (PICON-VALLIN, 2017, p. 18-19). 

Muito jovem, Ariane sonhou fazer uma viagem à China – que realizaria na pausa que deram 

os artistas da ATEP antes de formarem o Théâtre du Soleil –; porém, até hoje não visitou o 

país, à época por não ter conseguido visto. Por isso, acabou circundando-o, de certo modo, e 

visitando lugares que povoariam sua imaginação e gerariam o arcabouço de maravilhas de 

onde partiriam, no futuro, grande parte das obras encenadas com o Théâtre du Soleil: 

 

                                                
83 Movimento de greve estudantil que se alastrou por toda a França, com adesão da classe trabalhadora operária. 
A classe artística ocupou o Teatro Odeon (15 de maio de 1968) contra o teatro burguês e a ditadura de 
montagens de Molière. 
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Eu vagava muito pelos teatros, mas não entendia muito do que via. Até que um dia 
eu entrei numa sala de kabuki. Não era Shakespeare, mas eu via Shakespeare! Bem 
mais tarde, dezoito anos mais tarde, propus essa forma para o Ricardo II. Esse 
formalismo japonês, no começo, nos enrijecia um pouco, nos impedia de nos 
movimentar. Com Henrique IV, ao contrário, o kabuki foi a ferramenta perfeita. Nós 
o utilizamos com mais liberdade. Acho que o espetáculo ficou melhor. 
(MNOUCHKINE, 2011, p. 52) 
 

O Soleil não é uma trupe japonesa tradicional, e não será propriamente Kabuki ou Nô a arte 

por eles realizada, pois, no sentido rigoroso do termo, essas são manifestações tradicionais 

executadas especialmente por famílias de artistas treinadas durante longos anos. O Kabuki 

assim como o Bunraku são formas populares e o Nô era reservado à aristocracia em sua 

origem. Segundo Pavis: 

 

Na Europa, como que para renovar a herança do teatro europeu, propiciar-lhe uma 
transfusão de sangue enquanto ele agoniza nos estertores da psicologia, os 
encenadores apelam muito frequentemente às tradições de jogo orientais: Meierhold 
à ̀ cena japonesa, Brecht ao teatro clássico chinês,Artaud à dança balinesa. Estes 
artistas encontram no Oriente uma vitalidade, uma precisão e uma volta ao corpo 
que eles buscam para sua própria estética. (2008, p. 210) 
 

Mnouchkine não só trabalha afastada da tradição francesa, na qual se inclui a Comédie-

Française, uma instituição nacional fundada por decreto do rei Luís XIV, em 1680, 

textocentrista, mas inscreve seu teatro na linha de Meierhold, Brecht e  Artaud. Essa 

aproximação não se deveu ao fato de ela ter-se apaixonado pelas tradições orientais a partir da 

obra desses homens de teatro. Seu encantamento veio da infância, das histórias narradas por 

sua tia Galina e por seu pai, e cresceu com uma experiência vivida na juventude, como 

aventureira, mochileira e fotógrafa amadora. Só mais tarde ela veio a estudar as obras desses 

homens, que certamente reforçaram um gosto e uma prática de pesquisa que eram suas, 

autênticas e originais, pois já havia se encantado com a Ópera de Pequim, que se apresentou 

em Paris, antes mesmo de ter ido estudar inglês em Oxford. Segundo Pavis:  

 

Nos anos sessenta e setenta, a vanguarda conhece o mesmo fascínio pelo Oriente, 
por sua perfeição formal e sua espiritualidade (Wilson, quando estava começando, 
Grotowski, Barba, Schechner, Mnouchkine), pela África e sua “espontaneidade” 
(Brook). Diferentemente dos pioneiros do início do século, esses artistas refletem 
sobre os meios de usar concretamente, no jogo do ator muito mais que na temática 
ou no cenário exótico, as técnicas dessas tradições nas quais eles se inspiram: [...] 
Mnouchkine se inspira na forma do kabuki para atingir uma grande perfeição formal 
em sua interpretação das tragédias shakespearianas. (2008, p. 210) 
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Essas artes, o Nô, o Kabuki e o Bunraku, hoje são consideradas patrimônio da humanidade e 

preservadas como bem cultural no Japão. No Soleil, há uma tradução dessas artes, uma 

incorporação, e transposição de procedimentos, técnicas e inspirações que dali provêm e que 

alimentam a trupe, que cria em cena um Oriente imaginado, ressignificado, que atravessa 

todas as obras do Soleil, desde Gengis Khan (QUILLET, 1999). Entendemos, com nossos 

estudos, que essa transposição, essa influência que esteve nítida nos espetáculos encenados no 

século XX, agora está introjetada, o que é o caso de Macbeth, como veremos no próximo 

capítulo desta dissertação. 

No Soleil, como vimos anteriormente, Shakespeare tem três aparições importantes, manifestas 

em épocas diferentes: Le songe d’une nuit d’été (1968), a trilogia Les Shakespeare (1981-84), 

com Richard II, La nuit des rois e Henry IV (1re partie), e Macbeth (2014). 

Le songe foi o quinto espetáculo dirigido por Ariane Mnouchkine e contou com adaptação de 

Philippe Léotard (que já havia adaptado os dois últimos trabalhos da trupe, em 1966 e 1967). 

A música era de Jacques Lasry, a cenografia, de Roberto Morosco e a indumentária, de 

Françoise Tournafond. A peça era prometida para o mês de janeiro, mas estreou em 15 de 

fevereiro de 1968, no Cirque de Montmartre (Paris), e alcançou um público de 47 000 

espectadores. Ariane atribui o desejo de realização dessa peça à sensualidade promovida pela 

obra, que traz o amor em primeiro plano, como centro da trama. Seu primeiro critério para a 

escolha de uma proposição a ser levada ao palco é a sua própria sensibilidade. “O primeiro 

termômetro para mim sou eu, são minhas emoções” (ARIANE..., 2014a) ela declara, 

justificando que, “se não montarmos as obras que amamos, mesmo que sejam muito difíceis 

de serem realizadas, não valerá ena fazer teatro”84. 

O livro de Jan Kott, recém-lançado à época, exerceu influência sobre a encenação, pela 

pertinência de sua análise de cunho psicanalítico, freudiano, e houve uma intenção clara de, 

com a montagem, firmar a jovem trupe e dar atestado de sua marca e competência artística, 

depois do sucesso de La Cuisine (1967). No entanto, pelo prisma das finanças, a montagem 

teve caráter suicida, pois tinham apenas dois meses de contrato com o local das apresentações 

para explorar a peça, o que seria totalmente insuficiente para cobrir seus custos (BABLET; 

BABLET, 1979). Kott, muito produtivo para os diretores de teatro, como vimos, abriu a 

dimensão psicanalítica do autor elisabetano. Mnouchkine, por sua vez, chegou a iniciar 

                                                
84 “Si on ne montait pas les œuvres qu’on aime, même si elles sont très difficiles, ce ne serait pas la peine de 
faire du théâtre” (Entrevista de A. Mnouchkine a Colette Godard, publicada na revista Les Nouvelles Littéraires 
de 30 de março de 1967, citada por Bablet; Bablet, 1979). 
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estudos em psicanálise, antes de optar pelo teatro. Foi um encontro feliz, no qual a proposição 

da jovem diretora tirou o foco do trabalho, abordado em La Cuisine, e se voltou para o mundo 

dos sonhos  (PICON-VALLIN, 2017, p. 31). 

Os artistas estavam conscientes dos riscos e da questão financeira, que não deixou de se 

apresentar, de tempos em tempos, até os dias de hoje. O Théâtre du Soleil, desde o início, 

empreende algumas montagens “suicidas” do ponto de vista financeiro; vive contraindo 

dívidas para as produções, que depois são pagas durante o processo de apresentações na 

França e nas turnês. Apesar do sucesso, que, graças aos deuses do teatro, nunca os 

abandonou, às vezes, as contas não fecham, o que foi o caso de Le songe, pois as 

apresentações foram interrompidas pelos acontecimentos políticos de Maio de 1968. 

Segundo Bablet et Bablet (1979), a peça era irrealizável, especialmente na França, já que, 

desde a época do romantismo, que teria ressuscitado Shakespeare para o público local, as 

montagens levavam ao palco sofríveis cenários, interpretações caducas, nos moldes da 

tradição decadente do teatro para palco italiano do século XIX. Quem haveria de querer 

assistir a um espetáculo assim, no auge da virada, entre as décadas progressistas de 1960 e 

1970? Vencer esse tabu e se desfazer da tradição era um dos desafios de Mnouchkine e de sua 

trupe, que criaram uma versão feita a partir de um ponto de vista particular, que dialogava 

diretamente com o público do século XX e com suas questões, buscando formas novas para 

isto. 

A presença do Oriente e de países distantes entrou em cena então: na sonoridade, buscaram 

tambores, e havia danças sensuais de Oberon e Titânia; na indumentária e na cenografia, 

alimentaram-se de imaginário africano, hinduísta, indiano. Não só por respeito à tradição 

francesa, que recusa o uso da cor verde em cena, por ter sido aquela, conforme tradição 

popular, com a qual Molière veio a falecer no palco, mas por escolha estética, acabaram 

realizando uma escala monocromática, em tons de preto e cinza, para a realização da 

cenografia de Roberto Morosco, que trazia dois sóis moventes e árvores de madeira que 

balançavam quando os atores se movimentavam. Esse movimento era tão lindo, que 

Mnouchkine afirmou, em entrevista recente, ter saudade dele até hoje, pois conseguiram criar, 

sobre um magnífico tapete de influência oriental feito com 1 200 peles de cabra (QUILLET, 

1999), uma verdadeira floresta imaginária, por onde passavam os personagens fantásticos e os 

semideuses em blue jeans e topless, ou em calças de couro e torso nu, uma realização da 

figurinista Françoise Tournafond fortemente influenciada pelo movimento hippie, em 

expansão à época (BABLET; BABLET, 1979). 
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A montagem, apesar das críticas daqueles que se diziam detentores da real tradição 

shakespeariana, foi dada como a grande revelação da temporada. Mnouchkine, desde a 

juventude – , ainda estava na casa dos 20 anos de idade quando dirigiu Le songe –, considera 

o teatro como um alimento necessário, capaz de dar forças àqueles que o procuram, artistas e 

público. “Sua função social me parece evidente”, diz ela (MNOUCHKINE, 1979, p. 120 apud 

BABLET; BABLET, 1979), que põe sobre a cena algo com que o espectador se defronta e 

que possibilita promover reflexões, revisões de opiniões previamente estabelecidas, mudanças 

de paradigmas, além de formar e informar os envolvidos, os do palco e os da plateia. 

 

	
Figura 19 – Le songe d’une nuit d’été (1986). 
Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
 

Treze anos se passaram até que o Soleil tivesse um novo encontro com William Shakespeare. 

A estreia de Richard II ocorreu em 10 de dezembro de 1981, a de La nuit des rois, em 10 de 

julho de 1982, e a de Henry IV (1re partie), em 18 de janeiro de 1984. As peças realizaram 

turnês entre 1982 e 1984, nos seguintes eventos: Festival d’Avignon (França), Festival de 

Munique (Alemanha), Olympic Arts Festival (Los Angeles, Estados Unidos), Berliner 

Festspiele (Berlim, Alemanha) O público total, considerando a temporada e as turnês, foi de 

253 000 espectadores, um salto enorme para a companhia. 
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O projeto original era ainda mais ambicioso do que a trilogia que acabou sendo montada: seis 

peças seriam encenadas e apresentadas sucessivamente, de dois em dois meses, no decorrer de 

dois anos, Richard II, Henry IV (Parties 1re e 2ème), Henry V, La nuit des rois, Peines d’amour 

perdues e Cymbeline. (TREILHOU-BALAUDÉ, 1998, p. 154). A ambição é uma das marcas 

dos artistas do Soleil, que, desde o início, quando  ainda eram um grupo de jovens que 

queriam ser felizes juntos, já imaginavam que queriam um nome para a trupe que definisse o 

teor do teatro para eles: a força, a vida, o sol que anima os nossos dias. E já tinham o desejo 

de fazer o melhor teatro do mundo. Por que não, se, para eles, utopia é “o possível ainda não 

realizado”? 

 

Mnouchkine propôs um projeto grandioso, conscientemente, para produzir um ciclo 
inteiro de peças de Shakespeare. O plano original era para dez produções. Mais 
tarde, foi reduzido para seis, das quais apenas três foram realmente realizadas. A 
natureza ambiciosa desse projeto foi deliberada e era uma característica tática. 
(KIERNANDER, 2008, p. 107, tradução nossa.)85  
 

Kiernander diz que muitos atacavam essas idias, tachando-as de megalomaníacas e talvez de 

autopromotoras, publicitárias, mas Mnouchkine se defendia: “We placed the bar fairly high 

quite consciously. When you set yourself a difficult goal, it means that you have to exert 

yourself in order to fulfill it. It’s a way of working”86 (MNOUCHKINE apud 

KIERNANDER, 2008, p. 107). E ele completa, dizendo que talvez o aspecto mais ambicioso 

não era esse, mas a realização de um projeto que seguia na direção contrária à da maior parte 

das produções contemporâneas de obras de Shakespeare, especialmente as feitas nos países de 

língua inglesa. Aponta que as encenações da Royal Shakespeare Company, que procuram 

atingir o público contemporâneo, são apresentadas numa espécie de realismo moderno, com 

falas coloquiais, que fazem pausa na metrificação dos versos, com trajes que se alternam entre 

os que marcam época e os contemporâneos e com interpretações que buscam o realismo 

psicológico dos personagens, fazendo Shakespeare o mais familiar possível, sem que se torne 

mundano (KIERNANDER, 2008, p. 107). Conclui que o ciclo de Mnouchkine talvez esteja 

mais próximo de Shakespeare, inclusive aponta o enorme sucesso de público. Ariane, na 

contramão de muitos, acredita que os personagens não têm psicologia, que o lugar desse tipo 

                                                
85 “[...] Mnouchkine proposed a project, self-consciously grandiose, to produce an entire cycle of Shakespeare 
plays. The original plan was for ten productions. This was later reduced to six, of which only three were actually 
realised. The ambitious nature of this task was a deliberate and characteristic tactic.” 
86 “Nós colocamos a barra bem distante, conscientemente. Quando você se impõe uma meta difícil, significa que 
você se põe na disposição de cumpri-la. É um modo de trabalhar.” (Tradução nossa.) 
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de interpretação cabe melhor ao cinema e que este superará o teatro, se o teatro não descobrir 

sua essência, as das grandes formas teatrais, que promovem um teatro teatral – algo único, 

que só no teatro pode ser feito. Assim, ela defende o desenho – podemos pensar na forma 

meierholdiana, o distanciamento – que faz par com a forma brechtiana, a interpretação 

estilizada – herança do Oriente. Seu teatro quer o jogo dramático e a inclusão do espectador. 

As diferenças entre as peças do ciclo e a primeira montagem shakespeariana, Le songe, são 

claras, pois, nesse momento, a trupe já contava com 11 anos de residência na sede própria, 

onde estavam instalados desde 1970, e com a experiência de terem realizado dez espetáculos, 

considerando os fracassos de bilheteria e os sucessos estrondosos, como 1789, parte da 

produtiva fase de criações coletivas. Ariane Mnouchkine já tinha 42 anos de idade, Mitterrand 

acabara de assumir o governo e de dobrar a verba de subvenção destinada ao Théâtre du 

Soleil e o ciclo Les Shakespeare marcava o início do que talvez possamos chamar de fase 

madura de Ariane, enquanto encenadora, em que ela traz ao palco, de maneira deslumbrante, 

um encontro com as formas orientais, traduzidas à moda do Soleil. 

As peças de Shakespeare agora seriam vistas como um caminho para descoberta de técnicas 

para discorrerem sobre história política – e a companhia pesquisava (inicialmente) o 

tratamento dado por Shakespeare à história inglesa, no texto Richard II, uma das produções 

shakespearianas mais conhecidas na França (KIERNANDER, 2008, p. 107). Como vimos, a 

tragédia foi seguida pela comédia La nuit des rois, não muito conhecida do público francês, 

tradicionalmente afeito ao texto, e, em seguida, por Henry IV, que fecha o ciclo. 

As fontes de pesquisa utilizadas para Richard II foram as tradições japonesas do Kabuki, Nô e 

Kyogen. Para La nuit des rois, buscaram as tradições orientais indianas: Kathakali, Bharata e 

Natyam, além da Commedia dell’arte, que já os acompanhava desde L’âge d’or (1975). 

Um ponto chama atenção com Les Shakespeare: a trupe estava às voltas com textos 

dramáticos que tinham existência independente e forte, depois de ter vivido um produtivo 

período de escritura coletiva de espetáculos. Shakespeare é uma escola, para a qual 

necessitam voltar de tempos em tempos. É um mestre para os artistas, que pretendem 

aprender, no processo, como realizar bem uma tragédia na forma contemporânea (QUILLET, 

1999, p. 89). 

La nuit des rois, ao contrário de Hamlet, foi pouco encenada na França, que tradicionalmente 

se volta mais à apreciação do texto, frente a peças que privilegiam a encenação. A peça veio 

ao palco francês pela primeira vez em 1914, pelas mãos de Jacques Copeau, no teatro Vieux-
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Colombier. Mnouchkine, mais tarde, será apontada por Guy Freixe, em seu estudo La filiation 

Copeau-Lecoq-Mnouchkine (2014), como herdeira de Copeau, no exercício de um teatro 

teatral, consciente de si e de sua dimensão ritualística e artesanal, e também pela tentativa de 

reencontrar uma poesia perdida no naturalismo que tomou os palcos franceses no decorrer do 

século XIX. Jacques Copeau, Jacques Lecoq e Ariane Mnouchkine estão, de fato, em busca 

de um teatro baseado no corpo, nos movimentos dos atores, na expressão facial e vocal, e não 

unicamente no texto, que passa a ser um dos elementos de trabalho, e não o único, central. “O 

ator está no centro do processo teatral, ele anima o espaço com sua presença e seu 

movimento, dando vida ao texto” (TREILHOU-BALAUDÉ, 1998, p. 148-149). 

Shakespeare é um mestre para Mnouchkine e encenar seus textos é como colocar a trupe em 

estado de escola, de aprendizado, no ateliê desse artista. O bardo é, para ela, um gênio e um 

mestre na metáfora poética da vida humana, e o desafio para o encenador é encontrar uma 

forma teatral capaz de acolher um universo criativo, conservando distância do absoluto 

prosaísmo, do naturalismo, da abstração, para revelar a dimensão ritualística mais profunda. 

A cenografia composta era a mesma para os três espetáculos, feita por Guy-Claude François, 

que colocou um piso feito de esteiras cor palha separadas em faixas, por riscas pretas, como 

tatames tradicionais japoneses, com rampas nas laterais e um cortinado ao fundo, feito com 

amarrilhos longos, que seguiam modelo de painéis de fundo orientais. Esses se alteravam a 

cada espetáculo, sendo um de seda, pintado de ouro e vermelho-sangue, para as tragédias 

históricas, e outro pintado com um  sol (que faz lembrar um mapa do mundo) acompanhado 

de grossas linhas pretas pintadas na horizontal, para La nuit des rois. Os desenhos 

geométricos, segundo Françoise Quillet (1999, p. 85), não sendo jamais persas, árabes ou 

mongóis, fazem lembrar as artes de algumas dessas civilizações. O Oriente figura imaginado, 

evocado, nas três peças do ciclo. 

	

Figura 20 – Richard II (1981). 
Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
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Os trajes de cena e os adereços compostos para o ciclo misturavam elementos tradicionais 

elisabetanos com outros, orientais. Como vimos no capítulo anterior, no Soleil, o processo de 

descoberta das personagens é realizado nas improvisações, precedidas por concoctage87, que 

envolve também a caracterização completa, com uso de maquiagem, figurino, adereços, desde 

o primeiro dia de ensaios. Essa caracterização vai sendo transformada ao longo do processo 

de ensaios. No resultado final, de modo geral, nas três peças, os trajes resultaram como no 

Kabuki, efeito favorecido pelas entradas e saídas pela lateral do palco, e pelos saltos gigantes, 

dados pelos atores, que revelavam as camadas de tecido. Em pesquisa, no galpão de trajes do 

Soleil, tivemos acesso aos figurinos utilizados pelo ator Maurice Durozier88, que pesavam em 

torno de 20kg cada um. Com esse dado, é possível avaliar o esforço dos atores para realizar 

saltos e manobras em cena. É herança do Oriente a limpeza e a organização da cena, o vazio 

do palco, que aceita apenas elementos essenciais e significativos, e a qualidade, a riqueza e a 

beleza do material utilizado. “Deus está nos detalhes” – com relação ao traje, nos 

acabamentos. 

Observa-se, através do acervo fotográfico e também dos comentários de Juliana Matsuda a 

respeito de Richard II, que os panos que se moviam com desenho eram cortados em saias de 

várias camadas sobrepostas, para darem maior volume. Na parte superior, os artistas 

utilizavam gibões e rufos elizabetanos e, por cima, capas e uma espécie de quimono, às vezes 

apoiado em um único ombro, simulando a estética renascentista no uso de capas drapeadas. 

Os que representavam membros da nobreza faziam uso de faixas amarradas na cintura “que 

lembra o obi japonês [...]. Faixas decoradas eram amarradas em torno do rosto e da cabeça 

para assegurar o ‘penteado’, que remete aos cabelos dos samurais. A faixa da cabeça, que 

lembra o hachimaki, ajudava a emoldurar o rosto dos atores [...]” (MATSUDA, 2016, p. 188). 

No ciclo, marcavam notadamente a distinção entre os personagens mais abastados e os menos 

afortunados, através da modelagem e dos tecidos utilizados, mais ou menos nobres. Esse 

                                                
87 “A raiz do verbo francês concocter (elaborar, preparar, implementar) é latina e, segundo Houaiss, remete-nos 
ao ambiente da culinária: concoctĭo, ōnis ‘digestão’, rad. de concoctum, supn. de concoquĕre ‘cozinhar 
conjuntamente’, de coquĕre ‘cozinhar’. No entanto, o verbete “concocção”, na língua portuguesa, não traz o 
significado de uso do jargão teatral da trupe francesa; vem, antes, no sentido de “digestão”. A quem desejar uma 
tradução para o português brasileiro, proponho o uso do termo “concoquitagem”, respeitando a tradição da 
transcrição do fonema /q/, que pode ser representado como [c] ou [qu]. No âmbito desta pesquisa, adoto o termo 
francês, excepcionalmente, para que haja imediata identificação com a presença do mesmo em outros textos 
produzidos sobre a trupe” (BODSTEIN, 2017, p. 140). 
88 Visita à Cartoucherie, em Paris, guiada pelo ator Maurice Durozier, em companhia de um grupo de estudantes 
do Colégio Imperatriz Leopoldina (São Paulo), no projeto Kulturreise, desenvolvido pela autora em parceria com 
Valéria Marchi, em 2012. 
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contraste aproxima as montagens da forma de representação do teatro oriental, pois remete 

àquela que existe entre kyôgen (papel cômico) e shite (papel principal) no teatro Nô. 

Um grande diferencial dessa trilogia é que passaram a contar com a presença fundamental de 

Jean-Jacques Lemêtre na criação e execução da trilha musical. O músico chegou à trupe para 

Mephisto (1979), executando a trilha, e, a partir de Les Shakespeare, desenvolveu um método 

de trabalho diferenciado, acompanhando todos os ensaios, com seus vários instrumentos, que, 

nas apresentações, estão dispostos em mesas, ou no chão, à direita do público, e são todos, em 

geral, por ele performatizados. Às vezes, o músico foi secundado por um parceiro ou parceira, 

mas jamais havia deixado de tocar em algum espetáculo, a não ser  em Macbeth, em que foi 

substituído por Ya-Hui Liang, no decurso da temporada, por sentir que o espetáculo não 

necessitava de sua presença cotidiana (PICON-VALLIN, 2016, p. 180). 

Segundo Eugénie Arsenne (1998, p. 167), a música de Lemêtre é nutrida de sonoridades 

ciganas, de free-jazz e de cantos litúrgicos, mixados a percussões do Extremo Oriente e de 

melodiosos instrumentos de corda, estranhos, utilizados para criar o interior e o exterior das 

personagens, o visível e o invisível das paisagens cênicas, e evocar a Ilíria, a perigosa ilha 

imaginária do amor, onde a ação de La nuit des rois acontece. Além da música da cena, há o 

processo de busca e encontro, com o leitmotiv de apresentação de cada personagem, uma 

proposição nova, trazida pelo músico. 

A sonoridade dos espetáculos passou a estar bem mais próxima da forma oriental, com 

intervenções constantes, que dialogavam e interagiam diretamente com o sentimento dos 

atores, com seus movimentos, com o desenho de seus corpos em cena. Jean-Jacques 

acompanhava e dialogava com o timbre, o ritmo do corpo e a pulsação de fala de cada um dos 

atores, e sua música interagia com esses, favorecendo o encontro com o estado necessário 

para a descoberta de cada uma das personagens, durante os ensaios, e para vivê-las durante as 

apresentações. 

A partir da chegada do músico – que está até hoje ligado ao grupo – foi formado um triângulo 

no sistema de ensaios e apresentações da companhia, composto pelos três vértices: músico, 

encenadora e atores, que trabalham em um ciclo produtivo, um alimentando a imaginação do 

outro, constantemente. A atuação de Lemêtre foi fundamental para a conquista da realização 

do diálogo com as artes orientais, a que se propunham os artistas do Soleil, colaborando 

sobremaneira para que os espetáculos chegassem ao grau de excelência conquistado. 

As personagens cômicas de La nuit des rois seguem, segundo Treilhou-Balaudé (1998, p. 
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157), a tradição teatral de pesquisa de gestos, proveniente da Commedia dell’arte, e de formas 

de teatro popular, que estão presentes no trabalho do Soleil desde Les Clowns (1969). Talvez 

a isso se deva o sucesso da peça, que foi a obra de Shakespeare que conheceu o maior número 

de apresentações na França (45589) sob a direção de Mnouchkine, que acredita que os 

espetáculos, além de terem uma forma, também têm a vocação de colocar em cena a própria 

história do teatro, a cada nova encenação. 

Les Shakespeare inaugura e consolida parcerias importantes, e muitas estão presentes até hoje 

no Soleil, com o maravilhoso trabalho das máscaras de Erhard Stiefel, os trajes de cena de 

Jean-Claude Barriera e Nathalie Thomas (que trabalhou até Macbeth, quando veio a falecer), 

além da música de Lemêtre, companheiro fiel, e da adaptação e tradução de textos, feitos pela 

própria Mnouchkine. 

As máscaras de Stiefel foram fabricadas em madeira, segundo técnicas aprendidas com 

mestres indonésios e japoneses, especialmente concebidas para os atores que as utilizavam em 

cena, e fazem lembrar desenhos de máscaras de teatro Nô. Com objetivo de facilitar os 

movimentos do maxilar para a articulação do texto, as máscaras eram articuladas. Serviram 

exclusivamente aos personagens anciãos, como Bolingbroke, interpreado por John Arnold. As 

maquiagens se inspiraram nos clowns e também em pinturas de rosto no estilo da ópera 

chinesa e do Kabuki, que harmonizam com as máscaras de Stiefel e tramitam entre as do Nô e 

as da Commedia dell’arte (QUILLET, 1999, p. 86). 

Treilhou-Balaudé (1998, p. 157) diz que “na inter-espetacularização reside um dos efeitos 

mais interessantes da forma do ciclo”, pois os mesmos atores interpretavam papéis diferentes, 

em cada uma das peças, e personagens diferentes andavam por cenários semelhantes, em 

histórias diferentes, encenadas num tempo curto, entre uma e outra. O espectador tinha, com 

isso, imagens sobrepostas, o que ampliava a capacidade de interpretação das obras 

individualmente e dentro de um contexto maior, o do ciclo e o das obras de William 

Shakespeare. 

Depois da encenação de La nuit des rois do Théâtre du Soleil, que foi a segunda mais 

importante na França, depois da estreia francesa, realizada no Vieux-Colombier, a peça 

conheceu um grande número de montagens no país, com uma atualização cênica sem 

precedentes. 

Ariane Mnouchkine diz que o que lhe interessa, “nas tradições orientais, é o que o ator é um 

                                                
89 Até 1998, data de publicação do trabalho de Treilhou-Balaudé. 



 

 

98 

criador de metáforas. Sua arte consiste em mostrar as paixões, dizer do interior do ser 

humano, e também contar suas histórias, certamente” (L’ACTEUR..., 1984)90. Depois, 

complementa: “Quando decidimos montar Shakespeare, recorrer ao Oriente se tornou uma 

necessidade, porque Shakespeare se situa na metáfora das verdades humanas. Nós estamos 

procurando levá-lo ao palco evitando a qualquer custo o realismo e o prosaísmo”91.   

A presença do Oriente era sentida em todas as partes dos espetáculos, figurinos, maquiagem, 

máscaras, música, cenografia, iluminação, formalização e desenho dos gestos dos atores. 

Entradas e saídas de cena eram pontuadas por música e por aberturas de cortina, criando uma 

ênfase nas apresentações das personagens. 

Elementos cenográficos e de adereços como os para-sóis – grandes guarda-chuvas –, que 

apareceram em La nuit des rois, indicavam a presença de um personagem importante sob o 

mesmo, que era segurado por serviçais, como na Ópera de Pequim, no Kathakali e no Topeng 

(QUILLET, 1999, p. 87). São códigos de arte antigos, agora renovados no palco do Soleil. 

Outros elementos cenográficos também tinham inspiração oriental, como uma torre feita de 

bambu, que servia de casa ou de prisão, onde ficava Ricardo II, e o mar, representado por 

grandes panos manuseados por atores completamente cobertos de preto, que são os servidores 

da cena, no Soleil, também chamados de Kôkens, executores desta função na tradição Kabuki. 

Como veremos, esses elementos estarão presentes em muitos espetáculos da trupe, que 

trabalha, desde o início, sob a máxima afirmativa de Antonin Artaud de que “o teatro é 

oriental”. 

O ciclo Les Shakespeare de Mnouchkine entrepunha, assim, uma comédia leve, sensual e 

feminina, que, no começo do processo de improvisações, chegou a ser realizada somente por 

mulheres da trupe, a duas epopeias, duas tragédias histórias, e foi muito bem recebido. 

Georges Banu, importante crítico, escreveu a respeito: 

 

No início dos anos 1980, os Shakespeare provocou o mesmo deslumbramento visual 
que os ballets russos de Diaghilev no início do século [...]. Mnouchkine convoca 
todos os prazeres do material no teatro, de sua escala de cores, do seu porvir tátil no 

                                                
90 Trecho original, livremente traduzido pela autora: “Ce qui m’intéresse dans la tradition orientale, c’est que 
l’acteur y est créateur de métaphores. Son art consiste à montrer la passion, à raconter l’intérieur de l’être 
humain, et aussi les histoires bien sûr”. 
91 Idem. Trecho original livremente traduzido pela autora: Quand nous avons résolu de monter Shakespeare, le 
recours à l’Orient est devenu une nécessité. Car Shakespeare se situe dans la métaphore des vérités humaines. 
Nous cherchons donc comment le mettre en scène en évitant à tout prix le réalisme et le prosaisme. 
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momento onde a austeridade do palco brechtiano chega ao seu fim. (BANU, 198692 
apud QUILLET, 1999, p. 88-89) 
 

Ariane diz que “Shakespeare está longe de nós como está longe de nós o mais profundo de 

nós mesmos” (MNOUCHKINE, 2011, p. 147). Às vezes, uma única cena pode disparar o 

desejo de levar uma história ao palco, como a da abdicação em Richard II, que inspirou a 

diretora a montar a peça. Em Henry IV, diz que se sentia muito próxima do pobre Falstaff, 

aterrorizado na grande cena da batalha (MNOUCHKINE, 2011, p. 147). 

Com o ciclo Les Shakespeare, o Soleil foi ao longe para mostrar o que está perto. Essa 

fórmula se repetirá, ao longo dos anos, e assumirá novas configurações até encontrar um lugar 

totalmente novo em Les éphémères, a primeira peça cuja ação se passa na França, e em 

Macbeth, que demorou uma semana ou duas, depois da estreia, para encontrar sua melhor 

forma de comunicação com o público, pois foi, como 1793 ou Les éphémères, uma peça que 

chegou de forma inesperada. Picon-Vallin diz o seguinte: “[...] o horizonte de espera dos 

espectadores é frustrado. Esse Macbeth não tem nada a ver com o Louca Esperança, nem com 

os Shakespeares dos anos 1980” (2017, p. 293). O que traz de novo a nova aventura 

shakespeariana do Soleil? À análise da encenação de Macbeth estaremos entregues no 

próximo capítulo. 

Adrian Kiernander, que publicou, em 1993, um volume anunciado como o primeiro estudo 

completo, em língua inglesa, sobre o Théâtre du Soleil - companhia que chamou a atenção 

dos leitores de língua inglesa, primeiro em 1970, com 1789, e depois nos anos 1980, com a 

encenação de Les Shakespeare -, faz uma interessante colocação sobre a distinção feita por 

Baudrillard entre os termos “sedução” e “produção”, para tentar entender o lugar das 

encenações mnouchkinianas. Ele diz: 

 

É produtivo pensar no trabalho de Mnouchkine não como “produções” mas como 
“seduções” de Shakespeare; dedução do autor, sedução do trabalho; mas também 
sedução através de Shakespeare, através de ter levado o público e a ela própria como 
diretora a terem sido seduzidos por Shakespeare.93 (KIERNANDER, 1993, p. 121, 
tradução nossa) 

 

                                                
92 BANU, G. Le Kabuki du Soleil dans L’Acteur qui ne revient pas, journées de théâtre au Japon, Paris: Aubier, 
1986, p. 65. 
93 “It is helpful to think of Mnouchkine’s work as being not ‘productions’ but ‘seductions’ of Shakespeare; 
seduction of the author, seduction of the work; but also seduction through Shakespeare, through having allowed 
the audience and herself as director to have been seduced by Shakespeare.” 
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Nesse aspecto, nada mudou. Macbeth, segundo o Théâtre du Soleil, seduz. 
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3 DEPOIS DO CRIME 

 

 

As citações da obra de William Shakespeare são feitas em inglês, a partir da Arden 

Shakespeare Thrid Series, editada por Kenneth Muir (Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1957), pois não é objetivo deste trabalho a análise da tradução francesa do 

texto, e sim a análise da encenação do espetáculo. A datação de Macbeth segue o indicativo 

do William Shakespeare, A Textual Companion (Wells & Taylor, 1997), com a marca 

convencional da escrita da obra, em 1606. A tradução para o português do Brasil, selecionada 

para eventuais citações, é a de Bárbara Heliodora (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995), 

apesar de esta ter sempre sido consultada em parelha fina com a de Manuel Bandeira 

(SHAKESPEARE, 1989, 2009), em todas as montagens e exercícios teatrais nos quais 

tomamos parte, inclusive na direção da peça no curso técnico para atores do SENAC Santana 

no ano 2000. Heliodora tem um texto mais direto, que segue a linha mnouchkiniana, voltada a 

caber melhor na boca dos atores, como se diz no jargão teatral; por isso, fizemos a opção. Não 

desprezamos o fato de estarmos em uma casa de letras e a evidente importância do lirismo 

literário em Shakespeare, e em Bandeira, mas deixamos o palco conduzir nosso olhar, pois é 

sobre o tablado que as obras do bardo recuperam, a cada montagem, o seu vigor. 

Entendemos que um bom formato para a análise crítica de um espetáculo teatral seja uma 

tentativa de reconstrução das partes que compõem o todo, abrangendo também o empenho de 

buscar compreender a pesquisa artística que dá forma às obras e o processo do artista como 

criador. Segundo Cecília Almeida Salles: 

 

Discutir arte sob o ponto de vista de seu movimento criador é acreditar que a obra 
consiste em uma cadeia infinita de agregação de idéias, isto é, em uma série infinita 
de aproximações para atingi-la (ÍTALO CALVINO, 1990). Arte não é só o produto 
considerado acabado pelo artista: o público não tem idéia de quanta esplêndida arte 
perde por não assistir aos ensaios (MURRAI LOUIS, 1992). O artefato que chega às 
prateleiras das livrarias, às exposições ou aos palcos surge como resultado de um 
longo percurso de dúvidas, ajustes, certezas, acertos e aproximações. Não só o 
resultado mas todo esse caminho para se chegar a ele é parte da verdade (MARX 
citado por EISENSTEIN, 1942) que a obra carrega. (2004, p. 25) 
 

Nos capítulos anteriores, vimos que o modo de funcionamento do Théâtre du Soleil é bastante 

particular. Agora, adotando o prisma de Salles, que se encaixa perfeitamente para orientar a 

análise que faremos do espetáculo, procuraremos não perder de vista o modus operandi da 
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companhia, que tem por base a trípode que se estabelece em sua prática hamletiana94: uma 

ética que dá origem à poética e à estética. 

Nossa investigação arqueológica investigará o produto final, mas também as matérias com as 

quais os artistas alimentaram a própria imaginação durante o processo de ensaios de Macbeth, 

rico de descobertas que se conformaram na encenação mnouchkiniana. Para isso, optamos por 

uma abordagem orgânica e a fazemos em detrimento de uma construção que exponha a peça 

ato a ato, cena a cena. O processo, na esteira de Meierhold, é valorizado em par com o 

resultado, e não em detrimento desse. A forma de fazer teatro no Soleil, como vimos 

anteriormente, é indissociável do resultado cênico apresentado ao público: o espetáculo. 

Nessa direção, nosso trabalho se insere numa tradição da crítica que se tem mostrado muito 

útil às artes cênicas: 

 

O crítico genético narra as histórias das criações. Os vestígios deixados por artistas 
oferecem meios para captar fragmentos do funcionamento do pensamento criativo. 
[...] O movimento do olhar nasce no estabelecimento de nexos entre os vestígios. O 
interesse não está em cada forma mas na transformação de uma forma em outra. 
(SALLES, 2004, p. 19) 
 

Nosso trabalho está filiado a esse, mas também à apreciação crítica da matéria acabada, posta 

em cena. E nosso esforço está em estabelecer um percurso de leitura que possa analisar tanto 

as formas acabadas como os processos que as originaram, procurando juntar o conteúdo à 

forma, a partir do entendimento de que a transformação de uma forma em outra, assim como 

constitui organicamente qualquer ser vivo, igualmente tece a existência de uma obra de arte 

teatral. 

Rubens Brito e J. Guinsburg formularam o conceito de um método de pesquisa, na área de 

Artes Cênicas, que chamaram de “matricial”, como proposta para análise de obras 

dramatúrgicas, extensiva a outras áreas. Consideramos que seu método nos favorece para 

organizar a análise, conforme os parâmetros: 

                                                
94 Termo cunhado e desenvolvido pela autora em sua dissertação de mestrado na área de Artes Cênicas, na 
Universidade Federal da Bahia: Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo de processos de 
(cri)(form)ação (BODSTEIN, 2017). O trabalho investiga a trupe como possível modelo de processos teatrais. 
Essa prática foi nomeada sob inspiração de uma parte do diálogo de Hamlet com os atores, na qual ele indica que 
se una o gesto à palavra e a palavra ao gesto, para observar a ética do trabalho do artista no Soleil, que dá origem 
à poética e à estética de suas realizações. Ao utilizar o nome de Hamlet para definir essa poética, o trabalho 
atualiza e contextualiza o personagem no século XXI, alçando seu nome para além da névoa romântica e da 
questão do ser ou não ser, que constitui apenas uma parte de um solilóquio e que levou os séculos XVIII, XIX e 
XX a debaterem exaustivamente. Entendemos que há outros aspectos a serem explorados: o lugar da ética no 
discurso e na atividade dos artistas, por exemplo. 
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O Método Matricial é um método que visa desvendar e analisar a matriz criativa do 
artista e que tem como objetivo o esclarecimento de seu processo de criação. 
Matriz é um quadro formado pelos elementos de criação que o artista escolhe para 
gerar sua obra. Cada elemento indica, necessariamente, um procedimento; chama-se 
de elemento/procedimento à interceptação de um elemento por um procedimento. As 
operações entre os elementos/procedimentos permitem a qualificação da obra 
artística tomada em seu todo. (BRITO; GUINSBURG, 2006, p. 20-21) 
 

O elemento, aqui, é o modus operandi do Théâtre du Soleil, o qual, como descrito no Capítulo 

1 desta dissertação, funda-se numa base tripartite, que está ligada por um eixo – o teatro 

praticado por um coletivo, que preserva o ideário dos fundadores e princípios eleitos 

democraticamente –, realizando, há 53 anos: processos pedagógicos, de formação de artistas, 

intra e extratrupe;  processos artísticos, de criação de espetáculos; processos de ação social e 

política, nos quais os artistas atuam como cidadãos. Sobre essa base elementar, o Soleil erige 

seus trabalhos. 

“O procedimento é a ação do artista no uso dos elementos eleitos; esta ação personaliza o ato 

criativo [...]” (BRITO; GUINSBURG, 2006, p. 21). No presente caso, entendemos por 

procedimento a forma específica da encenação de Macbeth, que é resultado da maneira como 

uma junção especial de artistas deu forma a uma obra de Shakespeare. O procedimento é a 

forma sob a qual a peça veio ao palco, considerando um duplo processo de adaptação: 

inicialmente pela tradutora, Ariane Mnouchkine, e depois pelo coletivo de artistas como um 

todo orgânico. 

As operações são as combinações feitas com o uso dos elementos e dos procedimentos, que 

podem estar justapostos, fundidos, presentes ou ausentes, além de variar em modo e 

intensidade, segundo o método de Brito e Guinsburg. No caso em análise, as operações serão 

vistas, a seguir, no estudo das cenas e dos processos criativos que deram origem a elas. 

Observamos que, no decurso do tempo, conteúdos e formas trabalhados pelo Théâtre du 

Soleil são revisitados: objetos de espetáculos antigos voltam à cena, ressignificados, há 

citações de textos e imagens de obras antigas, inclusive impressas nas paredes da 

Cartoucherie, e a própria forma do espaço teatral estabelece diálogo com encenações 

pregressas. 

O Théâtre du Soleil não privilegia um acervo museológico, composto com seu material de 

cena. Há, naturalmente, alguns trajes de Les Shakespeare bem conservados, aos quais tivemos 

acesso durante a pesquisa, assim como peças de Les Atrides, que teve inclusive uma cor de 
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tingimento especialmente fabricada para os figurinos do coro, hoje conhecida como 

vermelho-soleil. No entanto, embora essa conservação seja muito importante para a história 

das Artes Cênicas, madeiramento, figurinos, estruturas, objetos, cortinados, textos são 

transformados constantemente nos ateliês da Cartoucherie e, dessa forma, ao invés estarem 

em galpões empoeirados, à espera de um museu que os acolha, os objetos ganham vida nova a 

cada visita de um ator, com desejo de realizar uma nova proposição, uma nova concoctage, 

para preparar novas improvisações que, como dissemos, são a base do trabalho no Théâtre du 

Soleil. 

Tarefas impossíveis de serem realizadas, no âmbito destas páginas, seriam a abordagem da 

imensa fortuna crítica de comentários a respeito de Macbeth e a tomada de eventual 

posicionamento filiado a uma corrente crítica ou outra, considerando que esse debate se 

estende há pelo menos quatro séculos, embora, no Brasil, talvez há menos tempo, mas, ainda 

assim, há pelos menos dois séculos. Andrew Cecil Bradley (1851-1935), celebrado professor 

de poesia na Oxford University, que publicou Shakespearean Tragedy em 1904, só foi 

traduzido para o português recentemente, em 2009. Seus estudos são como guia para nós: 

 

[...] Bradley ajuda o leitor a se aproximar das tragédias de Shakespeare por meio de 
sua comparação entre os elementos da tragédia grega e a tragédia shakespeariana, 
destacando as características próprias da obra de Shakespeare. [...] Suas análises são 
minuciosas, sempre se concentrando no desenvolvimento das personagens, ou, como 
diz Bradley, no “caráter da ação”. Um tal grau de detalhamento do caráter, tratando 
as personagens como se fossem seres humanos vivos, esquecendo-se dos elementos 
poéticos e dramáticos das peças, já foi criticado [...]. (MILTON, 2009, p. XLI) 
 

No entanto, apesar de essas críticas colaborarem com o debate, Bradley é produtivo no âmbito 

do palco, da cena. Notamos que esse “caráter da ação” se encaixa na percepção dos sintomas, 

modo utilizado para a descoberta das personagens no Soleil. Com base na tradição indiana, 

no Livro das artes, o Natya Shastra, “emoções” recebem o nome de estados, como vimos 

anteriormente, significando “emoção e expressão”, ao mesmo tempo. Mnouchkine entende 

que o trabalho do ator é fundamentado na ação, e não no intelecto; por isso, há um ajuste de 

termos, que facilita o desenvolvimento do trabalho. Não há “ideias”, e sim “visões”, no Soleil, 

porque estas remetem ao concreto, são prenhes de “cenários”, “músicas”, “odores”, elementos 

concretos que alimentam a imaginação do ator, da qual ele depende para trabalhar a 

encarnação da personagem. Durozier fala sobre os sintomas: 
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Existem nove emoções básicas para os indianos: amor, desprezo, tristeza ou dor, 
fúria, sentimento heroico, medo, nojo ou asco, deslumbramento e serenidade. [...] 
Podemos combinar duas emoções e, assim, criar infinitamente.  
O livro das artes dá uma razão para cada estado, assim como seus sintomas. Por 
exemplo, a Unmahada, pequena loucura. As razões são a separação do ser amado, a 
perda de sua fortuna, ser mordido ou punido. Os sintomas se traduzem por risos ou 
choros súbitos, soltar gritinhos agudos, falar de forma desrespeitosa, sentar-se, 
correr, dançar, brincar, cantar, ler, fazer fantasias com trapos e usá-las. E não é 
descrição de Hamlet no II Ato? (2012, p. 34) 
 

No caso, entendemos que o estado é manifestado nos sintomas e no caráter da ação, que, por 

sua vez, também alimenta o estado, pois o jogo é sempre atualizado, enquanto a peça se 

desenvolve sobre o palco, ou nos ensaios. 

Além de Bradley, elegemos Jan Kott como mestre em nossas aventuras com o Macbeth do 

Soleil. Isso se dá pelo nosso conhecimento da proximidade de Mnouchkine com sua obra – 

lançado em 1961, Shakespeare nosso contemporâneo foi companheiro da diretora no processo 

de ensaios de Le songe d’une nuit d’été e certamente não deixou de ser visitado nas 

montagens shakespearianas posteriores – e também por ser ele o responsável pelo início de 

uma revolução na crítica teatral pós-romantismo, tendo em vista que leituras românticas 

fogem de nosso interesse, por serem afastadas do teatro épico e político de Mnouchkine. 

 

É com esse constante movimento pendular entre o passado e o presente que Kott 
desentranha do cânone shakespeariano a noção do “grande mecanismo da história”, 
que tritura os homens, reis, nobres e súditos igualmente, e configura uma força 
inexorável da natureza e da sociedade (NEVES, 2003, orelha do livro). 

 

Ariane se inscreve nesse vagão, dos que creem que é impossível estar isento, ou ausente do 

trem da história de seu tempo. Neves completa: 

 

Graças a este conceito estrutural, o autor, ainda que incorporando o marxismo, 
procura superar suas categorias de análise – a luta de classes, a dominação burguesa 
e um certo otimismo implícito no ideal revolucionário –, e enfatiza a permanência 
da lógica política de Maquiavel na contemporaneidade, a das estratégias não 
idealizadas de obtenção e manutenção do poder. Ao fazê-lo, concentra seus esforços 
na potencialidade das linguagens, mais do que em qualquer ideologia, antecipando 
assim não apenas o estado de espírito que viria a dominar a pós-modernidade, mas 
também a revolução narrativa que o teatro e o cinema estavam prestes a realizar. 
(NEVES, 2003, orelha do livro) 
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O ponto de vista da análise da linguagem cênica e da perspectiva da narrativa é o que move 

nossa visita à obra e orienta nosso percurso de investigação das operações do espetáculo e dos 

seus processos criativos fundantes. 

A obra de Harold Bloom, (Shakespeare: a invenção do humano) publicada em 2001, de certo 

modo bardolatrista95, também baliza algumas reflexões, que seguem na linha de Bradley e 

consideram a contaminação da produção artística contemporânea a partir das obras de 

Shakespeare. Por fim, mas talvez em primeiro lugar em nosso percurso, contemplamos, por 

seu produtivo diálogo com a contemporaneidade, a leitura de Marjorie Garber, em 

Shakespeare after all, publicado em 2005, pela primeira vez, e ainda não traduzido para o 

português. Esses são os principais autores, embora haja outros, visitados no decurso dos 

estudos dedicados a esta dissertação. 

 

 

3.1 TRADUÇÃO, ADAPTAÇÃO E ENCENAÇÃO 

 

 

A peça Macbeth foi criada em 1606 por William Shakespeare e publicada pela primeira vez 

no First Folio, de 1623, sob o título de The Tragedie of Macbeth. O texto, de onde partiu 

Mnouchkine, foi editado por Arden Shakespeare e estabelecido por Kenneth Muir (PICON-

VALLIN; MNOUCHKINE, 2014, p. 6). A primeira tradução, utilizada pela companhia no 

início dos trabalhos, foi a de Pierre Jean Jouve, que consta numa recente edição bilíngue, 

inglês-francês, publicada pela Editora Flammarion, em 2006. Antes, ainda, o projeto era de 

que Hélène Cixous, a dramaturgista da trupe, pudesse escrever um texto inspirado em 

Macbeth, que tratasse dos males contemporâneos, o que acabou acontecendo. Esse texto 

tratava de um “personagem maléfico, político criminoso, ávido de poder, pronto a tudo 

segundo Shakespeare, até a subverter a ordem da natureza para saciar sua paixão” (PICON-

VALLIN, 2017, p. 293). Teria sido mais uma criação coletiva do Théâtre du Soleil com base 

em texto de Cixous. Felizmente – não pelo fato de o texto ter sido deixado de lado, pois 

desperta grande curiosidade o trabalho da celebrada escritora – “Shakespeare insistiu” 

(PICON-VALLIN, 2017, p. 293), como diz Ariane, e fez questão de “vir com suas próprias 

                                                
95 Termo que se refere à idolatria à obra de William Shakespeare, também conhecido como “o bardo”. Ver 
Howard (1991). 
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palavras”, acrescentamos, e só assim pudemos ver ao vivo, e estudar, uma encenação que, 

desde a estreia, é lendária, já que se insere no histórico de montagens shakespearianas de uma 

das trupes de teatro mais importantes do mundo. 

Béatrice Picon-Vallin afirma: “A nova tradução de Mnouchkine é precisa, poética, mas de 

pronto compreensível. O orgulho de viver que habitava os personagens semideuses de 

Ricardo II ou Henrique IV desapareceu.” (2017, p. 293). A conjunção adversativa “mas” 

chama a atenção, pois é como se a ensaísta lamentasse o fato. É preciso lembrar que os 

franceses são afeitos, tradicionalmente, mais à apreciação do texto do que às ações da cena, e 

que, nesse sentido, o teatro teatral de Mnouchkine inovou desde o início, montando peças 

como Le songe d’une nuit d’été (Sonho de uma noite de verão), que era tida como 

improduzível, e La nuit des rois (Noite de reis), precursora de outras, vindas na sua esteira. 

Talvez o fato de o texto da montagem mnouchkiniana de Macbeth ser mais próximo do 

público atual, mais compreensível, mais direto, tenha uma razão de ser que esteja aderida à 

questão das personagens, que não mais se aproximam de semideuses, como as do ciclo dos 

anos 1980, mas dos homens e mulheres de hoje, em virtude de uma estratégia da encenadora 

Ariane Mnouchkine – é a perspectiva da narrativa do Soleil, enquanto coletivo, que atualiza a 

peça e os debates em torno de sua matéria. 

Macbeth veio à cena, como vimos, depois de três criações coletivas que abriram o século XXI 

no Soleil. É um padrão mnouchkiniano visitar o mestre de tempos em tempos, pois Les 

Shakespeares (1981-1984) também foi um ciclo realizado depois de cinco criações coletivas, 

que ocuparam uma década, a qual o separou, por sua vez, de Le songe d’une nuit d’été (1968), 

que igualmente sucedeu criações coletivas. Macbeth foi mais uma volta à escola de 

Shakespeare, desejada há quase uma década por Mnouchkine, que já teria levado a obra ao 

palco antes, não fosse a trupe ter-se encantado com a obra de Jules Verne, que deu origem a 

Les naufragés du Fol Espoir. Passaram bem perto, quando cogitavam montar um Shakespeare 

depois de Les éphémères, fosse Macbeth ou Othelo, pois a diretora esteve em Oxford, 

traduzindo a peça do mouro, o clássico sobre a traição. Mnouchkine chegou a confessar à 

trupe que seu desejo de abordar determinados temas tão prementes revelou o quanto tentava 

imprimir em sua tradução de Othelo palavras que eram da ordem de outra tragédia. Por isso, 

talvez, a eleita tenha sido Macbeth (informação verbal)96. 

                                                
96 Depoimento concedido por Aline Borsari à autora, em conferência virtual, via Skype, no dia 6 de setembro de 
2017. 
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Em comemoração ao aniversário de 450 anos do nascimento do bardo e também aos 50 anos 

do Théâtre du Soleil, a estreia estava prevista para o dia 23 de abril de 2014, data que celebra 

o nascimento (e a morte) de William Shakespeare, mas acabou sendo adiada para o dia 3097, 

respeitando o tempo de maturação da encenação. Apesar da admiração de Ariane pela 

tradução de Pierre Jean Jouve, a partir da qual os artistas improvisaram no início dos ensaios, 

esta não resistiu à prova do palco. O texto, quando foi à cena (nos ensaios), parecia 

incompreensível e desritmado. 

 

A tradução que Mnouchkine faz, no decurso do processo de improvisações, é 
próxima do inglês, que ela conhece muito bem; é precisa, concreta, poética, 
luminosa e brutal, e o público a escuta com uma atenção suspensa, sem nada perder. 
É uma tradução direta, livre de todo comentário inútil, uma vez que o jogo (do 
teatro) se altera ininterruptamente, e o texto é posto à prova do palco, a todo 
momento98. (PICON-VALLIN, 2016, p. 182, tradução nossa.) 
 

As páginas chegavam aos atores, dia a dia, e as improvisações eram feitas com ou sem texto, 

num processo que obedecia à visão e ao desejo dos artistas de levar uma cena ao palco, e não 

a ordem prescrita pelo autor. Esse processo, por nós experimentado na prática, na direção do 

42 Coletivo Teatral99, mostra-se produtivo, por revelar aspectos importantes, ocultos nas 

dobras do encadeamento sempre repetido pelas múltiplas encenações que servem de 

referência a uma encenação de obra canônica; é, de certa forma, um modo de reescrevê-la, de 

propor outros caminhos para a narrativa dramática. 

No estudo “Modernités shakespeariennes: le cas de la traduction” (KARSKY, 2010), são 

examinadas traduções feitas por Yves Bonnefoy, Jean-Michel Déprats, André Markowitz e 

Pascal Collins, questionando: como são traduzidos os versos livres ou rimados? Como tratam 

a polissemia do texto shakespeariano? Como se dá a modernização do texto, a dimensão da 

poesia shakespeariana e a dimensão teatral, para o público atual? Karsky diz: “Nas traduções 

francesas, tornar Shakespeare moderno é, portanto, menos uma questão de atualizar seu 

                                                
97 Mnouchkine não abre mão do acabamento, dos ajustes finais, e, apesar de ser absolutamente organizada e de 
cumprir à risca suas obrigações, às vezes atende ao chamado do teatro e dá mais tempo à cena, às descobertas e 
aos acertos finais, mesmo tendo que adiar a estreia, o que faz com que os responsáveis pela administração 
telefonem para as mais de 500 pessoas que já tinham tickets comprados ou reservados. O público não reclama, 
pois os artistas fizeram com que compreendesse, por afeto e respeito, essa extraordinária demanda do teatro. 
Adiar uma estreia no Théâtre du Soleil é quase uma tradição. 
98 “La traduction que Mnouchkine concocte au fil des répétitions est proche de l’anglais qu’elle connaît très bien, 
précise, concrète, imagée, poétique, lumineuse et brutale, et le public l’écoute avec une attention soutenue sans 
en rien perdre. C’est une traduction directe, vierge de tout commentaire inutile puisque le jeu s’en chargera et 
qu’elle est sans cesse vérifiée à l’épreuve du plateau.” 
99 Coletivo profissional de teatro, dirigido pela autora, que, no caso estudado, cita a encenação de Hamlet-ex-
máquina (São Paulo, 2017), em especial. 
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idioma do que de trabalhar na dimensão poética da língua francesa, repelindo os limites do 

que é considerado recebível”100 (2010, p. 117, tradução nossa). O texto de Mnouchkine é 

poético e direto, sintético, e o público é fisgado por ele. Shakespeare é teatro, mas é também 

poesia, sabemos. E a tradução mnouchkiniana prioriza o primeiro aspecto, deslocando o 

impacto lírico para a epicidade da narrativa cênica, o que parece ser uma escolha política101. 

A adaptação de Mnouchkine olha para a prática do palco. Ariane, no entanto, tem gosto pela 

palavra; seu texto é belo, poético e dotado de seu grande vigor intelectual. Esse reconhecido 

talento a acompanha desde a juventude, quando foi indicada ao Oscar, na categoria “filme 

estrangeiro”, numa equipe de roteiristas de cinema, com L’homme de Rio [O homem do Rio] 

(1964), filme de Philippe de Broca, produzido por Alexander Mnouchkine. A diretora foi 

também justamente laureada, a 18 de junho de 2008, com o título de Doutora Honoris Causa 

pela Oxford University102. Atuou como tradutora e adaptadora em outras obras para o Théâtre 

du Soleil: Mephisto é uma adaptação sua para a obra de Klaus Mann; Richard II (1981), La 

nuit des rois e Henry IV (1re partie) são traduções suas; no ciclo Les Atrides (1990-1992), 

contou com tradução de Jean Bollack para Iphigénie à Aulis, de Eurípides, e traduziu ela 

própria Agamemnon e Les Choéphores, deixando a cargo de Hélène Cixous a adaptação de 

Les Euménides (1992), todas de Ésquilo. 

Karsky (2010, p. 117-118) comenta que é grande o número de traduções francesas 

atualmente, muitas das quais são feitas especialmente para um espetáculo, por um diretor ou 

tradutor, que trabalha em colaboração com um diretor de trupe (o artigo menciona, inclusive, 

                                                
100 “In French translations, making Shakespeare modern is thus less a matter of updating his idiom than of 
working on the poetic dimension of the French language, pushing back the limites of what is deemed 
receivable”. 
101 Imaginamos se não poderia, por ventura, ter sido útil, uma vez, o Soleil encenar Shakespeare em língua 
inglesa. Com isso, talvez considerando a marca rítmica do pentâmetro iâmbico, a encarnação poderia ter 
ganhado ainda mais força e a crítica que o espetáculo faz à sociedade de consumo poderia ter sido ainda mais 
contundente, uma vez que utilizaria a língua como mais uma das armas no combate aos macbetismos. 
Naturalmente, pela multiculturalidade da companhia e pela verve potente de Mnouchkine, a aventura teria sido 
perfeitamente factível. 
102 O discurso que a apresentou à casa começou evocando Ovídio e seu Metamorphosesin e retomou a imagem 
do Palácio do Sol, descrita pelo poeta, para falar sobre o Théâtre du Soleil e sua diretora: “She does not believe 
that the theatre should be kept aloof from public issues and controversy, often saying, I am in the present and 
only the present matters to me. Accordingly, her productions have dealt with the life of asylum-seekers, the 
sufferings of Cambodia and the war in Iraq. Though she is reckoned a member of the avant-garde, she does not 
altogether neglect the classics, though she interprets them in her own way. Thus she may well produce 
Aeschylus, Euripides or Shakespeare in the style of Indian or Far Eastern drama”. “Ela não acredita que o teatro 
deva estar apartado de questões públicas e controvérsias, e geralmente afima que está no presente e que só o 
presente a interessa. Assim, suas produções abordaram a vida dos exilados, que pedem asilo, dos que sofrem ou 
sofreram no Camboja ou na guerra no Iraque. Embora ela seja reconhecida como um membro da vanguarda, ela 
não se distancia dos clássicos, embora os interprete à sua maneira. Assim, ela bem produz Ésquilo, Eurípides ou 
Shakespeare no estilo indiano ou à moda do teatro oriental”. (Tradução nossa) Disponível em: 
<http://www.ox.ac.uk/gazette/2007-8/supps/1_4850.htm>. Acesso em: 27 jun. 2016. 
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as de Mnouchkine para o ciclo Les Shakespeare); também há outras, provenientes de 

acadêmicos ou de tradutores autônomos. No entanto, para nossa análise, interessa menos 

adentrar os meandros da tradução, especificamente (inclusive por respeito ao espaço e ao 

corpus desta dissertação), do que observá-la em harmonia com a adaptação, feita em parceria 

da diretora com seu coletivo de artistas. 

O texto, no Soleil, é matéria trabalhada na trupe, no palco, e não “na mesa”, não no exercício 

focado na intelectualidade. Mnouchkine é absolutamente avessa a isso: 

 

Quanto eu digo “atuar à francesa”, quero dizer atuar com a cabeça. Penso – isso não 
é tão verdade atualmente – que houve uma “escola francesa” na qual se deve ter um 
ar inteligente. Os atores franceses querem sempre ter um ar mais inteligente que o 
texto, e sobretudo mais inteligente que o parceiro. Ora, há momentos em que 
Ricardo II é burro. Entendem o que eu quero dizer? Ele é ignorante, se deixa 
surpreender, coisas assim… O texto é inteligente, mas o personagem passa, como 
todos nós, por momentos de cretinice profunda, e o “ator francês” tem dificuldade 
em aceitar que, nesse momento, o personagem seja derrotado. Ele sempre quer estar 
por cima! É um dos defeitos dele. 
Representar a nossa nulidade, admiti-la enfim, aceitá-la. Receber o soco, antes de 
dar imediatamente um soco. Saber receber. Os “atores franceses” têm dificuldades, 
eles querem aparecer. (PICON-VALLIN; MNOUCHKINE, 2011, p. 29-30) 
 

O texto crítico faz sentido e coloca o Soleil numa posição extremamente privilegiada, pois seu 

teatro dialoga com a vanguarda e vai na contramão da Europa autocentrada. Dar e receber, ser 

côncavo e convexo, ser aberto à escuta e estar imediatamente pronto à ação: esse é o prumo 

dos artistas no Théâtre du Soleil, sob o comando de Ariane Mnouchkine. 

A partir de nossa experiência prática, na qualidade de diretora, tradutora e adaptadora de 

textos teatrais para teatro, também entendemos que o processo criativo é mais vivo quando o 

autor, o adaptador ou o tradutor trabalham em conjunto com os artistas, enquanto parte da 

trupe, como ocorre no Soleil. Percebemos diálogos justapostos (uma operação matricial) na 

montagem de Macbeth: o depoimento dado pelos artistas, ao interpretar a obra, a voz do autor 

da peça, a da tradutora e adaptadora – são todos visíveis no palco, que inclusive os amplifica. 

Esses lugares de fala devem ser respeitados, marcados, com vistas a identificar o discurso 

individual e o coletivo. O coro está na base do modo de ser e também da pedagogia dos 

processos criativos do Soleil: o individual é visível, é especial, dentro da coletividade, que 

resulta potentíssima. A tradução e adaptação são também trabalhos de autoria, são partes do 

coro, assim como a interpretação dos atores, ou a própria forma da encenação, como 

linguagem cênica. No caso, identificamos um teatro que pode ser entendido, desde o início, 

como um coro de vozes, com marcas individuais e afinação coletiva. Além disso, a interação 
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da linguagem do palco, física, encarnada no corpo do ator, com a palavra escrita merece um 

tratamento orgânico, que vença a distância imposta pela forma de crítica tradicional ao teatro 

dramático do século XX, que partia, em geral, do gabinete do tradutor para a mesa do diretor, 

e só então desta para o palco. O texto teatral também precisa atuar, ser parte viva da cena, e 

aparecer diante do público contemporâneo de forma renovada, de modo orgânico e verdadeiro 

– não verossímil, mas vivo, real –, algo que está sendo construído em vários teatros do mundo 

enquanto este texto aqui é tecido. Estamos em um tempo em que os discursos – a coxia das 

letras – interessam tanto quanto ou mais que a matéria da narrativa. Não basta mais, ao olhar 

contemporâneo, o conteúdo. Interessa o ajuste da forma ao conteúdo. 

O teatro contemporâneo passa por uma série de transformações, desde os (últimos?) suspiros 

do drama burguês realista, e trafega por zonas híbridas (PICON-VALLIN, 2007), 

performativas (FERAL, 2002), pós-dramáticas (LEHMANN, 2011) – nomeadas de formas 

diferentes por teóricos distintos em nossos dias. O drama, no sentido moderno, não está 

morto, mas certamente o teatro de Mnouchkine está além dele. 

Walter Benjamin afirma: “Os traços do contador de histórias agarram-se à própria história do 

mesmo modo como as impressões digitais do ceramista prendem-se ao vaso.” (BENJAMIM, 

1968,103 apud HUTCHEON, 2013, p.156). Esse conceito cabe como luva à apreciação dos 

processos do Théâtre du Soleil. O modo de ser da trupe, seu modus operandi e suas ações 

políticas, como vimos, são extremamente ligados ao que vai à cena. Isso diz respeito não só 

aos temas, mas à própria forma de realizarem uma tradução, uma adaptação e uma encenação.  

O texto de Macbeth sofreu dupla adaptação: passou pela mesa de Mnouchkine e pelas 

improvisações dos artistas. Sofreu também tripla mutação nas mãos de Ariane: foi traduzido, 

adaptado e encenado. Houve, como sempre, múltiplos processos de interações e escutas, além 

da prática diária,  no longo período dos ensaios, do descobrir, do estar pronto, sendo côncavo 

e convexo, receptivo e atuante, ao mesmo tempo, pois o texto foi e voltou do palco para a 

mesa de tradução ou adaptação a comando da cena, e não do exercício da intelectualidade da 

escritora. As mudanças de que ele foi alvo estão registradas na publicação da tradução, como 

ilustra a Figura 21. 

 

                                                
103 BENJAMIN, Walter. Illuminations. Trans. Harry Zohn, intro. Hannah Arendt. New York: Harcourt, Brace 
and World, 1968. 
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Figura 21 – Reprodução fac-similar do texto de Macbeth, une tragédie de William Shakespeare, comme elle est 
actuellement jouée au Théâtre du Soleil (2014). 
Fonte: SHAKESPEARE, 2014. 
 

No texto impresso, as falas inseridas pelo coletivo de artistas, estão grafadas em caracteres na 

cor cinza e as cenas excluídas da montagem continuam em inglês e são também marcadas em 

cinza (fato indicado numa nota de edição); é o caso da cena (III, 5), na qual Hécate apareceria 

com as feiticeiras e dialogaria com a primeira delas (MNOUCHKINE, 2014, p. 75). 

Para fins de análise, elaboramos uma tabela indicativa das alterações na estrutura das cenas, 

com marca da ambientação das mesmas, feita através da comparação das rubricas do texto em 

inglês estabelecido por Kenneth Muir com as da adaptação do Soleil, e destas com as da 

encenação mnouchkiniana, marcada por nomes que demos às cenas, com finalidade 

identificá-las mais facilmente com as marcas da encenação104. As falas do texto 

shakespeariano poderão ser acompanhadas, a partir de agora, pelo indicativo padrão de ato, 

                                                
104 Procedimento muito usado na Escola de Arte Dramática (EAD/ ECA/ USP), no período em que lá estivemos 
como estudante (de 1988 a 1993), para favorecer o vínculo da memória dos artistas com o ponto central de cada 
cena. 
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cena e versos, por exemplo (I, 1, 1-5), ou pela nossa marcação: “Bruxas 1ª aparição”. Isso se 

faz necessário porque há cenas na peça que não correspondem ao indicativo do texto. A 

Tabela Indicativa de Cenas e Rubricas está disponível no Apêndice B desta dissertação. 

A partir dela, podemos observar que a estrutura da peça segue o modelo clássico, grego, da 

tragédia em cinco atos, tratando dos grandes temas, de homens superiores. “A tragédia, em 

Shakespeare, tem sempre a ver com pessoas de ‘alta estirpe’; frequentemente com reis ou 

príncipes; senão, com líderes e homens públicos [...]” (BRADLEY, 2009, p. 6). A tragédia, de 

modo geral, poderia ser tomada como a história dos infortúnios de um homem de alta estirpe, 

que comete uma falha por perseguir a virtude, terminando em morte, usualmente, no quinto 

ato. Os crimes cometidos são purgados, o bem vence e a ordem é restabelecida. No entanto, 

em Shakespeare, os males não ocorrem por determinação dos deuses, como nas tragédias 

clássicas, mas o mal que desencadeia a série de ações e move a peripécia é perpetrado por 

homens, pondo o destino em xeque. Vejamos: 

 

O drama da época moderna nasceu no Renascimento. Como audácia espiritual do 
homem que dava conta de si com o esfacelamento da imagem medieval do mundo, 
ele construía a efetividade da obra na qual pretendia se firmar e espelhar partindo 
unicamente da reprodução da relação entre homens. O homem só entrava no drama 
como ser que existe com outros. O estar “entre outros” aparecia como a esfera 
essencial de sua existência; liberdade e compromisso, vontade e decisão, como as 
mais importantes de suas determinações. O “lugar” em que ele ganhava realidade 
dramática era o ato de decidir-se. [...] Por meio de sua decisão à ação, esse mundo se 
via, por sua vez, a ele referido, e só assim se realizava dramaticamente. (SZONDI, 
2011, p. 23-24) 
 

É o homem – e suas decisões, suas escolhas – o que importa; o destino não é mais uma obra 

dos deuses, mas um produto da escolha humana. No caso de Macbeth, o homem de alta 

estirpe, o Rei Duncan, morre no segundo ato e é substituído por um outro homem, porém 

indigno do novo posto, um rei cuja veste real não lhe cabe nas medidas. A trajetória do herói 

gira às avessas, sendo vivida pelo vilão, como se fosse a roda da vida, que, no seu contrário, é 

tornada suástica nazista. A falha trágica, que leva o herói à ruína nas tragédias gregas, em 

Shakespeare ganha outras cores, atenuadas, que não implicam necessariamente violação da 

virtude. Ricardo e Macbeth: 

 

[...] são os únicos heróis que fazem o que eles próprios reconhecem como baixo e 
vil. É importante observar que Shakespeare admite semelhantes heróis, e também 
que parece sentir, e se empenha em arrostar, a dificuldade que surge dessa admissão. 
A dificuldade é que o espectador precisa desejar a derrota, e até mesmo a destruição 



 

 

114 

deles; e, no entanto, esse desejo, e sua satisfação, não são sentimentos trágicos. 
Shakespeare dá a Ricardo, portanto, um poder que suscita assombro e uma coragem 
que infunde admiração. Dá a Macbeth uma grandeza similar, ainda que menos 
extraordinária, e acrescenta a ela uma consciência tão aterradora em suas 
advertências e tão constrangedora em suas condenações que o espetáculo do 
tormento interno gera quase necessariamente uma compaixão horrorizada e um 
espanto que, no mínimo, equilibram o desejo pela derrota do herói. (BRADLEY, 
2009, p. 16). 
 

Assim, Macbeth é quase digno de pena, quase risível. Não é um homem bom, não é um 

homem mau. O que faz de um homem um homem? Sua personalidade reflete falas 

emblemáticas do texto, como “Dia tão lindo e feio nunca vi” (I, 3), as primeiras palavras do 

personagem. Lindo e feio, bom e mau – duplo e simultâneo. Isso mostra a assertividade da 

descoberta dos sintomas e da doença do personagem central por Serge Nicolaï (Macbeth) e 

Ariane Mnouchkine. No Soleil, Macbeth é um homem em decomposição. “Macbeth (S. 

Nicolaï) é doente e o Soleil utiliza os elementos de seu vocabulário cênico para desvelar os 

sintomas de sua lepra destruidora.” (PICON-VALLIN, 2017, p. 293) Ele é doente e sua 

doença é contagiosa. Terá sido nossa sociedade contaminada por ela? 

Linda Hutcheon (2013) sugere que o prazer de uma adaptação passa, em primeiro lugar, pela 

conjunção do conforto de ver algo conhecido, familiar, com o desejo de vê-lo realizado de 

maneira inovadora, misturando o prazer da repetição com o da diferença. Esse “familiar” é 

pressuposto, no caso de uma encenação de obra shakespeariana quadricentenária. Nesse caso, 

a forma da narrativa escolhida para levá-la ao palco chama especial atenção do público 

contemporâneo. A tragédia Macbeth do Soleil não decepciona, está ambientada em lugares 

completamente diferentes, inesperados, a ver pela lista de cenas nomeadas, que consta na 

Tabela do Apêndice B. A indefinição, o lugar deixado em aberto por Shakespeare, é ocupado 

de forma inteligente pelo Théâtre du Soleil em cena. O teatro de Mnouchkine dá um endereço 

e uma forma especial a esse lugar indeterminado e nos surpreende na realização de seu teatro 

teatral. O pátio, no qual Lady Macbeth recebe o rei, está coberto de flores (I, 6), a cena em 

que o casal revela a vilania do assassinato é feita na cocheira (II, 2), em meio aos cavalos 

irrequietos, e a cena em que Banquo é cruelmente assassinado ocorre num píer abandonado 

(III, 3). Como vimos, essas ambiências resultam bastante diferenciadas e surpreendentes. 

A valorização de uma adaptação como adaptação, no caso, passa pela mescla de uma trípode 

de vozes, diferenciadas, mas expressas no timbre único de Mnouchkine – tradutora, 

adaptadora e encenadora, como vimos –, o que potencializa a força da visibilidade de suas 

escolhas. Ariane dialoga com Shakespeare e com outros tradutores numa parte do processo e, 
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na outra, com o coletivo de atores e com as equipes de criadores. Ela diz: “É preciso que 

vocês compreendam que tudo vem do outro. O outro aqui era a pessoa em cena com vocês, 

era a música, era Shakespeare. Repito: vocês não são um recipiente passivo. A esse dom, que 

é feito pelo outro, responde um dom que você vai fazer, por sua vez” (PICON-VALLIN; 

MNOUCHKINE, 2011, p. 106). Ao final dos ensaios, essa voz coral deve chegar finalmente 

ao público, que, por sua vez, recebe, e depois fará soar sua percepção, somando tudo isso 

àquela obra que deu origem à adaptação ou a outras que deram inspiração ao processo como 

um todo. São contínuas sessões de escuta e escrita, cênicas, presenciais, textuais e vivenciais. 

O conceito de linearidade – tradutora, adaptadora, encenadora, atores, espectadores – aqui não 

tem a ideia de finitude. O público não é o último da linha; antes, o primeiro. “O público é o 

rei”, lembremos. A linha do Soleil aponta para uma possibilidade inesperada, a do círculo, 

composto por vários pontos, que compõem a reta, que compõe a linha, tudo interligado, sem 

princípio nem fim, como palimpsestos múltiplos, em moto contínuo, por assim dizer. 

Talvez haja priorização do significante na prática da encenação de Mnouchkine, pois ela 

convoca o espectador a experiências sinestésicas em seus espetáculos. Diante das grandes 

dimensões do espaço da cena, 250m2 em Macbeth, é como se o público participasse da 

experiência como alguém que está presente num set de cinema, imerso no espaço da ficção, 

sem perder a sua condição de espectador. Com base nisso, defendemos a hipótese de que a 

encenação de Mnouchkine faz do público um coro que, embora calado, participa ativamente 

de toda a tragédia Macbeth, representando a sociedade atual, de forma semelhante à de 1789 

ou à de Mephisto, mas com uma crítica diferenciada. Qual é o lugar do povo na praça pública 

da revolução de 1789? No centro, fazendo escolhas. Qual o lugar do público que podia 

escolher para qual dos dois palcos olhar, na história que tem o nazismo como pano de fundo? 

No centro, entre os dois tablados. Qual a posição do público contemporâneo diante das 

atrocidades patrocinadas pelos governos à população? Quieto, calado, sentado, imóvel, 

paralisado, sem ação? 

No espetáculo L’âge d’or, Ariane Mnouchkine alterava o curso do tempo, e o público perdia a 

noção de realidade, ficando imerso na ficção, sem saber se era dia ou noite (informação 

verbal)105. Em Macbeth, ela criou um efeito de suspensão e distanciamento, ao mesmo tempo, 

na mesma cena, a da chacina na casa de Macduff, por exemplo. É como se a trupe fosse 

herdeira de Meierhold, pois entrega o público a uma espécie de maravilhamento coletivo 

diante da beleza do teatro e de seu poder amplificador de revelar discursos: 

                                                
105 Comentário do ator Maurice Durozier durante visita guiada realizada na Cartoucherie, em julho de 2012. 
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[...] Meierhold tomou para si a responsabilidade de construir “a ponte entre o 
espectador e o ator”, dando “aos movimentos e às atitudes um desenho que ajude o 
espectador não somente a escutar as palavras proferidas, mas também a penetrar no 
interior, no segredo do diálogo”. (MARIA THAIS, 2009, p. 37) 
 

A tentativa meierholdiana de criação de partituras para o ator, com o treino da Biomecânica, 

propunha que todos pudessem ler o que estava no palco e eventualmente discutir a respeito, 

criticamente, como acontece com uma partitura de música, que é disponível aos interessados 

em decifrar seus códigos, ainda que seja para desempenharem a função de espectadores, de 

ouvintes, profissionais ou não. 

Nessa proposição de que haja escuta entre as partes – autor, tradutor, adaptador, 

diretor,equipe técnica, ator, público –, consideramos que: 

 

Ao dar significado e valor a uma adaptação como adaptação, o público opera num 
contexto que inclui seu conhecimento e sua própria interpretação da obra adaptada. 
Esse contexto também pode incluir informações sobre o adaptador, graças tanto à 
curiosidade jornalística quanto à investigação acadêmica. Em resumo, também pode 
ser importante, para o público que interpreta, saber se o artista está trabalhando na 
Alemanha em 1931 ou na França em 1945 ou na Tunísia em 1947 ou em Paris em 
1955 […]. Como leitores, eles interpretaram a narrativa à sua própria maneira; como 
criadores, fizeram dela algo de seu. (HUTCHEON, 2013, p. 155-156) 
 

O espectador de Macbeth do Soleil faz da peça algo de seu, e esta faz dele um personagem, o 

coro, o povo – eis a magia do teatro, que agora revela a provável intenção, talvez oculta, de 

que o público seja criador, de que tome posse de sua compreensão da narrativa, 

potencializadora de seu imaginário político, e de que venha finalmente a agir, em nome do 

bem e da justiça, procurando ele também combater os males sociais, as macbetices de seu 

tempo. “Conforme afirmou Matthias Langhoff, ‘Mede-se a força de um período teatral pela 

rapidez da sua reação àquilo que o cerca’. Pode-se medir a força do Soleil segundo esse 

critério.” (PICON-VALLIN, 2007, p. 111) Segundo Mnouchkine: “É sempre preciso voltar a 

Shakespeare, a Ésquilo, ou, com Hélène Cixous, a uma forma radicamente teatral, 

extremamente transposta, para nos alimentar e, como sempre, nos impedir de afundar no 

realismo. O realismo: eis o inimigo.” (2011, p. 60) Há outros dois: o textocentrismo e o 

eurocentrismo, também combatidos por sua encenação. A transposição é mais uma das 

operações matriciais utilizadas pela trupe, na construção do trabalho. Nas análises que são 

feitas a seguir, veremos cada processo. 
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No início, tudo é permitido, os atores têm liberdade total, mas, aos poucos, a visão e o estado, 

num processo lento e constante, de muito trabalho, conduzem ao que sim e ao que não. A 

ética da trupe comparece a cada ensaio e o dia a dia segue até que o resultado encontre hora e 

lugar de vir ao mundo – no caso de Macbeth, pela conjunção das palavras de William 

Shakespeare com a forma que o Théâtre du Soleil deu a elas. 

 

 

3.2 ESPAÇO CÊNICO E NARRATIVO: ARQUITETURA, EFEITOS ESPECIAIS E 

ENGENHARIA DE SOM 

 

 

A forma do palco no Théâtre du Soleil foi alterada à larga no decorrer dos anos, um benefício 

do qual a trupe goza desde que encontrou sua sede, a Cartoucherie, em 1970. Pôde ousar em 

experimentos, contando, por exemplo, com escavações em L’âge d’or e Les Atrides. Nesse 

mesmo ciclo, também foi contemplada com instalação de estatuaria, como se vê, na Figura 

22, na passagem subterrânea que levava o público da Recepção (Accueil) às arquibancadas, 

como se evocasse a Grécia clássica, promovendo uma viagem no tempo em meio aos túmulos 

e às grandes estátuas de homens e cavalos – um trabalho belo de Erhard Stiefel, em gesso 

recoberto de terra argilosa pintada (PICON-VALLIN, 2017, p. 187). 

 

 
Figura 22 – Accueil, no ciclo Les Atrides (1981-1984). 
Fonte: PICON-VALLIN, 2017, p. 186. 
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Muitas peças tiveram grandes alterações feitas no espaço da narrativa cênica – palco ou 

plateia. Em Macbeth, utilizou-se a forma italiana tradicional, com o espaço da cena disposto 

em frente ao público, que ficava acomodado em arquibancada ascendente. Uma alteração em 

meio a essa arquibancada foi feita, segundo o molde do túnel utilizado em Les Atrides: o 

vomitório, com uma passarela de escape para os atores, em meio aos espectadores, o que 

conferia proximidade e agilidade às cenas. 

Houve também uma alteração no palco, que, a certa altura das preparações, precisou ser 

aberto no proscênio para a aparição de Fleance e do fantasma de Banquo, na cena “O 

banquete” (III, 4). A abertura do palco, cuja estrutura é de concreto, gerou uma demanda 

inesperada em meio aos ensaios – que ocorreram num galpão à parte, enquanto o palco era 

reformado. Tendo os mestres de obra terminado o serviço, o local e os objetos ficaram 

impregnados de grossa camada de poeira e toda a equipe, de quase 100 pessoas, parou os 

trabalhos por um dia para lavar o espaço e transportar cada um dos objetos ao gramado, em 

frente ao prédio, para que fossem limpos e organizados. A arte e o ofício são uma coisa só no 

Théâtre du Soleil. 

 

Desde O Último Caravançará, o palco em concreto está a um metro e vinte do solo, 
e a parte de alvenaria, à direita do público na nave dos budas, se estende por sete 
metros e meio até sua grande porta de entrada. Extensões suplementares foram 
necessárias para O Último Caravançará: uma laje de alvenaria do lado externo do 
edifício, de quinze por dez metros por um metro e vinte sob uma lona. Ligada ao 
fundo do palco, ela serve de bastidores e depósito para os cenários. Para o Louca 
Esperança, uma extensão é construída à direita do público (estrutura desmontável) 
na largura da nave dos budas. Mas dois espetáculos são representados em outra parte 
além do palco de alvenaria: Tambores Sobre o Dique, à maneira de um castelete, e 
Os Efêmeros, num dispositivo bifrontal. Cercados pelas paredes da nave da 
recepção, estão inscritos em seu espaço fechado. E bem perto, aberto a todos, o 
imenso ateliê, onde se é capaz de realizar os sonhos mais doidos... (PICON-
VALLIN, 2017, p. 64) 
 

A Figura 23 mostra o palco de Macbeth, com pintura que simulava marchetaria no piso 

utilizado como cenário da casa em Inverness. São vistas, na imagem, as estruturas metálicas 

onde estavam presos os refletores, o maquinário que sustentava o cortinado interno, ao fundo, 

e os grossos tapetes, enrolados, que eram utilizados para a composição da charneca (local da 

ação nas cenas das feiticeiras) e também dos campos de batalha do início e do final, que 

dialogavam, em seu aspecto, com o piso de peles de cabra, em tons de marrom e vermelho, 
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usado em Le songe d’une nuit d’été para simular um terreno arenoso, semelhante ao de 

Macbeth. 

 

 
Figura 23 – Palco, em Macbeth (2014). 
Fonte: Acervo do Théâtre du Soleil. 
 

A imagem mostra ainda o escape por onde passavam objetos cenográficos (ao fundo, à 

direita) e o espaço de Jean-Jacques Lemêtre (na frente, à direita). É possível perceber que o 

palco tem grandes dimensões (250m2). Ao fundo, o cortinado abria à francesa (para cima), 

para entrada e saída de atores e objetos cenográficos de grande porte, havendo, atrás dele, um 

espaço de dimensão semelhante à do palco, utilizado para guarda e trânsito da cenografia.  O 

cortinado era de seda, com pintura abstrata na cor cinza, que, conforme a iluminação, gerava 

diferentes efeitos de paisagem: apareciam nuvens, montanhas ou imagens sinistras, que 

evocavam aparições incorpóreas. A abstração alimentava a imaginação do espectador, na 

visão de amplas possibilidades e configurações, e colaborava para o adensamento do clima 

das cenas. 
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No meio do palco, há uma grande estrutura de iluminação, chamada de “céu” pelos atores, 

pois, durante o dia, revela a luz solar sobre o espaço, evitando gasto de energia elétrica. 

Mnouchkine é vigilante e absolutamente consequente quanto ao bom uso das verbas públicas, 

conduzindo sua trupe a respeitá-las, a cada pequena escolha. À noite, nos espetáculos, com 

equipamentos de grande porte, controlava-se a iluminação do “céu” para simular efeito de dia 

ou de noite e a cena ganhava, pela forma e dimensionalidade do espaço, qualidade 

cinematográfica, com amplas possibilidades de criação de efeitos. 

Na Figura 24, observa-se um guia técnico, indicativo de montagem do palco, para ser usado 

em turnês. O que se vê à direita, na imagem, é chamado de esquerda no indicativo técnico, 

pois assume-se o ponto de vista de quem está no palco, de frente para a plateia. A imagem 

ajuda a ter melhor visão do dispositivo e da arquitetura cênica. 

 

 
Figura 24 – Indicativo de montagem para o dispositivo cênico de Macbeth (2014). 
Fonte: Rider técnico do Théâtre du Soleil. 
 

Na Figura 25, indica-se a área de atuação do músico, à direita, ladeada por uma pequena 

escada, por onde entravam e saíam atores. À direita desta, estava o espaço de guarda de 

objetos de cena menores, que entravam e saíam pelo cortinado, situado ao fundo, à direita 

(visão do espectador). Os camarins, que eram abertos à visitação pública antes do início, 

estavam localizados sob a plateia, com entrada pela lateral direita desta – à esquerda da 

primeira imagem. 
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Figura 25 – Rider técnico de Macbeth (2014); detalhe do espaço do músico. 
Fonte: Rider técnico do Théâtre du Soleil. 
 

Na Figura 26, há mais detalhes do espaço, especificados em planta baixa: 

 

 
Figura 26 – Planta baixa do dispositivo cênico – palco e plateia – em Macbeth (2014). 
Fonte: Rider técnico do Théâtre du Soleil. 
 

O desenho da iluminação, em detalhamento técnico mapeado, na Figura 27, será talvez de 

difícil leitura para não profissionais de artes cênicas; no entanto, fizemos constar a imagem 

justamente para que possa servir a estes, caso este trabalho encontre também os pesquisadores 



 

 

122 

e leitores dessa área. Há, no telhado, um nicho, uma claraboia bem ao centro, no meridiano 

norte-sul do palco, o “céu”, que troca de timbres e cores, ficando mais quente, com tons 

ambarados, ou mais frio, em notas de azul, branco, cinza. Também são criados efeitos com o 

uso dos refletores. No caso de Macbeth, eram 122 refletores, segundo o mapa que segue 

abaixo. Além do “céu” e da centena de refletores do palco, operados da mesa de luz geral 

(localizada ao fundo da plateia central), havia as luminárias que eram móveis na cena, 

fazendo parte dos cenários, como postes, lanternas e refletores, operados manualmente ou por 

controle remoto. Somados, os efeitos colaboravam com a teatralidade. Chamava atenção o 

cuidadoso estudo feito com a emissão de fumaças, que davam densidade, profundidade, e 

reforçavam o desenho da luz. Raios e clarões eram constante presença em Macbeth, e o 

desenho da iluminação colaborava para que fossem impactantes, diferenciados e atualizados 

com a tecnologia disponível a cada aparição. 

Alguns efeitos especiais impressionaram bastante; por exemplo, o uso de postes, que 

apagavam e acendiam sozinhos na cena da fantasmagoria durante “O banquete” (III, 4). A 

tecnologia utilizada nos postes, com baterias e acesso por controle remoto, ainda não é 

empregada em espetáculos no Brasil106 e, mesmo na França, chamou a atenção, segundo 

Aline Borsari (informação verbal)107. Um outro recurso, que acompanha o Soleil e faz parte 

de sua marca, desde o início, é o uso das ribaltas, uma herança do Oriente, muito presentes 

nos palcos de teatro Nô. 

 

                                                
106 Para iluminar o mesmo tipo de cena com o mesmo tipo de cenário, gerando os efeitos obtidos pelo Soleil, 
teríamos dificuldades, devido ao tamanho das nossas baterias, grandes demais para serem escondidas na 
cenografia, ou transportadas em objetos (nesse caso, considerando também o peso das mesmas), ao passo que a 
trupe de Mnouchkine dispõe de baterias de tamanho reduzido e grande potência, que funcionam, inclusive, por 
controle à distância, sem fiação aparente. 
107 Entrevista concedida à autora, realizada em 13 de março de 2017, por Skype. 



 

 

123 

 
Figura 27 – Mapa de luz do espetáculo Macbeth (2014). 
Fonte: Rider técnico do Théâtre du Soleil. 
 

As fumaças, que davam beleza e realçavam os contornos da iluminação, foram testadas 

durante meses pela equipe, segundo Serge Nicolai (informação verbal)108, e eram disparadas 

de todos os cantos dos teatro, criando diversos efeitos de neblinas, que colaboravam 

diretamente com os efeitos de projeção de luz. No programa da peça, consta que “brumas, 

névoas e nuvens” foram obra de Astrid Grant e Harold Savary, assistidos por Suzana Thomaz, 

com auxílio de Marie Chaufor e Man Waï Fok, cinco pessoas exclusivamente dedicadas à 

pesquisa exaustiva sobre as melhores formas de se causarem efeitos de bumas, névoas e 

nuvens, talvez contaminadas pelas paisagens inóspitas de Top of the Lake, cheias de desenhos, 

nunças e detalhes: uma pesquisa artística muito bem realizada. Esse é o jeito de trabalhar do 

Théâtre du Soleil, pautado no rigor e no afeto, percebido também no modo como nomeia as 

funções técnicas, exercidas por todos os artistas, valorizando-as. Também faz parte de seu 
                                                
108 Entrevista concedida à autora, realizada em 28 de outubro de 2015, em São Paulo. 
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modus operandi, como vimos no Capítulo 1, o reaproveitamento de objetos, cortinados etc., 

de um espetáculo a outro. Na imagem abaixo, em cena de Tambours sur la digue, percebe-se, 

ao fundo, a seda que, ligeiramente alterada, viria a ser empregada em Macbeth. 

 

 
Figura 28 – Imagem do making of do filme Tambours sur la digue  (2002). 
Fonte: TAMBOURS, 2002. 
 

Tecnicamente, tanto os equipamentos utilizados quanto a produção dos efeitos desejados, 

além do grande número de artistas no palco – 46, o que, em verdade, pareado com o tempo 

dedicado aos ensaios, é outro grande luxo do Soleil –, fizeram com que o espetáculo fosse 

operado num nível de grande produção, o que talvez explique que a imprensa internacional 

tenha feito chamadas para a “produção hollywoodiana”, como ilustra este texto de um 

jornalista alemão: 

 

Wie schon die Jules-Verne-Dramatisierung “Les Naufragés du Fol Espoir 
(Aurores)” 2010 ist dieser “Macbeth” eine Produktion Hollywoodschen Zuschnitts. 
Gut vierzig Schauspieler bevölkern die Bühne, die bei jedem Szenenwechsel ein 
neues, aufwendiges (Film-)Dekor erhält.109 (ZITZMANN, 2014). 
 

No entanto, a composição da iluminação não fazia uso de cores excessivas e violentos 

números de moving-lights, o que é padrão nas glamourosas produções da Broadway. Isso nos 

faz pensar que o comentário do jornalista alemão se destinava à cinematografia presente no 

palco. A luz era concentrada no desenho artístico e nas diversas maneiras de criar o 

                                                
109 “Como na dramatização da obra de Jules Verne Os náufragos do Louca Esperança (Auroras) (2010), este 
Macbeth é uma produção de nível hollywoodiano. Cerca de quarenta atores povoam o palco, que a cada cena é 
renovado, com uma decoração cinematográfica.” (Tradução nossa). 
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acinzentado do palco e o denso negror pedido pela peça mais escura de William Shakespeare. 

Preto, vermelho e cinza envolviam toda a peça, que respeitava integralmente as indicações do 

autor, de escuros atravessados por clarões, raios e insights. O preto e o vermelho, utilizados 

muitas vezes nos trajes dos protagonistas, não só estão associados ao luto e ao sangue, mas 

também ao Inimigo do cristianismo. Além disso, são cores que eram destinadas à realeza na 

época elisabetana, por necessitarem de pigmentação muito cara. O negror, segundo Bradley, 

também tem outras implicações: 

 

A escuridão, podemos dizer mesmo o negrume, paira sobre toda a tragédia. É 
notável que quase todas as cenas que mais prontamente vêm à memória aconteçam 
seja à noite, seja nalgum lugar sombrio. A visão do punhal, o assassinato de Duncan, 
o assassinato de Banquo, o sonambulismo de Lady Macbeth, tudo isso acontece em 
cenas noturnas. As bruxas dançam no ar carregado da tempestade, ou “feiticeiras 
negras da meia-noite” recebem Macbeth numa caverna. O breu da noite é, para o 
herói, motivo de medo, até mesmo de horror; e o que ele sente se torna o espírito da 
peça. [...] A atmosfera de Macbeth, entretanto, não se caracteriza pelo negrume sem 
trégua. Ao contrário [...] Macbeth irradia uma incontestável impressão de cor; trata-
se, com efeito, da impressão de uma noite densa interrompida por clarões de luz e de 
cor, às vezes vivas e até ofuscantes. [...] E, acima de tudo, é a cor do sangue. Não 
pode ser acidente que a imagem de sangue nos seja imposta incessantemente não 
apenas pelos acontecimentos em si, mas por descrições diretas e até por repetição da 
palavra em trechos improváveis de diálogo. (BRADLEY, 2009, p. 257-258). 

 

Na Figura 29, vê-se, da perspectiva do palco, o corredor de entrada e saída para a coxia, 

acesso que passava entre o espaço de realização musical, a área de Jean-Jacques (à direita nas 

imagens), e o de guarda cenográfica da lateral (à esquerda, em ambas). 

O local visto ao fundo das imagens, onde há bancos e mesas, abrigou, à época em que lá 

estivemos (junho de 2014), uma mesa-protesto montada em favor da manifestação dos 

intermitentes do espetáculo, uma categoria de trabalhadores das artes cênicas francesas, da 

qual muitos artistas do Soleil fazem parte110 e que estava em contenda por melhores condições 

de trabalho. Havia ali uma mesa redonda, coberta de toalha vermelha, e cartas escritas. Era 

mais uma das ações sociais e políticas da trupe. 

 

                                                
110 “Os artistas, vindos de várias partes do mundo, são contratados de várias formas. Há aposentados que ainda 
estão na ativa, há os que recebem verbas especiais, os estagiários, há estrangeiros que têm passaporte europeu, 
autorizados a trabalhar, há estrangeiros em regimes especiais de trabalho e há os beneficiários de um sistema 
francês de trabalhadores autônomos, os chamados intermitentes do espetáculo. Todos os trabalhadores recebem 
os mesmos 2 000 euros mensais (março de 2017) e trabalham a mesma quantidade de horas, com equivalência, 
respeitando as diferenças que cada função exige”. (BODSTEIN, 2017, p. 39-40) 
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Figura 29 – Acesso à coxia e espaço na lateral do palco. 
Fonte: Arquivo pessoal de Agamenon de Abreu. 
 

É possível ver, no detalhe da imagem da direita, na Figura 29, os postes que eram operados 

por controle remoto e que faziam parte da cena da fantasmagoria (III, 4) e de outras, como a 

que se passa na Inglaterra (IV, 3). Na caixa preta, sob a haste de metal, escondiam-se as 

baterias. 

Na Figura 30, à esquerda, tem-se uma visão parcial da pintura original do Buda dourado, 

pintado na parede, que fez parte de L’Indiade e jamais foi apagado da história do Théâtre du 

Soleil. Permanece lá, dando boa sorte aos atores, como uma tradição. 

Nessa área do fundo do palco (Figura 30, lado esquerdo), que mede 150m2, eram postos os 

materiais cenográficos de grande porte. A outra área, menor, de guarda (Figura 30, lado 

direito, que fica à direita do palco, ao fundo), tinha marcas no piso, que definiam o trânsito 

dos objetos cenográficos menores, que eram acomodados em espaço milimetricamente 

planejado e cujas entradas e saídas de cena eram um espetáculo à parte, na montagem desse 

Macbeth do Soleil. O trânsito e a guarda dos objetos de contrarregragem foram engenharia 

dos atores Duccio Bellugi-Vannuccini e Sébastien Brottet-Michel, que tudo anotavam num 

caderno de mise en place, acessível a todos os atores.  
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Figura 30 – Área no fundo do palco (atrás do grande cortinado cinza), destinada à contrarregragem de Macbeth 
(2014). 
Fonte: Arquivo pessoal de Agamenon de Abreu. 
 

Na imagem da esquerda, na Figura 30, vê-se a parede cinza, que fazia parte do cenário da casa 

dos Macduffs, em Fife. Painéis semelhantes, com a mesma estrutura, foram utilizados para a 

composição da cenografia cinematográfica de Les naufragés du Fol Espoir. Com objetos 

cenográficos que pesavam até 30kg, como mesas e madeiramento, gradil e colunas, o trabalho 

da troca exigiu imenso esforço físico dos atores. O entra e sai da tapeçaria – o piso azul da 

casa de Fife pode ser visto na Figura 30, à direita, sobre uma plataforma branca, que dá ideia 

de sua dimensão – demandava, no mínimo, quatro atores e um carrinho sobre rodas. Mas, ao 

contrário do que se poderia esperar, normalmente não se viam – ao menos de nossa 

perspectiva, enquanto pesquisadores – artistas reclamando de suas funções, tampouco 

indispostos ao carregarem os objetos de cena, dentro ou fora do âmbito da apresentação. Isso 

faz parte do trabalho no Soleil. Rosite Val, que foi estagiária na trupe no decurso do processo 

de montagem de Macbeth, informou que os atores geralmente brincavam na coxia, e destacou 

particularmente as Feiticeiras, mas sem jamais estarem desconcentrados; jogavam o tempo 

todo, como se fossem personagens, inclusive passando pelo ritual de responderem somente 

pelo nome destas, a partir do momento em que estavam maquiados e com os trajes de cena, 

uma saudável brincadeira prática do Théâtre du Soleil, levada a sério por Mnouchkine e por 

seus companheiros de aventura (informação verbal) 111. 

É possível notar, pelas imagens inseridas neste capítulo, que todo o teatro estava vestido de 

vermelho-sangue, não só a parte que era vista pelo público. O palco, a plateia e a imaginação 

dos jogadores de ambos os lados, atores e espectadores, estavam adequadamente banhados do 

elemento-máter de Macbeth: o sangue. Havia sangue no rosto do assassino de Banquo e em 

todo o seu corpo; havia sangue nas mãos de Lady Macbeth, cujo perfume sinistro nem todos 
                                                
111 Entrevista concedida à autora em 17 de julho de 2016, por Skype. 
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os perfumes da Arábia poderiam atenuar; havia sangue nas mãos do vilão, suficiente para 

tingir de rubro um oceano (BRADLEY, 2009, p. 258); e, no Soleil, havia sangue também nos 

panos que encobriam a chacina de mulheres e crianças, em Fife. A presença constante dos 

cinzas e pretos, dos raios e flashes será melhor percebida através da análise da iconografia 

recolhida, que consta da próxima seção, 3.3, deste mesmo capítulo. 

A imagem sonora (o que o som provoca na imaginação de artistas e espectadores) era forte 

durante o espetáculo e ouviam-se sons gravados, disparados de vários pontos do dispositivo 

cênico. Como é tradição no Soleil, havia também performance ao vivo, que, no início da 

temporada, foi executada pelo criador da trilha sonora, Jean-Jacques Lemêtre, depois 

substituído por Ya-Hui Liang. Talvez Lemêtre tenha sentido algum cansaço e, por isso, pela 

primeira vez, desde 1979, não acompanhou a trupe durante toda a temporada. É possível que 

esteja preparando a companhia para uma nova fase, em que os mais velhos são assistidos e, às 

vezes, substituídos por outros artistas, mais jovens. Yann, filho de Lemêtre, com auxílio de 

Melchior Derouet, também criou sonoridades para Macbeth, que são operadas por Thérère 

Spirili e Marie-Jasmine Cocito. Yann é técnico de som e cuida de todo o equipamento da 

companhia, sendo também o responsável pela manutenção, pela guarda e ainda pela 

preparação dos instrumentos antes do uso nos espetáculos em que atua como assistente de seu 

pai, junto de  outros aprendizes (informação verbal)112. 

Jean-Jacques é uma figura central na companhia e muito do que foi possível realizar, nesses 

anos todos, deve-se ao trabalho incansável e dedicado dele, especialmente à sua pesquisa rica 

e muito produtiva. O Soleil sempre teve a transmissão como uma de suas preocupações 

centrais; esse é um dos pés da trípode de sua poética hamletiana. A pedagogia sempre esteve 

presente em todos os processos, o que faz da trupe uma escola, como diz Mnouchkine 

(PICON-VALLIN; MNOUCHKINE, 2009, p. 115). 

 

A presença constante de Lemêtre é mais discreta que de costume – o habitual 
trabalho musical com os atores não ocorreu, e a música tornou-se mais 
cinematográfica –, mas ele encontrou poderosos acordes para essa partitura 
shakespeariana, como o Réquiem de Fauré quando a floresta de Birnam avança 
sobre o castelo de Dunsinane, e realiza montagens de sons cósmicos captados pela 
Nasa para compor a matéria sonora angustiante desse Macbeth, convertido na 
tragédia de um homem comum, devorado pela ambição e pelo reconhecimento 
midiático, seguido pelos microfones e flashes crepitantes – tragédia de um 
personagem de seriado, desprovido de grandeza, mas causador de um mal maior do 
que ele. (PICON-VALLIN, 2017, p. 294) 

                                                
112 Entrevista concedida à autora por Marcello Amalfi, pesquisador voltado ao estudo da obra de J.-J. Lemêtre, 
em 06 de outubro de 2017, em São Paulo. 



 

 

129 

 

Terá esse homem comum, esse patético personagem de seriado, consciência do mal? 

 

 

3.3 A FLORESTA ANDA, E HÁ HOMENS NÃO NASCIDOS DE MULHER. 

 

 

Mas, o que acontece com o grande Macbeth, esse general vitorioso, de brilhante 
carreira? Um homem bonito, amado pelos seus, respeitado, admirado, coberto de 
honras por mérito, saudado pelo Rei. Ele tinha tudo para ser feliz. Uma mulher 
amada, distinta como uma nobre romana. Uma casa magnífica. E que bela 
paisagem! Tudo lhe sorria. (CIXOUS, 2014, p. 7, tradução nossa).113 
 

A resposta a essa pergunta-chave114 – o que acontece com alguém que passa de homem 

honrado a criminoso, no decorrer da peça? – é o que provavelmente a mantém sendo 

encenada há mais de 400 anos, talvez porque sejamos todos potencialmente capazes de fazer 

o mesmo, nas pequenas ou nas grandes escolhas da vida. A ambição humana é o primeiro 

alvo de Shakespeare nessa tragédia curta, com suas 2 107 linhas – “pouco mais da metade das 

3 924 de Hamlet” (HELIODORA, 1995, p. 175) –, que se passa como um raio no palco do 

Soleil, em ritmo veloz. 

A peça será analisada, nesta parte, respeitando a divisão dos cinco atos, que, no entanto, 

estarão dispostos em subcapítulos, reunidos em agrupamentos feitos por nosso percurso de 

observação das operações matriciais. Consideramos, concordando com Marjorie Garber 

(2005, p. 701), que a peça começa na cena do soldado ensanguentado, ficando a primeira 

aparição das feiticeiras como parte de um prólogo, cuja análise segue abaixo. Apesar disso, a 

numeração das cenas segue a disposição do texto; no caso, a primeira cena é marcada como 

“(I, 1)”, sendo “(I, 2)” a cena “O soldado ensanguentado”. 

 

 

                                                
113 “Mais, qu’est-ce qui est arrivé au grand Macbeth, ce général victorieux à la carrière brillante? Un bel homme, 
aimé des siens respecté, admiré, comblé d’honneurs mérités, salué par le roi. Il avait tout pour être heureux. Une 
femme aimante, distinguée comme une noble romaine. Un château magnifique. Et quel beau paysage! Tout lui 
souriait”. 
114 Ver Capítulo 2, p. 67, desta Dissertação. 
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3.3.1 Prólogo 

 

 

Fair is foul, and foul is fair: 
Hover through the fog and filthy air. 

(I, 1, 1-2. SHAKESPEARE, 1957) 
 

Na montagem de Macbeth pelo Théâtre du Soleil, o primeiro ato foi precedido por uma 

espécie de prólogo, que ocorreu durante a entrada do público. Atores vestidos de negro 

acompanhavam toda a tragédia, fazendo transformações nos cenários. No início, estavam 

posicionados na beira do palco, inteiramente cobertos, até os olhos. Eram os kokens – os 

servidores de cena – que recebiam o espectador, que, distraído, tomava grande susto ao 

perceber um “espírito” negro atrás de si, sem que o tivesse notado.  

Kôken (後見) é um dos termos que o Soleil empresta da tradição oriental Kabuki, teatro 

popular japonês, cuja origem remonta ao século XVII. O termo kôken refere-se a um ator 

assistente que trabalha no palco e que deve ser o mais discreto possível no exercício de sua 

função. Todo vestido de preto, procura criar, com sua presença, o efeito de invisibilidade. Sua 

existência, como aparição recorrente nos espetáculos da companhia, pode ser compreendida 

como uma operação matricial e chega a ser a mais completa tradução do anti-star system, que 

faz parte do modus operandi do Théâtre du Soleil. Em Macbeth, destacamos o trabalho que o 

ator Arman Saribekyan desempenhava magistralmente como kôken na cena do primeiro 

encontro do casal sanguinário na volta de Macbeth a Inverness (I, 7), ficando totalmente 

invisível atrás do banco sobre o qual o casal namorava (Figura 42). O efeito que ele causava 

ali era a remoção de um banco de ferro, que aparentava andar sozinho pelo palco. A 

informação de que havia um ator em cena nos veio somente depois, no decurso das entrevistas 

que realizamos e na visão da peça filmada, com possibilidade de pausar nos detalhes, e não 

foi percebida nas cinco vezes em que assistimos ao espetáculo. Impressiona esse tipo de 

atuação, não só pelo rigor de seu desempenho, mas pela existência dessa função na qual um 

artista é dedicado a criar sua completa invisibilidade em cena, o que está bem distante do 

modelo ocidental, que formata as estrelas que brilham sobre os tablados. No Soleil, não há 

atores-estrelas, e sim trabalhadores da cena, artistas de teatro que, entretanto, brilham muito 

mais, como obras de arte impressas no próprio corpo, o instrumento com o qual servem à 

cena, no desempenho do ofício, outra operação matricial. 
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No Kabuki, há outra figura de ator, o kurogo (黒衣), que também é um serviçal da cena, 

completamente vestido de preto, que cobre inclusive o rosto, com traje convencional, para 

criar a completa invisibilidade. Se o pano de fundo é o branco da neve ou o azul do oceano, 

ele pode estar vestindo as mesmas cores, com intenção de criar esse efeito de invisibilidade. 

Sua função é a de trazer e remover objetos do cenário, ou adereços, ajudar os atores com 

trocas de roupas, de personagens, dar vida a objetos inanimados, marionetes e animais; de sua 

competência e treinamento depende o sucesso de vários efeitos de teatralidade ou truques 

realizados em cena. São também conhecidos como kurombô (companheiros negros). O termo 

kurogo é usado tanto para o ator que desempenha a função quanto para o traje que ele utiliza. 

No Soleil, usam apenas a palavra kôken para referir-se ao ator que faz o trabalho de kurogo, 

na tradição Kabuki. Dentre os vários espetáculos da companhia em que estavam presentes, a 

aparição de maior impacto dos kokens ocorreu no trabalho feito em Tambours sur la digue, no 

qual atores manipulavam atores que interpretavam marionetes. 

 

 
Figura 31 – Kokens na abertura de Macbeth (2014) 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
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Na Figura 31, é possível ver os atores completamente aderidos à parede abaixo do palco (que 

está a 1,2m do chão), posicionados sob a tela do proscênio. Muitos, no público, adentravam a 

sala de espetáculo sem perceber a presença desses kokens, que representavam a visão 

concreta, àqueles que pudessem ver, dos espíritos invisíveis que presidiriam a tragédia que se 

desenrolaria no palco. Macbeth traz isso em sua trama: seres que procuram ver e compreender 

o invisível. Nesse aspecto, a encenação começava muito bem, pois traduzia na forma o 

conteúdo do que viria ao palco. Esses espíritos negros eram como protagonistas da encenação, 

pois as mudanças velozes dos cenários, entre os quadros, foram um grande diferencial da 

montagem. 

Na temporada de Macbeth, os kokens, além de montar, desmontar e transportar cenários, 

ajudaram os atores e intensificaram a carga de teatralidade das cenas, manipulando objetos 

inanimados. Nesse espetáculo, essas funções  foram igualmente desempenhadas pelos 

servidores da cena transformados em servidores da casa dos Macbeth, o que também foi ao 

encontro de um procedimento shakespeariano, em Macbeth: a questão do duplo – havia 

duplas representações de servidores na encenação, os de traje visível, a criadagem, e os 

invisíveis. Era mais uma tradução, na forma, do conteúdo. 

 “As múltiplas mudanças de cenário exigidas pela escrita são coreografadas por uma tribo de 

criados de cena que agem em estreita cumplicidade, ou por koken todos vestidos de preto [...]” 

(PICON-VALLIN, 2017, p. 293). Trata-se de um belo exemplo de trabalho de coro, sendo 

uma das marcas, pedagógicas – que acompanham o Soleil desde o início, como instrumento 

de transposição (coro-corifeu) ou como instrumento de movimentação coletiva: bandos de 

aves, animais e seres humanos, em deslocamento pelo espaço – e criativas, pois está presente 

em muitos espetáculos. Essas personagens, incorporadas na forma de kokens, com efeito de 

invisibilidade, e os servidores corais são os responsáveis pela criação do efeito de 

distanciamento (Verfrendugseffect), necessário à composição da teatralidade e da narrativa 

épica, não realista. Béatrice Picon-Vallin aponta esse caminho: 

 

Mas a distância mínima, como se diz, está bem indicada: ela ocorre através da 
presença teatral dos servidores da cena, que são os kokens vestidos de preto, que 
aparecem na sala – homenagem ao bunraku japonês –, ou um coro de homens e 
mulheres, tribo hábil que se encarrega de todas as trocas de objetos cenográficos115.. 
(PICON-VALLIN, 2016, p. 183, tradução nossa.) 

                                                
115 “Mais la distance, minimale, on l’a dit, reste cependant bien indiquée: elle est d’abord dans la présence 
théâtrale de serviteurs de scène, que ce soient des kokens vêtus de noir, aperçus dès l’entrée dans la salle – 
hommage au bunraku japonais – ou un choeur d’hommes et de femmes, tribu habile qui se charge à vue de tous 
les changements de décor”. 
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A impressão que se tinha, no início, era que os espíritos estavam ali para proteger uma 

centena de bruxas, representadas por quinze atrizes que percorriam o palco, “voando” sobre o 

platô. Não havia cabos de sustentação. Tratava-se do corpo em cena, no pleno vigor do 

exercício de suas possibilidades criativas. 

O grande benefício da presença dessas bruxas voando pelo palco era que estabeleciam, 

durante a entrada das pessoas na sala de espetáculo, a pertença, o domínio da peça em 

questão. Macbeth é das bruxas e desses espíritos negros, e eram eles que recebiam os 

espectadores, que já começavam a atuar, como plateia, ficando assustados, apreensivos. 

“Onde estou? Por que vim aqui para me assustar? Que ambiente hostil... Que figuras 

estranhas são essas que correm pelo palco?” eram questões que podiam ocorrer. A plateia 

aderia, inconscientemente, mesmo antes de a peça começar, ao ponto de vista do protagonista, 

Macbeth, e às questões que ele iria enfrentar logo na próxima cena e no desenrolar da ficção. 

As feiticeiras corriam semiocultas atrás de uma cortina cinza, transparente, que as revelava e 

escondia ao mesmo tempo – outro caso de duplo. O procedimento de revelar e esconder 

também estaria presente durante todo o espetáculo, através do texto e das dubiedades 

presentes nas falas, que mostravam uma coisa, mas não seu sentido oculto, e da iluminação, 

que permitia vislumbrar o cenário através dos clarões provenientes dos raios, que tiravam a 

plateia da escuridão e revelavam recortes do real, como se compusessem uma metáfora: a 

razão que visita, vez por outra, a consciência do assassino. A cenografia também era 

transformada constantemente, desvelando o oculto, como na aparição das grandes feiticeiras 

(I, 3). A música atuava do mesmo modo, pois soava glamourosa, em “Sway”, enquanto a 

beleza da dança mascarava a podridão do assassinato que surgiria dos ínferos, por debaixo do 

palco, quando do aparecimento do fantasma de Banquo, fazendo com que Macbeth visse a 

sujeira escondida debaixo do tapete. O oculto, revelado, causa suspensão, tensão, nos 

personagens e nos espectadores, pois implanta o culto do medo, naturalmente humano, de não 

poder ver o que está no escuro. 
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Figura 32 – Feiticeiras, no prólogo de Macbeth (2014) 
Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

O prólogo trazia ao palco as feiticeiras, as irmãs do tempo, as bruxas, que tinham quatro 

aparições na montagem do Soleil, mas três na peça: duas no primeiro e uma no quarto ato. As 

duas aparições do primeiro ato circundam a cena em que Duncan aparece com soldados, num 

campo de batalha, indicativa de que há guerra contra a Escócia, local da ação dramática – uma 

cena muito questionada quanto à autoria ser, ou não, de Shakespeare. 

Na Figura 32, é possível ver que os panos dos tecidos, em movimento, geravam o efeito de 

voo, de vento. Eram elementos presentes o tempo todo na encenação. 

 

“O bom é mau, e o mal é bom”, dizem as bruxas. Em seu mundo, inumano e anti-
humano, tudo é equivocado – literalmente dublado. E Macbeth – cuja mente engloba 
essas bruxas, pois elas refletem seu próprio apetite, o cumprimento de seu próprio 
desejo não censurado – declara, da primeira vez em que o vemos, nas suas primeiras 
palavras: “Um dia tão feio e tão bonito nunca vi” (I, 3, 36). Bom e mau/ belo e 
feio... A mente dele já está pronta para receber as três bruxas e sua mensagem 
tentadora. Seu eco delas é inconsciente, mas está lá116. (GARBER, 2005, p. 700, 
tradução nossa.) 
 

                                                
116 “Fair is foul, and foul ir fair”, say the witches. In their world, nonhuman and antihuman, everything is 
equivocal – literally double-voiced. And Macbeth – whose mind encompasses these witches, so that they reflect 
his own appetite, his own uncesored wish fulfillment – declares, the first time we see him, in his very first 
words, “So foul and fair a day I have not seen” (I.3.36). So foul and fair. His mind is already in a condition to 
receive the witches and their tempting message. His echo of them is unconscious, but is there”. 
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A montagem de Mnouchkine respeitou e adensou o sentido dessa dubiedade, o claro e o 

oculto, as ambiguidades. O véu que cobria o proscênio escondia e revelava o palco – ao 

mesmo tempo. 

O público entrava ao forte rufar dos tambores, tocados ao vivo por Jean-Jacques Lemêtre, nas 

apresentações que presenciamos. O piso, composto de uma estopa grossa, sobreposta de 

tecidos e lonas, exigia grande vigor físico das artistas para fazer a cena. Sons, gritos e risadas 

acompanhavam a corrida que, em alguns momentos, era dirigida e coreografada pela Primeira 

Feiticeira, a corifeia representada por Juliana Carneiro da Cunha. Os trajes andrajosos e 

maltrapilhos do coro de feiticeiras, apesar da intenção da marca atemporal, faziam lembrar os 

que vestiam mulheres do povo na época da Revolução Francesa, tempo retomado na 

composição visual das últimas cenas, dos combatentes, que também evocavam a revolução.  

Na montagem do Soleil, as feiticeiras eram personagens travessas, cômicas, e arrancavam 

risos dos espectadores, em vários momentos. Pareciam mulheres comuns, e não fantasmas, 

seres infernais, ou algo do tipo, como se vê em muitas montagens. Eram visivelmente pobres 

e andarilhas, visão que está de acordo com a de Bradley (2009, p. 262), que diz serem velhas, 

pobres, esquálidas, maltrapilhas, e que nenhuma linha da peça dá a entender que sejam algo 

além de mulheres. Carregavam tudo com elas, como as ciganas. Eram portadoras de 

mensagens oraculares, como as videntes, mas não usavam jogo de búzios, caldeirões em 

chamas ou cartas de tarô, na cena da previsão, e sim algo que supreendia e fazia a plateia 

explodir em risos, no maior insight cômico da peça: um Macbook. Picon-Vallin sustenta que: 

“As bruxas têm algo a ver com as Eríneas e dançam ao som da música do peã dos Átridas, 

composta por Lemêtre, que unia as quatro peças do ciclo grego” (2017, p. 293). Mas, afinal, 

quem são essas personagens em Shakespeare? 

 

Normalmente, contudo, as bruxas em Macbeth não são chamadas “bruxas” mas 
“irmãs do destino”. Wyrd é a palavra para “destino” no inglês arcaico, e essas são, a 
um tempo, bruxas clássicas como as escocesas ou as celtas, tanto Moiras, como 
Norns117. As três moiras da mitologia grega eram designadas a criar, tecer e cortar o 
fio da vida humana. Mas as bruxas de Macbeth não são seres mitológicos, nem 
possuem marcas históricas de vilania e superstição: no palco, e na página elas têm 

                                                
117 Norns são as três deusas responsáveis pela fundação das runas, na mitologia Viking, Urd (o que foi), 
Verdandi (o devir) e Skuld (a possibilidade), segundo informação colhida em: <https://norse-
mythology.org/gods-and-creatures/others/the-norns/>. Acesso em: 9 out. 2017. As deusas da mitologia grega são 
Clotó (a que fia), Láquesis (a sorte, a que puxava e enrolava os fios) e Átropos (a que afastava a vida, cortando o 
fio. 



 

 

136 

uma realidade psicológica persuasiva sobre elas próprias118. (GARBER, 2005, p. 
696-97, tradução nossa.) 
 

Há três tipos de bruxas, segundo Garber (2005, p. 697): as continentais, as inglesas e as 

escocesas. As primeiras seriam as mais terríveis, praticantes de canibalismo, rituais de 

infanticídio, perversões sexuais, todas atividades que o poeta legará à Lady Macbeth, no 

texto. Na encenação do Soleil, não se via nenhuma dessas características, nem nas feiticeiras, 

nem em Lady Macbeth: eram mulheres comuns, como qualquer contemporânea nossa – e isso 

era o que assustava nessa montagem. Essa linha de pensamento orienta nossas reflexões a 

respeito da banalidade do mal no mundo contemporâneo, pauta do tópico 3.4 desta 

dissertação. 

Já as bruxas continentais – que não fazem parte do coro das feiticeiras na peça – são figuras 

verdadeiramente malignas e poderosas e estão representadas, na encenação de Mnouchkine, 

na figura de Lady Macbeth, de Nirupama Nityanandan (atriz conhecida por Niru); essa sim, 

parece um ser trevoso, que tem parte com o sobrenatural. 

O bardo possivelmente elegeu seu tema para agradar o Rei James I da Escócia, um estudioso 

de bruxaria, que escreveu um livro chamado Daemonologie (1597) e que era, à época, o 

protetor e o patrocinador de Shakespeare, cuja trupe era chamada Os homens do Rei. A peça 

foi representada na presença deste e, provavelmente, os ajustes de local – Escócia – assim 

como a inserção do tema de interesse do patrocinador – a bruxaria – são devidos a isso. 

Bárbara Heliodora aponta indícios dos festejos para a recepção do Rei Cristiano IV da 

Dinamarca na corte como um dos motivos do “final apressado” e do número reduzido de 

versos da tragédia (1995, p. 175). 

Outros volumes precederam a obra de James I, o Malleus Maleficarum, também chamado de 

The hammer of witches (O martelo das bruxas, 1484) e The discoverie of witchkraft (A 

descoberta da bruxaria, 1584), de Reginald Scot. O primeiro servia como manual de caça às 

bruxas, enquanto o segundo sustentava uma visão cética contrária aos ataques e julgamentos 

cruéis realizados pela Igreja Católica e que acabavam assassinando muitos inocentes. O 

Malleus Maleficarum trazia receitas de bruxarias, bem como o livro de Scot, com palavras 

                                                
118 “Usually, however, the witches in Macbeth are called not “witches” but “weird sisters”. Wyrd is the Old 
English Word for “fate”, and these are, in a way, classical witches as well as Scottish or Celtic ones, Fates as 
well as Norns. The Three Fates of Greek mythology were said to spin, apportion, and cut the thread of man’s 
life. But the Macbeth witches are not merely mythological beings, nor merely historical targets of vilification 
and superstition: on the stage, and on the page they have a persuasive psycological reality of their own.” 
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que poderiam ser pronunciadas como forma de obter certos efeitos e descrição detalhada de 

materiais a serem utilizados nos trabalhos. 

Há outro aspecto ligado à figura do Rei James I e à historiografia inglesa que dá margem à 

interpretação: ele era filho de Mary, rainha da Escócia, que foi encarcerada e decapitada a 

mando da rainha Elizabeth I, história recontada por muitos, incluindo Friedrich Schiller, com 

a peça Mary Stuart (1800). Filho de uma, herdeiro de outra, a imagem de James I é bem 

presente na peça de Shakespeare, destaca Marjorie Garber (2005, p. 697), e sobre sua figura 

paira a sombra desse feminino, representado pelas “mães” e “rainhas” que têm um “poder 

evidente sobre sua vida, seu destino e seu futuro” (p. 697). No entanto, adverte a especialista, 

Shakespeare não escreveu exclusivamente com interesses políticos, era um homem do palco e 

adequou suas personagens às funções requeridas pelo drama. 

Longe de esgotarmos o assunto, no que se refere às bruxas, retomamos a sequência do 

espetáculo. Passada a fúria da correria inicial e a entrada do público, o véu caía e a luz da 

plateia era apagada. Juliana Carneiro da Cunha, o primeiro-violino feminino do Théâtre du 

Soleil, abria os trabalhos, com a primeira fala da Primeira Feiticeira. A cena corria e 

terminava com um grito agudíssimo, que se prendia ao corpo do ouvinte, dizendo, de forma 

ultra-alongada: “C’est parti!!!”. A tragédia começava ali. 

 

 

3.3.2 Glamis e Cawdor 

 

 

O recorte que aqui apresentamos vai da segunda cena do primeiro ato até o assassinato de 

Duncan. A escolha remete à crítica de Kott (2003), que divide o mundo entre aqueles que 

matam e os que não. Glamis e Cawdor são honrados, mas morrerão para dar lugar ao rei 

usurpador. 

No decurso da cena anterior, um homem ensanguentado (o Capitão, de Arman Saribekyan) 

caía no proscênio e algumas bruxas o viam, apesar de estar oculto em meio ao piso. O cenário 

estabelecia o local da ação: elas estavam no campo de batalha, na Escócia (o que sabemos 

pelo texto). Quando saíam as feiticeiras, entrava o Rei Duncan (Maurice Durozier) e o 

exército escocês. 
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No texto teatral, a primeira fala do soberano é: “What bloody man is that?” (“Que homem 

ensanguentado é esse?”; Tradução nossa) (I, 2, 1). “Ele próprio”, podem pensar aqueles 

leitores ou espectadores que sabem bem como termina o rei ao final da tragédia. Há outras 

falas notáveis do rei: “No more that Thane of Cawdor shall deceive/ Our bosom interest” 

(“Nunca mais o Thane de Cawdor enganará nosso peito afetuoso”; Tradução nossa‚ (I, 2, 65-

66) e “What he hath lost, noble Macbeth hath won” (“O que ele perde, ganha o nobre 

Macbeth”; Tradução nossa) (I, 2, 69). O que Macbeth receberá? O rei, que se mostrará ainda 

mais inocente, pois alimentará e fará crescer a víbora que lhe tirará a vida, nesse momento 

apenas dá a ver que confiava cegamente em Cawdor (I, 4, 14-15) e que foi traído. Não bastou. 

Vemos que será novamente, e duplamente, traído pelo novo Cawdor, em quem deposita 

confiança. Essa confiança cega é um indicativo da hybris119 trágica, que leva o personagem à 

morte. 

Marjorie Garber diz que essa primeira cena merece toda atenção, porque, de certo modo, abre 

o pano, trazendo uma questão que revela um sentido oculto:  

 

A cena inteira (I.2) merece nossa atenção dedicada, porque num certo sentido é a 
primeira cena real da peça, e começa com uma questão tão espreitável que a própria 
pergunta parece apresentar uma estupidez: “Que homem sangrento é esse?” Estas 
são as primeiras palavras de Duncan, as primeiras palavras do rei. Um homem 
coberto de sangue, que parece aperfeiçoar toda a linguagem sangrenta que entrará na 
peça. [...] O “homem sangrento” na segunda cena da peça é literalmente um soldado, 
figurativamente Duncan morto e, finalmente, o próprio Macbeth, “no sangue / se 
chafurdou”, incapaz de lavá-lo de sua mão120. (GARBER, 2005, p. 701, tradução 
nossa) 
 

Na montagem feita na Cartoucherie, o sentido apontado por Garber está preservado. A luz se 

revelava inteiramente clara nessa cena. Saribekyan (armênio, no Soleil desde 2009) é um dos 

jovens atores da trupe, que lá chegam carregados de experiência, e imprimia bastante força ao 

monólogo inicial do Soldado ensanguentado. O vigor de sua interpretação vocal sustenta a 

cena, na qual os corpos estão parados, junto do personagem ferido. Essa primeira aparição do 

sangue que lava o corpo e a alma de um homem é uma imagem que atua como arauto do que 

está por vir ao longo da tragédia. 

                                                
119 Hybris (ὕβρις) é “tudo o que passa da medida; excesso; orgulho.” (BAILLY, 1950, p. 1981)  
120 “The whole scene (I.2) deserves our close notice, because in some sense it is the first real scene of the play, 
and it begins with a question so starling that the question itself seems to present a dumb show: ‘What bloody 
man is that?’ These are Duncan’s first words, the King’s first words. A man covered in blood, Who seems to 
foreshadow all the bloody language to come in this play. [...] The ‘bloody man’ in the second scene of the play is 
literally a soldier, figuratively the dead Duncan, and ultimately also Macbeth himself, ‘in blood/ Stepped in so 
far’, unable to wash it from his hand”. 
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Nessa cena de abertura, um soldado, como se vê na Figura 33, vestia um colete à prova de 

balas, uma peça de vestuário criada em meados dos anos 1960, o que gerava uma certa 

imprecisão de caráter temporal na peça, que, segundo nosso entendimento, era situada num 

presente continuado, iniciado em meados do século XX e estendido até os dias atuais. Picon-

Vallin diz que: “Macbeth é para Mnouchkine como o Tartufo, uma dessas raras peças 

clássicas que retêm regularmente as cores da atualidade. Shakespeare situou a peça num 

passado recuado, Mnouchkine procura ‘um contemporâneo intemporal’.”121 (2016, p. 181). 

O cenário do campo de batalha era composto de elementos essenciais, como uma tenda, ao 

centro, local de guarda de equipamentos que, por sugestão, poderíamos crer que pertenciam à 

Segunda Grande Guerra, considerando a presença do rádio, pelo qual se comunicavam e que 

poderia inclusive ter sido usado na Primeira Guerra Mundial, pelo modelo. Era através dele 

que chegavam as notícias da outra parte do campo, da traição de Cawdor e da bravura de 

Macbeth, notadamente com som em off. A imagem de uma caverna que guardava armas e que 

servia de esconderijo aos soldados também fazia lembrar figurativamente guerras recentes, 

como a do Afeganistão, e a caça a Osama Bin Laden. 

 

 
Figura 33 – Duncan e o exército escocês (2014) 
Fonte: Página pessoal de artistas da companhia, no Facebook. 
 

As falas das personagens, nessa cena, saltavam aos ouvidos dos espectadores, como se 

                                                
121 “Comme Le Tartuffe, Macbeth est pour Mnouchkine une des rares pièces classiques qui reprend 
régulièrement des couleurs d’actualité. Shakespeare a situé la pièce dans un passé reculé, Mnouchkine cherche 
‘un contemporain intemporel’.” 
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reportassem os segredos da ação sanguinária que seria praticada no segundo ato. O 

procedimento não só cerca o campo semântico no qual se passa a tragédia, como abre a 

questão da interpretação, pois o espectador pode ler o que não está dito, ver o oculto, como se 

estivesse na mesma posição do protagonista, quando encontra as feiticeiras. O personagem 

entende o que quer do que elas dizem e essa percepção faz com que Macbeth possa ser lida, 

contemporaneamente, como uma tragédia sobre a interpretação do texto e também sobre a 

manipulação da verdade pela mídia jornalística, televisiva, e pelos homens e mulheres do 

governo, que hoje gastam mais dinheiro com publicitários em suas campanhas, para serem 

eleitos, do que jamais gastarão com programas de ações sociais que beneficiem os 

necessitados, em suas gestões. Esse é, segundo nosso entendimento, o ponto de vista do Soleil 

e outra marca de suas operações matriciais: a narrativa atualizada, que estabelece diálogo 

consciente com a história de seu tempo. 

 

 
Figura 34 – As feiticeiras (I, 3) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 30) 
 

A cena da aparição das feiticeiras ocorria sobre e no arredor de uma pequena montanha, 

posicionada ao centro do palco; era a mesma da cena anterior, agora virada do outro lado. 

Shakespeare indica uma charneca, um terreno árido e pedregoso, coberto de urze, aqui 

representado pelo piso criado para a cena. Sobre a montanha, no momento do encontro com 
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Macbeth e Banquo, havia três cabeças imensas – esculturas feitas por Erhard Stiefel, a partir 

dos rostos das atrizes que representavam os papéis. Macbeth e Banquo dialogavam com as 

máscaras articuladas, que mexiam o maxilar, os olhos, e movimentavam-se de um lado a 

outro. 

Na Figura 34, acima das tres feiticeiras que estão sobre a montanha, vê-se apenas o lado de 

trás do rosto das máscaras. Na imagem superior da Figura 35, é possível perceber um detalhe 

das três cabeças. Ao centro, a Primeira Feiticeira, Juliana Carneiro da Cunha, era circundada 

por Eve Doe-Bruce, à direita, e por Shaghayegh Beheshti, que dividia o papel com Nirupama 

Nityanandan (que também fazia Lady Macbeth)122. 

O uso de máscaras como uma ferramenta de teatralidade afasta a encenação do realismo de 

modo radical – e belo, no caso da cena das Bruxas –, pois seu efeito em cena é brutal, de 

modo que a imaginação de artistas e espectadores fica completamente entregue, rendida, à 

forma escolhida para a representação. As máscaras também pertencem ao quadro de 

operações matriciais, não só as esculpidas, mas as impressas nos rostos dos atores, no caso, 

não menos marcadas do que máscaras propriamente ditas, como se pode ver pela iconografia. 

O uso de máscaras está presente no trabalho da trupe desde o início e, como as tradições 

orientais, inseriu-se de forma introjetada na encenação de Macbeth. 

Na Figura 35, a imagem inferior apresenta o momento em que Macbeth e Banquo saíam do 

local da aparição das bruxas – não estavam aterrorizados, como geralmente se vê no teatro –, 

suas faces eram como máscaras da felicidade, com o largo sorriso estampado, que revela o 

estado de ambos com as previsões que receberam e as honrarias dos títulos prometidos. 

 

                                                
122 No Théâtre du Soleil, há um modo muito especial de distribuição de personagens, que segue na contramão 
das produções de teatro convencionais. Com tantas atrizes no elenco (são 46 artistas em cena), por que dois dos 
maiores papéis são feitos pela mesma atriz? O teatro é injusto, segundo Mnouchkine (PICON-VALLIN; 
MNOUCHKINE, 2011, p. 78): escolhe uns, outros não. Em tese, não deveria haver nenhum constrangimento no 
fato de uma mesma atriz interpretar dois papéis grandes numa peça em que há tão poucos papéis femininos, pois 
o papel pertence ao ator que tem o estado certo para decobri-lo. As personagens são prontas, elas existem em 
algum lugar e precisam ser descobertas, como vimos no Capítulo 1. Mas, na prática, certamente esse é um dos 
pontos que poucos devem compreender com plena aceitação, pois exige profundo conhecimento de alguns dos 
princípios fundadores do Théâtre du Soleil: o que define é o palco, são as evidências, e todos – até mesmo 
Ariane – obedecem a elas. 
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Figura 35 – Acima, as três feiticeiras, com a corifeia (Juliana Carneiro da Cunha) ao centro; abaixo, os amigos 
Macbeth e Banquo deixam o campo de batalha felizes com as previsões (I, 3) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 21) 
 

Há quem questione Banquo, se havia ou não calado a respeito das profecias e acobertado o 

assassinato real, advogando em interesse próprio, pois Macbeth tem razão quando diz: “A 

coroa que uso não dá frutos/ E um cetro estéril tenho em minha mão,/ Que me será tirado sem 

linhagem,/ Sem filho como herdeiro. Se assim for,/ Pela prole de Banquo maculei-me:/ Por 

ela assassinei o suave Duncan.” (SHAKESPEARE, 1995, III, 1)123. Essa linha dá suporte às 

críticas filiadas às teorias freudianas, que partem para a interpretação da tragédia colocando 

em foco o ventre estéril de Lady Macbeth e as desgraças do casal sem filhos. 

Observando as imagens da Figura 35, notamos que a fotógrafa Michèle Laurent, há muitos 

anos ligada ao Soleil, nomeou o objeto cenográfico acima de “mamelon”, mamilo. Aline 

Borsari informou que, nas primeiras improvisações que fizeram para a cena da revolução (V, 

2), colocaram vários cobertores arranjados sob amarrações de juta (informação verbal) 124. A 

                                                
123 “Upon my head they plac’d a fruitless crown,/ And put a barren sceptre in my gripe,/ Thence to be wrench’d 
with an unlineal hand/ No son of mine succeeding. If”t be so,/ For Banquo’s issue have I fil’d my mind; For then 
the gracious Duncan have I murther’d” (III, 1, 60-65), (SHAKESPEARE, 1957, p. 78). 
124 Entrevista concedida à autora por Skype, em 10 de outubro de 2017. 
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improvisação pareceu acertada a Mnouchkine e, a partir dela, a cena começou a crescer 

promovendo a visão da resistência, da revolução. As bruxas, inicialmente, não utilizariam o 

“mamilo”, já que sairiam pelo recorte feito no palco especialmente para a cena delas – que 

acabou sendo usado para a aparição de Banquo, na cena ”O Banquete”. Ariane sabe que é 

necessário desconfiar das boas ideias, como ela diz: “[...] quando se decide antecipadamente o 

que vai haver ou não, não funciona” (PICON-VALLIN; MNOUCHKINE, 2011, p. 63). O 

dispositivo do recorte no palco acabou não funcionando para a cena das bruxas, para a qual se 

passou a usar um formato mais elaborado daquele “mamilo” das improvisações, que, no 

espetáculo, encontrou a forma final de uma caverna em uma de suas faces (utilizada na cena 

“O soldado ensanguentado”) e de uma montanha mamilar na outra. Curiosamente, “caverna” 

e “mamilo” são palavras ligadas à representação do feminino, do útero, e a imagística talvez 

tenha atuado de modo inconsciente, fluindo das improvisações dos atores. Há uma questão 

forte ligada ao feminino em Macbeth: a presença de bruxas e de Lady Macbeth, mulheres que 

influenciam ou controlam homens, ligadas ao Rei James I, patrono de Shakespeare, à época. 

Garber diz: 

 

James foi o filho Mary, rainha da Escócia, que foi aprisionada na Inglaterra por 
aproximadamente vinte anos e depois executada, em 1587, pela sua suposta 
cumplicidade no complô para assassinar a rainha Elizabeth. James, filho de uma 
dessas rainhas e herdeiro designado da outra, fez apenas um pronunciamento de 
protesto na execução de Mary. Em algum lugar atrás da figura dominante do rei 
James, cuja imagem está em todos os lugares em Macbeth, deitam-se as sombras 
dessas duas figuras femininas, “mães” e rainhas, com sua inescapável aura e seu 
evidente poder sobre a vida dele, seu destino e seu futuro. 125. (GARBER, 2005, p. 
697, tradução nossa) 
 

A cena da chegada dos heróis a Forres (I, 4) começava com um barulho forte de helicóptero 

pousando e impressionava pela pertinência da ambientação – a cena retratava um dos males 

de nosso tempo: a superexposição da imagem. As câmeras de vídeo, os microfones e as 

câmeras fotográficas utilizadas punham a cena nos dias atuais. 

Platão, em seu livro A República, considera esse o mais baixo dos mundos, o da imagem. A 

alegoria da caverna o revela, e também outras passagens, pois o ator, o artista, acaba expulso 

de sua república ideal por ser um duplo tradutor de imagens. O teatro é uma representação de 
                                                
125 “James was the son of Mary, Queen of Scots, who was imprisioned in England for nearly twenty years and 
then executed, in 1587, for her supposed cumplicity in a plot to assassinate Queen Elizabeth. James, the son of 
one of these queens and the designated heir of the other, made only a perfunctory protest at Mary’s execution. 
Somewhere behind the dominant figure of King James, whose image is everywhere in Macbeth, lie the shadows 
of these strong female figures, ‘mothers’ and queens, with their inescapable aura and their evident power over 
his life, his fate, and his future”. 
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uma interpretação da verdade. Mais uma vez, acreditamos que a questão da interpretação seja 

central em Macbeth. O vaticínio não é o destino. Banquo não sujou as mãos para tornar-se pai 

de reis; Macbeth o fez. O que desencadeia o mal é uma escolha do personagem central, e o 

mal só cresce com o mal. 

 

 
Figura 36 – Chegada de Macbeth a Forres (I, 4) 
Fonte (MACBETH, 2014, p. 23) 
 

A Figura 36 mostra o momento da encenação em que Macbeth (Serge Nicolaï) e Banquo 

(Vincent Mangado, atrás dele, à direita), chegavam a Forres, muito elegantes, como 

celebridades instantâneas, e entravam vitoriosos, vestindo uniformes azul real muito escuro, 

da Royal Air Force. Donalbaim, filho de Duncan, vestia uniforme azul comprado em 

Edimburgo, que se assemelhava a um traje militar, mas não era, e Malcolm, o herdeiro, vestia 

uma cópia desse traje, em branco, feito pelas figurinistas do Soleil (PICON-VALLIN, 2016, 

p. 182-183). 

A rubrica shakespeariana aponta para uma sala na corte do Rei Duncan, em Forres, e o 

cenário do Soleil, para um heliponto, talvez em um prédio de apartamentos de luxo. Aline 

Borsari diz que, para os atores, a cena se passava num heliponto, onde o rei e sua comitiva 



 

 

145 

teriam ido para recepcionar os heróis (informação verbal) 126. Picon-Vallin instala a cena num 

saguão de aeroporto (2016, p.184), mas o som do helicóptero é nítido e há um piso redondo, 

com marcas de pouso, posto em cena pelos servidores, no início da mesma. Um estudante, 

durante a sessão de perguntas feitas a Picon-Vallin, quando de sua palestra na Bahia (ver 

Capítulo 2), indagou se a cena do helicóptero teria sido influenciada por Miss Saigon127, 

dando continuidade à linha de pensamento, exposta pela pesquisadora, sobre a influência de 

seriados televisivos na montagem do Soleil, mas a pergunta não teve resposta afirmativa. 

O herói da guerra, thane de Glamis já condecorado thane de Cawdor, chegava de helicóptero 

e era circundado por repórteres; tornara-se uma celebridade instantânea, por sua bravura e 

seus préstimos ao soberano real. Pela presença do helicóptero, poderíamos imaginar que 

estávamos entre os anos 1940-50, aproximadamente, época em que o aparato ganhou 

notoriedade no decorrer da Segunda Grande Guerra; já se prestássemos atenção ao 

equipamento utilizado pelos repórteres, calcularíamos estar entre os anos 1990 e nossos dias: 

é o presente temporal alongado, como vimos observando. 

Na imagem abaixo (Figura 37), está Macbeth, no segundo monólogo na peça, um aparte feito 

depois de ouvir a nomeação de Malcolm como Príncipe da Cumberlândia. 

 

O filho príncipe! Esse é um tropeço 
Que me derruba se eu não superar. 
Pois ’stá em meu caminho. Agora, estrela, 
Pra luz não ver os meus desígnios negros. 
Fique o olho cego à mão; porém insisto 
Que o que ele teme, feito, seja visto. 
(SHAKESPEARE, 1995, p. 205, I, 4)128 

 

                                                
126 Entrevista concedida à autora por Skype, em 10 de outubro de 2017. 
127 Musical de Claude-Michel Schönberg e Alain Boubill, baseado na ópera Madame Butterfly, ambientado na 
guerra do Vietnã. Estreou em Londres em 1989,e no Broadway Theatre em 1991, dirigido por Nicholas Hytner; 
ficou conhecido por trazer um helicóptero por uma abertura no telhado, uma cena de realismo impactante. 
128 “The Prince of Cumberland! That is a step/ On which I must fall down, or else o’erleap,/ For in my way it 
lies. Stars, hide your fires;/ Let not light see my black and deep desires./ The eye wink at the hand, yet let thart 
be/ Which the eye fears, when it is done, to see.” (I, 4, 50-55) 
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Figura 37 – Detalhe do rosto de Macbeth, no aparte da cena “O helicóptero”, na chegada  a Forres (I, 4) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

O rosto transtornado, triste, do ator condiz com a imagem do assassinato, que aparece pela 

primeira vez para o público no texto, que reflete os pensamentos do personagem central. Justo 

ele, que acabara de chegar como herói, tão feliz – mas a felicidade dura pouco. Mal recebe as 

honras e já passa a ver o herdeiro legítimo do rei, Malcolm, como um empecilho em seu 

caminho. A fama instantânea já tinha feito seu estrago, acordando a víbora ambiciosa que 

estava adormecida. 

A dubiedade do homem, capaz de pensar uma coisa e fazer outra, de esconder no rosto 

pensamentos assassinos, sem transparecer, levando à representação de sua face múltipla no 

palco, é uma das contribuições de Shakespeare à história da arte dramática. Antes, as 

personagens conheciam um lado ou outro, o bem ou o mal, mas, a partir dele, o mesmo corpo 

passou a abrigar as duas forças. As forças do crime, em Macbeth, são evocadas, enquanto a 

razão, a verdade, representada pela luz, é preterida pelos desejos trevosos. O desejo ambicioso 

e voraz passa à frente da decência, da amizade, da ética e da razão. Abaixo,  a Figura 38 

flagra o momento da encenação do Soleil em que Lady Macbeth lia a carta que seu marido lhe 

enviara (I, 5), com as notícias que mudariam a vida de ambos, para sempre. No rosto dela, 

havia esperança e desejo. 
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Figura 38 – Detalhe do rosto de Lady Macbeth, na cena “As flores” (I, 5) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A primeira entrada de Lady Macbeth ocorria nessa cena, “As flores”, na qual lia a carta.  Sua 

aparição surpreendia, com um traje que impressionava pela simplicidade: era uma mulher de 

hoje, que vestia calças, um elemento originário da indumentária masculina, camisa clara, 

mocassim.  

 

[Ela] usa jeans e camisa de seda branca. Ela troca de roupa conforme as 
circunstâncias, elegante, num conjunto grená na noite do crime, de kimono branco 
na manhã em que ele é descoberto. Há na pesquisa dos trajes uma mistura sábia e 
sutil que não faz par com o anacronismo, mas com a estratificação129. (PICON-
VALLIN, 2016, p. 183, tradução nossa)  

 

A montagem retratava uma mulher que ascendia socialmente, e isso era visível na escolha dos 

trajes. No início, era uma trabalhadora, uma mulher prática, assertiva, que talvez exercesse 

funções executivas, não sabemos. Mostrava destreza, concentração e pressa na leitura da 

carta. No decorrer da fala, ela pegava uma coroa de flores, uma guirlanda, e a punha na 

cabeça, numa alusão à coroa real: a grandeza que lhe era prometida, à qual chegaria através de 

seu marido. Depois da breve pausa para a entrada e a fala do Mensageiro, iniciava o segundo 

solilóquio, em que ela começava a conversar com as forças maléficas. No som, entrava o 

timbre de terror, um leimotiv que estaria presente em todas as ações de maquinaria maléfica 

do casal protagonista. Fumaça saía por detrás de seu corpo e a porta de ferro, do portão ao 

fundo, abria e fechava sozinha. Era a invocação do mal, na qual a mulher pedia que os 

espíritos das ideias mortais lhe tirassem o sexo, o remorso, as culpas, e que afastassem o 

                                                
129 “[Elle] porte jeans et chemisier de soie blanche. Elle change de vêtement selon les circonstances, élégante, en 
ensemble grenat le soir du crime, en kimono blanc le matin où il est découvert. Il y a dans la recherche sur les 
costumes un savant et subtil mélange qui ne joue pas sur l’anachronisme, mais sur la stratification”.  
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pensamento sobre as consequências de seus atos, como no texto teatral (I, 5, 39-53). Lady 

Macbeth invoca as forças do mal para que afastem suas emoções, sua humanidade. Esse 

ponto, em nossos estudos, levou-nos a uma série de outros que, somados, estreitaram os laços 

entre a encenação mnouchkiniana, o texto de Shakespeare em nossos dias e o conceito de 

banalidade do mal de Hannah Arendt (1999), que foi formulado diante de seus estudos a 

respeito do julgamento do nazista Adolf Eichmann, em Israel, por seus crimes cometidos 

durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração do III Reich. Voltaremos a 

esse ponto ao final do capítulo, em 3.4. Até lá, apontaremos os caminhos que traçam a estrada 

que a ele nos levou. 

Na encenação do Soleil, Macbeth vinha por trás do portão de fundo, acompanhado de amigos, 

e encontrava a esposa sozinha, caída no quintal. Ele assobiava um som estranho que se 

juntava a outros pios de animais sombrios. Chegava bem disposto e logo abraçava a mulher. 

Os dois permaneciam no chão, num claro início de colóquio amoroso, mas a ideia do 

assassínio, que surgia, cortava o desejo sexual. Sigmund Freud, em  Além do princípio do 

prazer (2010), estabelece os conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte, que aqui poderão 

servir como âncora para análises sobre aspectos complementares dos seres: um contém o 

outro. O sexo é clara pulsão de vida, desejo de vida, e contém em si uma pequena morte, o 

orgasmo, a morte saudável e necessária, que alimenta o tempo acordado, da vida; o orgasmo é 

o sono. Lembremos que Macbeth entrou para a história como “aquele que matou o sono” (II, 

2, 35). A ideia do assassinato se interpõe na vida de um casal que era próspero e intimamente 

bem relacionado. Ela acaba com o desejo, com o apetite. É a pulsão de morte que enfrenta e 

destrói a vida. Além dessa desarmonia sexual, outro ponto de ancoragem para a crítica 

psicanalítica é a esterilidade do casal sem filhos. 

A cena “As flores” (I, 5) surpreendia pelo espaço em que era ambientada. Na abertura, as 

funcionárias faziam arranjos florais – eram seis floristas, cinco mulheres e um jardineiro, e 

uma governanta,  com dois vestidos nos braços, que eram apresentados à Lady Macbeth para 

a recepção do marido. Era a primeira grande entrada das maisonées, o exército de serviçais 

inspirado em Downton Abbey130. O cenário era o pátio na casa Macbeth, em Inverness, e a 

cena se passava durante o dia, uma das poucas na peça, pois o rei, associado ao sol na 

sociedade monárquica, estaria presente. Se nos perguntássemos de onde teria vindo a visão da 

                                                
130 Aline Borsari, em entrevista concedida à autora, em 10 de outubro de 2017, disse que os atores que faziam 
parte das cenas realmente assistiram ao seriado, como parte integrante da pesquisa, e que talvez o ator Serge 
Nicolaï não o tenha visto, como informamos anteriormente, por não ter participado das improvisações das cenas 
das “maisonées”, pois a referência indicativa de Mnouchkine era voltada para esse aspecto do seriado. 
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imagem de belas flores primaveris no cenário de Macbeth, talvez encontrássemos resposta 

nos versos: 

 

Mas jamais 
Verá o sol tal amanhã. 
Teu rosto, Thane, é um livro aonde os homens 
Podem ler suspeições; para enganá-los 
Usa aspecto enganoso, e boas-vindas 
Brilhem-te olhos, mãos e língua: 
Sê a inocente flor que nutre a víbora. 
(SHAKESPEARE, 1995, p. 208, I, 5, 60-65, grifo nosso)131. 
 

 
Figura 39 –Lady Macbeth invoca forças maléficas (I, 5) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 28) 
 

A cena era a encarnação do trecho que grifamos no texto acima, transformando a imagem 

oferecida por Shakespeare em concretude sobre o palco. A Lady Macbeth do Soleil revelava-

se a víbora que se escondia no meio de belas flores. As flores inocentes estavam ali, 

contrastando com o que ia à alma da mulher que as ajeitava. A cena como um todo reforça o 

sentido de nossa interpretação, pois era uma brincadeira de esconde-esconde, que trazia 

Duncan ao palco – o visível e o oculto, o duplo sempre presente em Macbeth; o rei via as 

flores e se admirava delas, mas não via a serpente.  

O cenário também serviu de apoio para a sexta cena do primeiro ato. 

                                                
131 “O, never/ Shall sun that morrow see!/ Your face, my thane, is a book where men/ May read strange matters. 
To beguile the time,/ Look like the time. Bear welcome in your eye,/ Your hand, your tongue. Look like 
th’innocent flower,/ But be the serpent under’t.” (I, 5, 63-68, grifo nosso.) 
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Mestres da cena, os artistas fizeram com as flores várias construções e metáforas, como a 

coroa, a guirlanda que vestia a rainha, na menção às honras que estavam por vir (I, 5, 10), o 

vaso, que  servia de esconderijo para a entrada do rei brincalhão, que se escondia para 

surpreender a anfitriã (I, 6), e as flores que caíam dos vasos, durante a invocação do mal (I, 

5), além do efeito belíssimo da passarela de pétalas vermelhas construída para a passagem 

real (I, 6). 

O clima primaveril e o ambiente feminino, cheio de flores, antecipavam a chegada do Rei 

Duncan e de sua comitiva, composta por Banquo, Fleance e dois seguranças, que ficavam por 

detrás do portão de ferro. Na entrada, o rei vinha só e conversava com o florista, 

demonstrando não só o sentimento de estar em casa como também seu lado humanitário e 

próximo dos funcionários mais simples. Depois, Banquo e Fleance entravam em cena. Os dois 

seguranças estavam posicionados na linha direita e esquerda do fundo do palco, paralelos, e 

sua posição imprimia harmonia à cena. Vestiam terno caqui, camisa branca e gravata preta. 

Lady Macbeth, entre risos, pela brincadeira do esconde-esconde, recepcionava o amigo real 

com demonstração de afeto e abraços. O Duncan de Maurice Durozier era bondoso, amável, 

gentil e parecia estar realmente entre amigos. Esses procedimentos cênicos reforçavam ainda 

mais a crueldade do que estava por vir. A luz alta, quando caía, intensificava o teor das trevas. 

Na imagem abaixo (Figura 40), está Malcolm (Duccio Bellugi-Vannuccini), que chegava de 

olhos vendados, brincando de cabra-cega com os colegas, num clima festivo. A venda sugeria 

exatamente o que aconteceria na peça: teria seu pai assassinado sob seus olhos, sem que ele o 

pudesse ver, e, qual criança indefesa, ver-se-ia obrigado a fugir, por medo de ser o próximo na 

linha de tiro do criminoso. 
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Figura 40 – Chegada de Malcolm (I, 6) 
Fonte: Páginas de Facebook de artistas do Théâtre du Soleil. 
 

Havia seis mesas cenográficas dispostas em sequência, da mais baixa para a mais alta. Sobre 

elas, estavam os arranjos que (imaginamos) seriam postos na casa durante a recepção da corte 

real, e um pote com pétalas vermelhas.  

A imagem abaixo (Figura 41) mostra o momento em que a passarela de pétalas começava a 

ser construída. Durozier, ao centro, fazia dois papéis na peça, Ross (de cabelo e barba ruivos) 

e o Rei Duncan, alterando completamente o visual e o desenho físico ao mudar de 

personagem, procedimento peculiar no modo de trabalho do Théâtre du Soleil. 

 

 
Figura 41 – Passarela de flores (I, 6) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 33) 
 

Depois da anfitriã, entre risos, o próprio rei tomava o pote às mãos e continuava, de costas 

para o vomitório, espalhando as pétalas vermelhas, metáfora de seu próprio sangue real, 

vertido nas próximas cenas. Ao sair, era seguido por seus dois filhos e por uma comitiva 

composta por quatro assessores, além dos seguranças. Ao final da cena, na saída de Duncan e 

Lady Macbeth, as serviçais completavam a passarela de flores e todos entravam no castelo, 

pela ponte que ligava o palco aos camarins, passando em meio à plateia central.  
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Os koken ou criados de cena (S. Beheshti e J. Jancso; M. Chaufour e A. Milléquant) 
de uniformes contemporâneos traçam com pétalas de rosas vermelhas o caminho 
que leva ao crime. Esta imagem contém a lembrança do hanamichi, a passarela do 
kabuki “caminho das flores”, que inspirou tanto o Soleil (PICON-VALLIN, 2017, p. 
295).  

 

Enquanto a passarela de influência japonesa era montada, Jean-Jacques entrava com tema 

oriental no som, o que reforçava o sentido e a lembrança desse Oriente introjetado no modus 

operandi do Théâtre du Soleil.  

O hanamichi, o “caminho das flores”, teve várias funções na peça. Na cena seguinte (I, 7), a 

última do primeiro ato, foi um tapete sensual, vermelho, sobre o qual o casal protagonista teve 

relação sexual, naturalmente estilizada, enquanto tramava o assassinato do rei. Este era o 

último colóquio amoroso do casal na peça, pois, a partir do segundo ato, seus corpos 

passavam a estar separados. 

No segundo ato, como veremos, o mesmo tapete vermelho também serviria de caminho de 

sangue, por onde o assassino trafegava, antevendo uma adaga imaginária, o que, na 

montagem do Soleil, ganhava concretude na forma de uma escavação em meio a essa 

passarela. Macbeth cavava, no fundo do palco, um buraco no chão, no qual encontrava a 

adaga enterrada – ela não era imaginária, mas física. 

O tapete de pétalas vermelhas também servia como se fosse cobertura, lençol da cama 

imaginária, em noite de amor, e criava a sensualidade necessária para a cena de sexo (I, 7). A 

expressão no rosto da artista, flagrada na Figura 42, indicava o prazer sádico em sufocar o 

marido, que acabava sentindo prazer durante a relação, em que ela o incitava ao assassinato. 

A cena sugeria movimentos sexuais no decorrer das falas, sutis, quase imperceptíveis, mas 

muito precisos em sua indicação e sequência. 
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Figura 42 – Colóquio sexual protagonizado pelo casal Macbeth (I, 7) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 34) 
 

A última cena do primeiro ato (I, 7) começava quando Macbeth deixava a sala de refeições 

onde acontecia o banquete para o rei, saindo para o o jardim, que já não era o local das 

primeiras flores, com as seis bancadas. Restavam a passarela vermelha sobre um fundo 

sombrio e enevoado e a figura encurvada de um garçom, com bandeja na mão, à espreita. 

A cena era montada em um pátio interno, cercado por muretas dos dois lados, com um banco 

de ferro, localizado na esquerda do palco. O sentido da harmonia do posicionamento dos 

objetos e das pessoas no espaço (os seguranças, porexemplo – vide Figura 41) é sempre 

preservado por Mnouchkine, pois também é um aspecto de sua herança do teatro oriental. 

No cenário, havia seis pedestais com gradil floral na esquerda, três postes de cada lado, a 

passarela de sangue, no meio do palco, e uma figura sinistra, “congelada”, de um garçom 

vestido a caráter, com uma bebida sobre a bandeja, posicionado do lado direito, ao centro do 

tablado. Essa figura sinistra, cuja silhueta pendia para frente com o peso da bandeja que 

carregava, fazia lembrar mordomos e serviçais que se escondem na penumbra, tanto para 

escuta de informações, em filmes policiais, quanto como indicativos de suspensão, para criar 

efeitos de imagens de terror, antes que a ação terrível venha a acontecer. 
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Na direita do palco, havia uma casinha de madeira clara, que fazia lembrar uma gaiola de 

aves, uma estrutura que não se entendia a que vinha, a princípio.  Entre o primeiro e o 

segundo poste do lado esquerdo, estava o banco de ferro, onde se escondia o invisível kôken 

(Saribekyan – vide Figura 42) que o movia para o centro do palco, onde permanecia 

escondido. 

Havia brumas vindas de vários lugares e, a partir desse ponto, era instaurado o clima úmido, 

sombrio, enevoado, que percorria toda a tragédia; são as brumas presentes nas paisagens da 

Escócia, da Inglaterra, e também as vindas das referências de Top of the Lake. Os efeitos de 

fumaças eram realmente espetaculares, precisos e muito bem estudados. 

A luz dos postes refletia sobre o piso, criando efeito de clima úmido, como se nele houvesse 

água, orvalho, como se tivesse chovido. 

O senhor de Cawdor, que, no início da cena, estava sobre a passarela, bradava, cheio de som e 

fúria. Estava nervoso. Deixava o jantar, talvez decidido a abrir mão do plano sinistro, ou 

sufocado pelo que queria e não queria fazer. Havia batidas, passos. Era sua esposa, já 

transformada na rainha da noite, vestida de vermelho-grená e preto, como o palco. Lady 

Macbeth entrava, o garçom saía. 

O Macbeth de Nicolaï, quando ficava nervoso, tirava o casaco, a gravata, abria a camisa, 

jogava tudo ao longe – essa era uma marca do personagem, que se repetia em vários 

momentos, era o desenho físico, no corpo: a encarnação do estado do personagem. Na 

imagem da Figura 42, ele aparece do avesso, pois estava de costas para o público, como se 

fosse crucificado pelo desejo. Os gestos de Lady Macbeth tinham conotação sexual o tempo 

todo, até mesmo com a mão que invadia o peito do marido, entre os botões da camisa, na 

despedida. 

Quando, ao final, Lady Macbeth deixava a cena, seu parceiro falava com o garçom, que 

retornava em algum momento. Depois ficava sozinho e, enquanto dizia o celebrado 

“monólogo da adaga”, no qual ele via um punhal imaginário vindo com o cabo voltado para 

si, começava a cavar e ser engolido por um buraco situado em meio à passarela, no fundo do 

palco. A quartelada do palco comportava o corpo todo de Nicolaï, que ficava totalmente 

imerso, como “a sete palmos do chão”. Era mais uma das metáforas visuais do espetáculo, 

pois o herói cavava sua própria sepultura como ser humano, ao cometer o assassinato. 

Durante o solilóquio (II, 1, 33-64) ele tirava a camisa, os sapatos, repetindo os gestos de sua 

angústia traduzida em ação física. Soavam sinos. Ele estava cheio de som e fúria, gritando. O 
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texto era encarnado e ele, totalmente dragado pela terra na cena da adaga. Ao final, entravam 

homens, servidores da cena (servidores de sua casa), e o retiravam do buraco, ao incômodo 

som de sinos, corvos e gralhas. 

Nas imagens abaixo (Figuras 43 e 44), vê-se o tapete que fora estendido para o rei. A cena, no 

final, resultava como se Macbeth tivesse desencravado a adaga que estava enterrada, morta: 

ele ressuscitava o crime (representado pela adaga) que estava por vir, concretamente. 

 

 
Figura 43 –Macbeth sobre o hanamichi (I, 7) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
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Figura 44 –Macbeth cavando a própria sepultura (I, 7) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

 

3.3.3 Aquele que, um dia, ia ser rei 

 

 

As cenas que fazem parte desta seção vão da primeira do segundo ato – “A despedida de 

Banquo” – à terceira do terceiro ato – “O píer”, com o assassinato de Banquo, sobre a qual o 

Théâtre du Soleil fechava o pano de sua encenação para iniciar o intervalo. 

“A despedida de Banquo” começava em continuidade orgânica com a cena e o ato anterior, 

sem que houvesse qualquer interrupção ou blackout na linha narrativa. Localizada no pátio 

interior do castelo, a cena recebia a entrada de Banquo e Fleance, seu filho, que caminhava 

numa brincadeira ingênua, seguindo os passos do pai. Depois, entrava Macbeth e um criado. 

A cena era simples e a movimentação dava densidade à relação das personagens, 

intensificando a tragédia que estava por vir. 

Banquo e Fleance, quando entravam, também pisavam na passarela de sangue, metáfora do 

que viria a acontecer com suas vidas. Sem suspeitar que o futuro tirano por ali os espreitava, 
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iam para a casinha da lateral e sentavam-se juntos, por um minuto, no banco situado na direita 

do platô; enquanto a criança brincava, o pai monologava. A cena era curta. Macbeth, depois 

de surpreendê-los, falava com o companheiro, pedindo que não faltasse ao jantar, uma prova 

do cinismo do bardo, segundo Bradley, pois o personagem honra sua palavra mesmo depois 

de morto. 

Ao final, as maisonées entravam varrendo as folhas que havia no palco, com espantosa 

precisão e rapidez, e impressionavam pelo belo desenho de formas e linhas no movimento. 

Eram quatro mulheres, com imensas vassouras de pelo, e dois rapazes no sopé do palco, que 

recolhiam as folhas com um grande pano branco. Todos escapavam pelo vomitório. Então, 

entravam duas cocheiras, uma com um cavalo branco, posicionado na esquerda, e outra com 

um cavalo preto, na direita. A opção da encenadora de ambientar a cena (II, 2) na cocheira 

revela a genialidade do sistema de criação coletiva do Théâtre du Soleil, pois a proposição 

partiu do ator Maurice Durozier (informação verbal)132. 

Os cavalos atuavam manipulados por atores nas cabeças e nas caudas e, reagindo a tudo, 

assustavam e eram assustados, sendo os maiores responsáveis pela criação do clima da cena 

mais tensa e sanguinária do espetáculo. 

A manipulação de bonecos é uma das especialidades dos artistas do Soleil; essa era sua 

segunda inserção na peça, que também utilizava grandes máscaras manipuláveis para a 

aparição das feiticeiras, como vimos. A impressão de realidade, com os cavalos em cena, era 

tão grande que mesmo um público acostumado a frequentar os espetáculos da trupe pensava 

estar na presença de dois cavalos reais. O palco é imenso, 500m2 (25mx20m), e seria, 

portanto, perfeitamente factível a realização da cena com cavalos verdadeiros, ainda mais 

considerando que o teatro está localizado em meio a um bosque, como vimos no capítulo 

anterior, e que, no local, há presença constante de cavalos, além de uma escola, a C. L. C. La 

Cartoucherie, que oferece aulas de equitação. É possível que o público, ao dirigir-se ao teatro, 

tenha passado por, ou ao menos visto, um ou mais cavalos na estrada que dá acesso ao portão 

de entrada da Cartoucherie, o que tornaria natural e interiorizada, na mente do espectador, a 

ideia de que estaríamos diante de cavalos reais no palco. 

O movimento tenso dos animais, durante as falas em que Macbeth confessava o assassinato 

consumado à esposa, intensificava a ação dramática. Depois de havermos visto a cena no 

palco, acreditamos que a escolha do espaço cênico para a realização do diálogo sobre o crime 

                                                
132 Entrevista de Aline Borsari em 10 de outubro de 2017, por Skype. 
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foi acertadíssima, como se tivesse sido a melhor forma imaginada, possível, além de jamais 

vista antes, até onde sabemos. Hipoteticamente, se Shakespeare a tivesse visto, provavelmente 

incorporaria a proposição à sua rubrica original. Onde estariam, nos dias de hoje, esses 

assassinos, afinal? A escolha do espaço e a forma teatralizada, com presença de bonecos, 

colaboraram sobremaneira com as ações e o com jogo teatral, em cena. Acreditamos, 

inclusive, que haja um diálogo do filme Macbeth: Ambição e Guerra, do autraliano Justin 

Kurzel, lançado em 2015, com essa cena, pela presença em comum dos cavalos e pela 

interação destes com o estado emocional das personagens na cena do assassinato. 

O cenário era formado também por um gradil baixo, do lado esquerdo, outro atrás e outro 

ainda à direita, não iluminados; eram apenas demarcadores de espaço, indicadores. Os cavalos 

estavam de costas para a plateia. Em cada uma das cocheiras, havia um poste pendurado, que 

iluminava a pequena área que as separava, causando um efeito belo, de luz e sombra. 

 

 
Figura 45 – Cocheira esquerda (com cavalo branco) em Macbeth (II, 2) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

Havia quatro manipuladores no celeiro da direita: Marie Chaufour para movimentar a cauda, 

Aline Borsari para a cabeça, Samir Abdul Jabbar Saed para o corpo, e Thérèse Spirli ou Mari-

Jasmine Cocito para dar batidas na grade e fazer sons; e três outros na esquerda: Arman 
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Saribekyan para manobrar a cauda, Ana Amélia Dosse para o corpo e Frédérique Voruz para 

a cabeça. Arman e Marie são atores de estatura baixa, necessária para manipular a cauda do 

animal, voltada para o público. Os ensaios eram comandados do alto da plateia por Durozier, 

que observava se havia pontos inconsistentes na criação do efeito da teatralidade (informação 

verbal) 133. 

Lady Macbeth entrava pela esquerda, falando sem parar, amedrontada. Macbeth entrava em 

seguida, com as duas  adagas na mão direita e com sangue no corpo, até o meio do braço, na 

barriga, em seu ombro esquerdo, na cabeça. Ele estava descalço, catatônico. A esposa dava 

comandos, engatinhava como um cachorro e, quando ela dizia: “Why did you bring these 

daggers from the place?/ They must lie there: go, carry them, and smear/ The sleepy grooms 

with blood” (II, 2, 47-49), ele negava. Então, ela pegava as facas, cujo peso o som de Lemêtre 

reforçava, e saía; os cavalos se batiam nas paredes, nervosos, e Macbeth espancava o cavalo 

preto. Havia argolas de metal nas estruturas, que faziam barulho, e um banco que circundava 

a cocheira direita, onde ele se sentava, desolado. Havia também um banco na frente da 

cocheira esquerda e um balde, uma cela e outros objetos no espaço comum entre ambas. 

 

 
Figura 46 –Detalhe do casal Macbeth, logo após o crime (II, 2) 
Fonte: (MACBETH, 2014, p. 32)  
 

No final da cena, sons vindos do vomitório simulavam batidas à porta, que se misturam com 

os ruídos dos cavalos se debatendo nas cocheiras. Os sons eram disparados de vários locais, 

como a porta do castelo (debaixo da plateia) e a área dos músicos, ou eram provocados pela 

                                                
133 Vide Nota 38 
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cenografia e pelos cavalos em cena, como relinchos. Os cavalos, como valentes atores, saíam 

de cena interpretando até o final, depois do que havia um profundo silêncio. 

A terceira cena do segundo ato, “Arlequinada”, abria-se na sala do castelo de Macbeth, no 

cenário onde houvera o banquete da noite anterior, em homenagem ao rei: ao centro, 

encontrava-se uma imensa mesa branca, circundada de cadeiras vermelhas, e um trono; do 

lado esquerdo, havia um serviço de jantar, um rechô e duas taças; do lado direito, outro 

serviço, sobre uma mesa, indicando que os convidados teriam se servido à americana, fazendo 

os pratos cada qual, nas estações. No fundo, estendia-se uma cortina pequena, pendurada em 

varão de cortinado maquinado, no meio do palco; segundo Picon-Vallin (2016, p. 184), é a 

versão em cinza da cortina laranja de L’histoire terrible mais inachevée de Norodom 

Sihanouk, roi du Cambodge (1985), geralmente utilizada para ambientar um local interno 

(salas etc.), separado de uma grande cortina ao fundo, representativa dos espaços externos 

(pátios, por exemplo). 

O porteiro (Eve Doe-Bruce) surgia debaixo da mesa, coberto por toalhas brancas, pois dormia 

sobre um banco. Estava de pijama, com touca de dormir, e arrancava risos tímidos, mas 

constantes, durante toda a cena. Havia uma imediata identificação, por parte dos fiéis 

espectadores do Soleil, com Monsieur Felix, personagem cativante de Eve, o dono da 

estalagem em Les naufragés du Fol Espoir, a peça que antecedeu Macbeth. 

Tratava-se de uma intervenção cômica, em meio ao drama, um momento que vinha para 

aliviar a grande tensão da cena anterior, em que o assassinato era reportado, e a da seguinte. 

Eve é uma das atrizes mais fortes e antigas no Soleil (uma trupe muito experimentada na 

potente escola da Commedia dell’arte), mas, em Macbeth, a própria peça parecia querer 

impedir que a comédia acontecesse a plenos pulmões, como em Les naufragés. Que riso pode 

existir numa cena que vem entre dois assassinatos? Bradley faz análise detida das 

personagens centrais, mas fala no porteiro apenas para dar um exemplo da ironia presente na 

peça, quando este se imagina guardião das portas do inferno (2009, p. 261). O riso tímido dos 

espectadores, apesar da excelente arlequinada no palco – tanto Felix quanto o porteiro têm 

evidente influência do famoso zanni da Commedia dell’arte, o Arlequim, seja no desenho do 

corpo, seja na máscara impressa no rosto de Eve –, talvez refletisse o estado tenso da plateia, 

usurpada do benefício de relaxar com a cena cômica, pela extrema tensão da cena da cocheira. 

É possível que essa tenha sido mais uma estratégia de Mnouchkine, que leva juntos os dois 

lados do teatro, palco e plateia, na vivência da experiência desta que é a tragédia da nossa 

vida contemporânea, traduzida numa montagem shakespeariana. A corda dessa tensão começa 
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a ser esticada no desejo inicial do protagonista, na ambição manifestada diante da nomeação 

de Malcolm como Príncipe (I, 4), e não para mais de ser retesada, até que estoura, no final, 

com a morte da rainha (V, 3) e do vilão usurpador (V, 8). 

O clima é de suspensão o tempo todo, como nas ficções policiais, nos filmes de suspense, nos 

quais situações cada vez mais assustadoras são expostas diante de pessoas que assistem a tudo 

caladas. Essa voz usurpada e o desejo reprimido de ação geram a força necessária para levar a 

audiência ao desejo de revolução e restabelecimento da paz, o que exige estratégia, 

concentração e nenhum relaxamento, pois há um inimigo comum, que é visível, e é necessário 

tomar uma atitude para que seja vencido. 

A cena “Arlequinada” (II, 3) era marcada pelo som insistente das batidas na porta do castelo e 

pelo texto musical, que acompanhava os gestos bem desenhados no corpo de Doe-Bruce. Ao 

final, o Porteiro saía pelo vomitório, com a chave em punho, e voltava com Macduff, aquele 

que a audiência provavelmente sabia que era o tal homem não nascido de mulher, que virá ao 

final da tragédia para cortar a cabeça do tirano traidor. 

Entrava, do fundo, Macbeth, para recepcioná-lo, e Macduff saía, para encontrar o rei. Ouvia-

se, então, um grito e Macduff voltava pelo vomitório, andando de costas, e caía sentado no 

banco, onde dormia o porteiro. 

Havia cinco cadeiras vermelhas, três do lado direito, duas do esquerdo, e um banco de 

madeira, do lado esquerdo, na frente – tudo sempre bem disposto, conservando a harmonia 

das formas. Macduff, com o eixo perdido, passava por cima da mesa e caía na cadeira, do 

outro lado, sem jamais dar as costas ao local de onde entrara, no qual teria visto o rei morto. 

Com seus gritos, entravam todos os doze funcionários, com gravatas soltas, sem paletó, pois 

claramente não estavam prontos para o trabalho, tendo sido surpreendidos antes de o sol 

nascer. O Sol, o rei, era morto – não nasceria jamais naquele palácio, a não ser depois da 

queda do tirano. 

Lady Macbeth entrava, vestindo um kimono branco, um claro sinal de que as aparências 

enganam, pois tanto a cor quanto o traje estão ligados à luz, à paz, ao descanso, e não ao 

assassinato. O traje era, portanto, um simulacro de realidade; a veste era suave como a pele da 

rosa que escondia a víbora. Então, vinha Macbeth e caía aos pés de sua esposa, fingindo 

desespero. Aos poucos, fingindo sofrimento, ele se virava para o lado esquerdo, ela para o 

direito. A marca corporal denotava que o casamento estava desfeito. Ela estava de branco, 

cabisbaixa, ao sopé da mesa de jantar, do lado direito, mesclando-se aos tecidos soltos desta, 
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brancos, que se misturavam ao cobertor do porteiro, branco, que estava sobre um sofá, 

também  branco, de pés pretos: era uma visão plástica belíssima, que unia o preto dos cabelos 

de Niru com a cor preta dos pés da banqueta, o restante todo branco, dando a impressão de 

fusão. O banco que estava, na visão do público, antes da mesa e de frente para o trono real, 

compunha com o todo uma imagem harmônica, de influência oriental. O branco no branco 

criava uma espécie de degrau cromático e real para a mesa. Tudo foi milimetricamente 

estudado na disposição dos objetos em cena. 

Macbeth dava a notícia aos filhos do rei. Os atores faziam o efeito de “congelar” durante as 

falas dos herdeiros, posicionados no centro do palco. Banquo falava – todos permaneciam 

“congelados”. Todos saíam, até ficarem só os filhos. Passava uma menina correndo, que dava 

suporte ao escape deles. 

O cenário saía de cena em dois segundos (contados no relógio). 

A última cena do segundo ato (II, 4) era marcada pela entrada de duas casinhas de vigília, 

totalmente iluminadas por dentro. O que se via, no breu do teatro, eram dois quadrados de luz 

branca, muito clara, e dois pequenos triângulos, avançando do fundo em direção ao público – 

eram formas geométricas que se moviam, sem que se visse mais nada. Na parada, via-se que 

esses quadrados eram janelas de casinhas, guaritas, e os ícones triangulares simulavam as 

ponteiras do portão que as separava. Ter a visão de algo que estava oculto e se revela não só 

estimula o desejo pelo jogo teatral, como, mais uma vez, corrobora o padrão da tragédia de 

trazer à luz o que estava no breu. 

Havia uma guarita do lado esquerdo e, dentro dela, um velho guarda oriental (Seietsu 

Onochi), vestido de azul e vermelho, com uniforme. Ross vinha andando pelos fundos e, 

chegando lá, ocupava a guarita do lado direito. O cenário remetia às casinhas sobre rodas de 

Le dernier caravansérail. Macduff estava fugitivo e aparecia ali carregando uma pasta com 

documentos que, no susto, derrubava no chão. Ele pedia a Ross que fosse a Fife, avisar sua 

esposa do acontecido. 

Havia um poste de rua atrás da guarita esquerda, com luz âmbar, que refletia o piso, de 

aparência úmida. O ambiente era totalmente crível e condizia com o propósito da encenação. 

Ao final da cena, curta, o cenário saía por trás.  

O terceiro ato começava com uma cena que foi ligeiramente adaptada, de modo que sua ação 

se dava em dois locais diferentes.  Na rubrica shakespeariana, a cena estaria em Forres, numa 

sala do palácio, enquanto que, no Soleil, era ambientada no pátio das bandeiras, na cerimônia 
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cívica da coroação (III, 1a), e, depois, num local úmido e escuro (III,1b), que fazia lembrar 

espaços onde, no período noturno, acham-se criminosos, vagabundos – cais do porto, beira de 

rio, debaixo de ponte ou à margem de uma estrada, o que se entendia pelo indicativo das luzes 

vermelhas postas no piso, à esquerda do palco. Devido à escuridão, quase completa, não se 

sabia ao certo onde se estava, mas certamente em algum espaço subterrâneo, metaforicamente 

desenhado. A escolha foi oportuna, pois dava concretude ao que ia no subtexto da ação, que 

se conectava ao submundo do crime, ao que está debaixo do solo, ao que não pode ser visto, 

pois é ilegal e habita no terreno da morte, dos ínferos. À direita, havia um banco sob um 

poste; à esquerda, um carro, que devia ter levado Macbeth ao local. O clima noir da cena 

remetia o imaginário (alimentado por Mad Men) ao tempo dos gângsteres dos cassinos norte-

americanos, que proliferaram nos anos 1940-1950, com seu trabalho, que vinha sendo 

realizado desde a Lei Seca (1920-1933), com o tráfico de bebidas alcoólicas. 

A cena III 1a começava com música escocesa, com tocador de gaita de fole, com traje típico 

escocês, e três oficiais, e retratava – pela segunda vez no espetáculo – o excesso de exposição 

à mídia, fenômeno que assola nossos dias, criando celebridades instantâneas, do qual fazem 

uso políticos, em suas ostensivas campanhas publicitárias, que divulgam incessantemente 

imagens esvaziadas de conteúdo e sentido. Uma bandeira era hasteada. Banquo vestia 

uniforme de gala. Para compor a cena, entravam seis profissionais da imprensa, depois mais 

de 30 atores do grande elenco. Havia quatro kokens portando bandeiras vermelhas hasteadas. 

Lady Macbeth era entrevistada por uma repórter, enquanto caminhavam – era uma coletiva de 

imprensa ao vivo, ficcional. Ela vestia seda, calça branca e blusa azul; as cores eram as 

mesmas da primeira cena – calças jeans e blusa branca –, mas estavam invertidas agora, e o 

tecido era nobre. Denota ousadia o uso de calças numa cerimônia de coroação, segundo a 

figurinista Paula Baraldi (informação verbal)134. Macbeth chegava por último, coroado, de 

calça preta, uniforme de gala vermelho. 

Mal assumia o poder, o sucesso lhe subia à cabeça, fazendo ecoar a primeira frase da carta 

que endereçara à esposa: “They met me in the day of success” (I, 5, 1). Brilho, poder e fama: 

tudo conquistado de forma instantânea e ilegítima, quase gratuita, não fosse o assassinato, 

algo muito comum nos dias atuais. Os famosos tiravam fotografias com todos, de vários 

modos, havendo, inclusive, selfies feitas pelo povo, atrás ou ao lado das celebridades. Com 

relação ao tempo da ação dramática, novamente notava-se uma imprecisão localizada no 

presente, pois os equipamentos para registro audiográfico, fílmico e fotográfico, como 

                                                
134 Depoimento pessoal, colhido em São Paulo, em setembro de 2017. 
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dissemos anteriormente, pertenciam ao tempo atual. Porém, o carro (imaginário, com efeito 

de real) que entrava em cena (III, 1b), perto do qual ocorria a contratação dos assassinos, 

remetia aos anos 1950, através da sonoridade do motor, dos faróis e da buzina. 

Ao término da mise en scène do culto às celebridades, todos saíam e, nessa saída esfuziante, 

os três oficiais do início e o tocador de gaita permaneciam atrás da cortina cinza do fundo, em 

continência à bandeira, enquanto os outros tiravam o cenário – era apenas um detalhe, mas 

que fazia toda a diferença, pois conferia efeito de realidade à encenação, no sentido de que o 

soldado, um personagem aparentemente secundário, cumpria sua função com honra, o que 

contribuía para a promoção da adesão imediata da plateia à imaginação dos atores. Trata-se de 

um jogo, e a fé cênica, em momentos como esse, faz com que os dois lados do platô sintam o 

prazer de estar ali, tendo uma experiência artística. A cena tinha o sentido de retratar a euforia 

do povo, promovida e ampliada pela voracidade da publicidade, que cerca o casal real para ter 

sensação de proximidade com personagens públicas ricas e famosas. 

 

 
Figura 47 – Mise en scène do culto às celebridades (III, 1a) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

Macbeth e Banquo ficavam a sós, ao final, próximos à bandeira. Um gradil de ferro, que 

lembrava os utilizados em Les naufragés, separava-os da plateia. O vilão dava adeus ao amigo 

e fazia recomendações a Fleance. Depois, ficava sozinho. Um segurança aparecia do lado 

esquerdo. No som, voltava o leitmotiv da ideia do assassinato, sinalizando o clima tenso. Ele 
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sentia-se mal. “Être roi n’est rien, sauf à l’être en sécurité.” (III, 1, 47). A tradução de 

Heliodora diz: “Que vale estar aqui sem segurança?” (1995, p. 229). Manuel Bandeira versa 

mais próximo a Mnouchkine: “Ser o rei/ Não é nada: há que sê-lo sem perigo.” (2009, p. 77). 

A fala e a interpretação de Nicolaï faziam o público rir – a essa altura, os espectadores já 

estavam entregues ao jogo bem-humorado de Macbeth do Soleil. Segurança é tema em ponta 

de pena na sociedade contemporânea – terrorismo, carros blindados, banditismo real e virtual. 

É lugar-comum, no mundo todo, a sensação de insegurança, e a encenação lidava com isso 

nas entrelinhas. 

Sozinho, nervoso, o tirano tirava a coroa e a jogava no chão, retomando o sintoma físico de 

sua doença pegajosa. O tema o acompanhava o tempo todo – é o procedimento do Soleil em 

que o ator alimenta o músico e vice-versa, no jogo do palco, mais uma operação matricial. A 

música é o som de dentro da personagem, é interior e move o ator, mas o público também a 

ouve e se estimula.  

Mais nervoso ainda, Macbeth tirava o casaco e logo dizia: “Quem vem lá?” (III, 1, 71). Era o 

fim do monólogo. Ele punha as mãos na cabeça.  

Tudo ficava no escuro e a tensão passava ao som, que sustentava o clima por quase 15 

segundos de blackout. No caso, a escuridão não vinha apenas para disfarce, para trocar 

cenários, pois isso, como vimos, era feito às claras, como parte da encenação. Aqui, ela vinha 

para adensar o clima tenso, que antecedia a contratação dos assassinos. 

Afinal, se Duncan era um amigo querido, Banquo fora companheiro de batalhas, um amigo 

em dobro; então era preciso matar ainda mais o resto de humanidade que havia no coração do 

protagonista, se é que algo sobrava depois. Essa era a primeira medida do governo Macbeth – 

e um indício para que possa ser identificado em modelos contemporâneos: afastar 

definitivamente os ex-companheiros fiéis, que sabiam dos detalhes do caminho (eleitoreiro) 

que havia trilhado para chegar onde estava, um pré-requisito para manter-se firme no poder. A 

trama não revela nada diferente dos procedimentos utilizados até hoje para a conquista e a 

manutenção do poder – derrubada de aviões, emboscadas, difamações, tudo é válido no 

mundo da política, onde não há justiça, e isso ocorre desde a monarquia da era elisabetana até 

nossos dias, sem fim previsto. 

O público, a essa altura, já sabia que Banquo e seu filho seriam assassinados. A pergunta que 

fica é: por que não fugiu, seguindo o exemplo de Malcolm? O filho do rei, antes de deixar o 

palco, dizia: “A fatal flecha/ Ainda não pousou e o mais seguro/ É evitar o alvo. Então, 
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montemos/ E esquecendo adeuses delicados/ Partamos logo. Está certo o ladrão/ Que foge de 

onde não há coração.”135 (SHAKESPEARE, 1995, p. 224, II, 3). É legítimo, não se trata de 

desonra fugir de algum lugar onde não há justiça. Onde há uma corrida cega e gananciosa 

pelo poder, moram a desigualdade e o egocentristmo, não havendo espaço para a justiça, nem 

para a liberdade. 

Na iluminação da cena 1a, os flashes dos repórteres eram ininterruptos, corroborando a 

proposta de Shakespeare de haver efeitos de raios no decorrer da peça. Os modernos flashes 

das máquinas fotográficas simulavam o efeito da luz instantânea dos raios, como se 

iluminassem metaforicamente a escuridão interna dos personagens. 

 

 
Figura 48 – Detalhe do casal Macbeth, coroado (III, 1a) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

No final da cena 1a (Figura 49), a angústia de ter de matar o amigo aparecia, mas a imagem 

era forte e reveladora: o rei estava atrás das grades, esse era o seu lugar. 

 

                                                
135 “This murtherous shaft that’s shot/ Hath not yet lighted, and our safest way/ Is to avoid the aim: therefore, to 
horse; And let us not be dainty of leave-talkin,/ But shift away. There’s warrant in that theft/ Which steals itself, 
when there’s no mercy left” (II, 3, 141-146). 
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Figura 49 – O rei atrás das grades (III, 1a) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A iluminação da cena 1b do terceiro ato era composta com quatro luzes vermelhas baixas e 

sequências, do lado esquerdo do palco, que simulavam um indicativo como os de aeroportos e 

beiras de estradas, que marcam entradas para postos de gasolina e serviços. Ao fundo, 

percebiam-se dois faróis de um carro, de onde saltava o contratante real, que ia para o lado 

direito do palco, no escuro total, e lá encontrava dois assassinos, um homem e uma mulher, 

sentados na penumbra, iluminados apenas por um poste de rua, de lâmpada branca, halógena. 

O reflexo da luz âmbar-amarelada dos faróis do carro simulava chuva sobre o piso. A 

penumbra era tão densa que quase não se viam os atores na filmagem em vídeo – o efeito no 

teatro era, naturalmente, mais visível. 

Nervoso com a contratação, Macbeth chutava a lataria da frente do carro – que estava 

invisível –, mas o fato surpreendia, pois o espectador pensava que os faróis eram suficientes 

para indicar o carro, e não imaginava que havia uma lataria (invisível) entre eles. É mais um 

dos detalhes requintados do modo de fazer teatro do Soleil, pois o som, dessa vez, é que 

conferia efeito de realidade ao que estava indicado com os elementos da cena, que terminava 

com o vilão sozinho, no breu da lâmpada penumbrosa, que se apagava. 

O som do tema sinistro voltava novamente e havia novo blackout ao final da cena. O público 

aplaudia com entusiasmo e havia pausa para o intervalo – de 40minutos136. Quando o palco 

ficava vazio, entravam limpadores, vestidos de preto. 

                                                
136 A gravação na qual baseamos grande parte das informações data de 13/07/2014, tendo a primeira parte a 
duração de 1h 39min 46seg. 
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No intervalo, o público fazia uma refeição breve, um lanche, pois a maioria já havia feito a 

refeição137 principal na chegada ao teatro. A posição das mesas fora do edifício e a forma 

como estavam decoradas, com as luminárias e o toalheiro, conforme imagens vistas no 

Capítulo 2 desta dissertação, proporcionavam ao público a boa sensação de poder banquetear-

se, enquanto os atores preparavam o banquete do Rei Macbeth, para dar início à segunda 

parte. A opção pelo intervalo é inteligente, pois reforça o sentido da experiência teatral: é um 

tempo breve, mas necessário para a troca de informações e opiniões entre os espectadores, 

sem dúvida um processo subcutâneo, mas de forte apelo pedagógico e político, que colabora 

para a formação de plateias especializadas, como sonhava Bertolt Brecht. 

 

 

3.3.4 “Sway138 me now” 

 

 

As cenas que compõem essa parte da análise vão da segunda cena do terceiro ato, “Na sala de 

TV”, até a segunda cena do quarto ato, na qual ocorre a chacina na casa dos Macduffs. 

Na encenação na Cartoucherie, quando o público voltava do intervalo, o casal protagonista já 

estava em cena e os aparelhos de televisão, ligados. 

A segunda cena do terceiro ato aconteceria em Forres, em outro salão, segundo Shakespeare. 

Mnouchkine e seus atores escolheram uma sala, onde os protagonistas assistiam à televisão, 

em trajes íntimos, como o elegante robe de chambre que vestia o rei. A sala de TVs possuía 

três monitores sobre um rack, do lado esquerdo. Lady Macbeth estava jogada no sofá, que 

ficava de frente para o público, em pose de diva hollywoodiana; do lado esquerdo desse sofá, 

de estampa geométrica marrom e laranja, modelo anos 1980, havia um abajur redondo alto. 

Lady Macbeth vestia o mesmo conjunto de calça branca e camisa de seda azul da cena 

anterior. 

                                                
137 Em Macbeth, nos dias em que estivemos presentes, a refeição principal consistia em frango, arroz e salada, 
geralmente acompanhados de cerveja, ou de um bom copo de vinho. Era uma comida forte, expressiva e bem 
temperada, à moda inglesa. 
138 Sway além de ser o título da canção utilizada na cena do “Banquete” (ver seção 2.2.1.), a palavra também 
aparece no texto shakespeariano em uma fala de Lady Macbeth, dita quando ela planeja o assassinato com seu 
marido (SHAKESPEARE, 1957, I, 5, 70); ali, a palavra conserva o sentido do duplo presente em toda a tragédia, 
remetendo-se ao instável, ao que vai de um lado a outro, sem eixo. 
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No piso, havia um tapete vermelho, que marcava a sala íntima. Macbeth estava no sofá de 

couro da direita, de frente para as TVs, próximo a uma banqueta de madeira escura e a um 

abajur quadrado. Havia uma garrafa de uísque sobre a mesinha de centro e uns papéis, além 

de taças, e talvez um fone de ouvido preto. O robusto sofá de couro, a quantidade de 

monitores e a imponência espacial indicada pelo enorme e luxuoso tapete davam a marca de 

classe social: era uma sala de pessoas abonadas financeiramente, condizente com a posição 

política que o chefe da família ocupava. No entanto, não era possível precisar o caráter 

temporal da ação apenas pelo mobiliário, pois havia mistura de referências. 

A iluminação da cena contava com a beleza da luz indireta dos abajures e com os monitores 

de televisão, que transmitiam o noticiário e emitiam raios no rosto de Macbeth. Mais uma vez 

o Soleil respeitou o indicativo de Shakespeare, que pedia raios, agora transmutados com a 

tecnologia disponível em nosso tempo, algo que imaginamos que o poeta teria adorado. Essa é 

uma das marcas das encenações do Théâtre du Soleil: a descoberta e a transposição de 

imagens e metáforas, em todos os níveis da cena, do texto à iluminação, da cenografia à trilha 

sonora, sendo uma de suas operações matriciais. 

“O! full of scorpions is my mind, dear wife!”139 (III, 2, 35) são palavras que Shakespeare 

atribui a Macbeth, quando este começa a crescer no crime, planejando novas ações 

sanguinárias. O hesitante thane de Cawdor já não existe mais. O bravo e honrado thane de 

Glamis ficou para trás. O escorpião, figura presente no texto, é um animal noturno, “que foge 

da luz, vive escondido e é dotado de um ferrão envenenado. Essa reunião compõe um mundo 

de valores sombrios, próprios para evocar os tormentos e os dramas da vida até o abismo do 

absurdo, do nada, da morte...”, analisam Chevalier e Gheerbrant (2006, p. 384); os autores 

apontam também para o fato de que o escorpião está sempre pronto para atacar, com seu 

ferrão retesado: “ele encarna o espírito belicoso, mal-humorado, sempre escondido, e rápido 

em matar” (2006, p. 384). São características encarnadas no corpo e na alma do Macbeth de 

Serge Nicolaï. Bárbara Heliodora observa: “[...] em Macbeth [...] a riqueza, a variedade e a 

dimensão imaginativa das imagens encontram sua fonte sempre na experiência do cotidiano, 

mesmo em momentos supremos de poeticidade” (1995, p. 179), e a imagem do escorpião é 

um bom exemplo de fonte simples, cotidiana, mas que produz um efeito grandioso e sutil na 

lírica, através da imaginação, transformada em concretude na encarnação do ator no palco. 

Na encenação mnouchkiniana, o casal dialogava, sentado no chão, em torno da mesinha de 

centro, uma forma bem conhecida do público contemporâneo: a intimidade do casal, na sala 
                                                
139 “Escorpiões entopem minha mente,/ Querida!” (SHAKESPEARE, 1995, p. 233). 
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de estar. Ele, que agora era todo fúria, vestia calça e camisa branca, e o casaco vermelho 

estava sobre o sofá. 

Ao final do diálogo, dois kokens traziam um gradil – que lembrava o utilizado na cena das 

bandeiras (e também em Les naufragés) –, que separava a sala do público, como se indicasse 

que o personagem passava para o lado de fora do prédio ao ultrapassá-la, o que Nicolaï, muito 

alto, fazia num único golpe de pernas, com facilidade. A rainha olhava para ele com 

assombro, depois ouvia-se uma gralha, enquanto ele se esgueirava pelo parapeito. 

A troca de cenários era feita sob um efeito blue light. Todos os kokens entravam de preto, 

como um exército de ninjas, e tiravam todo o cenário em cinco segundos, sob uma iluminação 

absolutamente azul, que gerava um efeito de chroma key140 cinematográfico, bastante não-

realista e totalmente teatral. 

A terceira cena desse ato, “O píer”, merece destaque, pois se passava longe de um parque, em 

uma estrada que conduzia ao palácio. A proposição que levou Banquo a ser assassinado num 

píer marítimo foi de Jean-Sébastien Merle, segundo Aline Borsari (informação verbal)141. 

Concorrente com outras cenas cheias de puro estado teatral, essa surpreendia não só pela 

assertividade, como pela presença discreta, mas nítida, do Oriente introjetado: uma operação 

matricial central no Théâtre du Soleil. 

Na cenografia, havia uma estrutura alta de madeira, com um frontal marcado por um gradil de 

madeira, na parte do fundo, não voltado para a audiência – a frente do píer, dessa forma, era 

voltada para o fundo do palco. O píer era iluminado por um poste, com luz fraca. A estrutura 

estava posicionada no meio do palco e era circundada por panos enormes de seda acinzentada, 

manipulados por kokens, que simulavam efeito de mar em movimento – um dos dispositivos 

do teatro oriental mais utilizados pelo Soleil, em seus espetáculos, com destaque para Le 

dernier caravansérail. 

O mar imenso, acinzentado, era tecido em nobre seda. A escolha do material no Théâtre du 

Soleil respeita a tradição oriental e procura, por sacralizar o espaço da arte teatral, como 

vimos no Capítulo 2, não utilizar nenhum material inferior, como o plástico (informação 

                                                
140 Técnica de efeito visual que separa ou destaca determinados objetos ou personagens, para edição posterior, 
colocando uma imagem sobre a outra, com intenção de anular uma cor padrão, geralmente verde ou azul. 
141 Entrevista concedida à autora em 10 de outubro de 2017, por Skype. 
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verbal)142 – evitado em todas as peças, em todas as partes visíveis de cenários, adereços e 

trajes de cena. 

Em geral, nas montagens de Macbeth, os diretores seguem a rubrica básica, de modo que, 

nessa cena, Banquo e seu filho são surpreendidos por dois assassinos, contratados por 

Macbeth; ao ver o pai morto, o filho corre e salva sua vida. No Soleil, o espaço escolhido 

alterava a percepção do espectador, somando novas metáforas à cena conhecida, pois um píer 

é um ponto de ancoragem e de salvaguarda, é uma possibilidade de um ser humano se manter 

vivo, e não ser afogado na imensidão das águas escuras, caso esteja perdido. O píer é uma 

boia flutuante no mar, às vezes com um ponto preso à terra firme, uma esperança de vida para 

os marinheiros errantes. 

Na noite encenada no palco, um pequeno bote se aproximava, iluminado por uma lanterna 

vermelha e outra verde. Essas são cores opostas complementares, segundo o círculo cromático 

de Johann Wolfgang von Goethe (1993). Representam, no Oriente, respectivamente, o poder e 

a morte, o lodo. Estão também associadas aos símbolos universalmente utilizados no tráfego 

das cidades, o vermelho exigindo a parada e o verde permitindo o prosseguimento. Juntas, 

carregavam a dubiedade que estava presente em toda a peça. As vidas de Banquo e seu filho 

estavam em jogo. As cores representavam isso: a vida do pai recebia sinal vermelho e a do 

filho seguia em frente. O verde pode remeter, ainda, à mata, onde Shakespeare ambientou 

inicialmente a cena, e o vermelho lembra o sangue, elemento matricial da tragédia, alusivo à 

morte que estava por vir na encenação. No Oriente, verde está ligado ao crescimento das 

plantas, da natureza. Na França, verde é cor proibida nos palcos de teatro, por ser a cor que 

vestia Molière quando morreu, como vimos no Capítulo 2. Sendo possivelmente um pouco de 

tudo isso, ambas as cores eram também, simplesmente, as que marcavam a luz de parada e a 

de partida nas sinaleiras do bote. 

A teatralidade atingia um grau altíssimo nessa cena, através dos movimentos corporais dos 

atores, pois o bote e as águas pareciam ainda mais reais do que os cavalos (II, 2). Tinha-se a 

exata impressão de que havia um barco que navegava sobre águas escuras ali presentes. 

Mesmo quando se assiste à cena em vídeo, precisa-se fazer esforço para não acreditar que ali 

havia um mar.  Também o espectador experimentado, se estiver minimamente envolvido no 

jogo do teatro teatral de Ariane Mnouchkine, não há a menor possibilidade de que veja 

apenas a cenografia; sua imaginação estará certamente junto com a do coletivo: em alto-mar. 

                                                
142 Informação dada por Juliana Carneiro da Cunha, na Oficina Jogos Teatrais do Théâtre du Soleil, realizada na 
Oficina Cultural Oswald de Andrade, em fevereiro de 2013. 
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No início da cena, com o mar em movimento, surgiam por detrás do píer dois assassinos, 

manipulando as pás de remo do pequeno bote, no qual transportavam Banquo. A luz vermelha 

ficava do lado direito da embarcação143 e a verde, do esquerdo, emitidas por lanternas 

suspensas por pequenos paus de madeira e bambu. Havia fumaça, semelhante a fog, além de 

som de água e de pássaros. O tema, o leitmotiv sinistro, aparecia quando o menino Fleance 

saía da água, com ajuda da Primeira Feiticeira. Viam-se luzinhas acesas ao longe, que 

simulavam, talvez, a presença de um navio no mar, à esquerda.  

Uma nota de tradução, feita por Mnouchkine (SHAKESPEARE, 2014, p. 64), indica que um 

dos assassinos, nessa cena, era interpretado por Seyton. Não por acaso. Na última cena da 

peça shakespeariana, depois que a floresta de Birnam começa a caminhar rumo à Dunsinane, 

Macbeth chama seu serviçal, Seyton, e no Soleil, o faz aos berros. Observando a palavra 

“Seyton” escrita, o leitor poderá não perceber sua sonoridade, que remete, no entanto, o 

ouvinte no teatro a “Satã”. Ou seja, o vilão, na cena, convocava o patrono dos infernos para 

ser seu ajudante na empreitada final. Quem é aquele que convoca com tamanha autoridade o 

próprio Satanás? O protagonista, nesse momento da peça, já começava seu declínio, 

cumprindo a sina de viver como um homem não humano, que visava intencionalmente tirar a 

vida de um amigo e de uma criança. 

Enquanto o pai era morto a pauladas, sendo jogado a todo instante contra o píer, a criança 

desaparecia no mar (isso se entendia a partir dos sons de água, de mergulho) – que também é 

o símbolo do inconsciente profundo, segundo Jung (2011, p. 12). 

 

                                                
143 A embarcação é imaginária, sugerida com o corpo dos atores, pela proximidade dos mesmos, parece ser um 
bote. 
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Figura 50 – Banquo, sendo assassinado no píer (III, 2) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

Na cena, era como se Fleance fosse salvo pelas forças da natureza, pelo inconsciente, pelo 

mar, de onde reaparecia depois de os assassinos terem deixado o palco, sem que o tivessem 

encontrado; o menino era posto sobre o píer, quase desfalecido, pela Primeira Feiticeira 

(Juliana Carneiro da Cunha). A impressão que se tinha era de que o mar era a saia da 

feiticeira, uma grande senhora das águas, nesse momento da peça. Isso era dado pela posição 

que ela ocupava, no centro do palco, junto ao píer, deixando ver apenas seu tronco, pois tirava 

o menino de dentro d’água e o colocava a salvo sobre o madeirame. A presença da 

personagem nessa cena foi retomada no filme Macbeth, do australiano Kurzel (2015), como 

veremos adiante, pois há sincronias entre a encenação do Soleil e a obra cinematográfica, que 

lhe sobreveio. 

Ao final, a cena sumia em direção ao fundo do palco, com o barco recuando, e já começavam 

os primeiros acordes de “Sway”, hit dos anos dourados, que embalava a cena do banquete. 

Já se disse que William Shakespeare tem uma relação de amor com as palavras; Banquo 

aparece como fantasma justamente na cena “O banquete” (III, 4), em que a sonoridade das 
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duas palavras, “Banquo” e “banquete” causa um parentesco fonético entra as mesmas e 

estreita sua relação. No Soleil, essa cena ocorria no salão nobre do palácio, tranformado em 

salão de jantar e de baile. 

 

 
Figura 51 – O baile, ao som de “Sway” (III, 4) 
Fotografia de Michèle Laurent. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 21) 
 

Como diz Maria Bethânia, “música é como perfume” 144, tem o poder de transportar as 

pessoas para lugares e tempos distantes, imediatamente. Essa percepção se comprovava na 

cena do banquete, na qual a música tinha papel fundamental. No caso, a descoberta de 

“Sway”, de Dean Martin, foi proposição de Ariane Mnouchkine ao coletivo145, e a música 

não só dava o tom da cena, mas era quase uma metonímia de toda a encenação, pois a palavra 

“sway” também tem dupla conotação, conforme vimos no Capítulo 2: esse é um dos pontos 

de vínculo estreito da encenação com o seriado Mad Men e seu ambiente glamouroso dos 

anos dourados. Mas nos perguntamos: por que essa época? Acreditamos que, talvez, a escolha 

tivesse intenção de marcar um momento de ascensão do consumismo acelerado, promovido 

                                                
144 Maria Bethânia, cantora e artista brasileira, no documentário feito pelo suíço Georges Gachot (1998), sobre 
sua vida e obra, disse essa frase, que acabou dando título ao filme. 
145 Informação dada por Serge Nicolaï e por Juliana Carneiro da Cunha, em conversa realizada ao final da 
apresentação de Macbeth, na Cartoucherie, em Paris, no dia 8 de junho de 2014. 
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pela indústria norte-americana. A partir de meados dos anos 1950, proliferaram os fast-foods 

e a indústria de eletroeletrônicos e meios digitais de comunicação, que se espalharam pelo 

mundo rapidamente, levando a indústria da propaganda a crescer astronomicamente, e essa 

cultura era alvo de crítica no espetáculo. 

A cena abria com a presença de uma fotógrafa, que acabava sendo agredida e empurrada por 

Macbeth, que já não precisava da mídia que o promovera. Começavam, depois, a dançar. Era 

uma ironia da encenação, que celebrava a ironia shakespeariana, presente no texto: a corte 

passava a dançar conforme a música da vez. O sentido de “balançar” que a palavra tem 

encontrava aqui um outro: o de “conduzir a dança” ou de “dançar conforme a música”. 

Macbeth começava a conduzir a corte numa dança da morte, nesse momento, pois aguardava 

notícias do assassinato de seu amigo Banquo, por ele encomendado. Macduff, que recusava a 

contradança e fugia para a Inglaterra, era cruelmente punido pelo tirano. 

Havia cinco casais de cada lado, conservando sempre a harmonia das formas, e a beleza do 

piso era inteiramente revelada, como se tivesse sido feito para essa cena. Macbeth estava 

inquieto, o tempo todo olhando para a porta, à espera da confirmação do sucesso de seus 

negócios. 

Ross (Maurice Durozier) vestia kilt de gala escocesa (Figura 51), e os demais estavam todos 

em trajes nobres. Lady Macbeth vestia smoking preto e camisa branca regata, de seda. 

 

 
Figura 52 – Detalhe de Lady Macbeth e Macbeth, no banquete (III, 4) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
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Finalmente, depois de um bom tempo de dança bem coreografada, o assassino chegava e o rei 

parava a música para ter com ele, convidando todos a irem às quatro mesas que estavam na 

lateral. No fundo, havia dois abajures de quatro lâmpadas, do mesmo modelo dos que eram 

utilizados em outras cenas e no Accueil, junto ao restaurante: essa integração dava conforto, 

familiaridade. 

As mesas, redondas e circundadas por cadeiras de modelo clássico, feitas de acrílico 

transparente, estavam sobre tablados redondos, que giravam aparentemente sozinhos, 

manipulados por kokens invisíveis, ou eram movimentados por garçons. O procedimento dos 

tablados giratórios, usado em Les éphémères, produzia, naquela peça, um efeito 

cinematográfico, pois as plataformas agiam como se fossem a objetiva, mudando o ângulo do 

espectador, o que criava efeitos de close-up, com aproximações e afastamentos. Em Macbeth, 

as plataformas providas de rodízios operavam a favor da teatralidade e provocavam efeito de 

vertigem do personagem protagonista, como se o mundo girasse em sua cabeça, o que 

ganhava concretude na ação física. Essas mesmas mesas sobre plataformas giratórias 

serviriam de cenografia para a cena seguinte, surtindo outro efeito: o de fantasmagoria. 

No som, ouvia-se o leitmotiv e a luz revelava a entrada de Fleance, coroado príncipe, só vista 

pelo rei tirano. Quando o menino dava três pancadas no chão, surgia fumaça. A luz das mesas 

restringia-se ao abajur central, uma iluminação muito bonita, que dava à cena caráter 

cinematográfico, conversando com o glamouroso mundo do cinema nos anos 1950. Banquo 

saía da quartelada frontal do palco, imerso em luz azul, e ocupava o lugar de Macbeth à mesa 

de jantar. A ironia está presente no texto: “Fail not our feast.” (“Não falte à nossa festa”. 

Tradução nossa), é o pedido real, feito em cena anterior, ao qual o fiel Banquo responde: “My 

lord, I will not” (“Meu senhor, eu não faltarei”. Tradução nossa) (III, 1, 28-29). Ao ver o 

fantasma, o rei caía no chão, ao que todos os convivas se levantavam; ele escorregava em 

direção ao centro e a Rainha tentava contemporizar. O Rei perde o centro, e a palavra central 

da música que abriu a cena, “sway”, agora está bem representada na figura do protagonista, 

que balança de um lado a outro, sem ter como parar , e fixar-se no próprio eixo. 
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Figura 53 – Entrada do fantasma de Banquo (III, 4) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

Banquo, ensanguentado, vestia traje de guerra. Macbeth, mais uma vez, tirava o casaco; além 

disso, jogava uma cadeira no chão, pois, já não lhe bastando a violência contra o próprio 

figurino – ele é conhecido como o rei que não cabe nas roupas do outro –, agora precisava 

atacar também objetos do cenário, em sua fúria física: era seu estado que comandava a cena. 

Todos ficavam aterrorizados e “congelavam” em poses diferentes, quando o texto era falado. 

É interessante notar que não havia truques para dar forma incorpórea a Banquo, como há em 

muitas produções, que fazem a cabeça aparecer em meio ao serviço de jantar, usando 

projeções, entre outros recursos. Na encenação de Mnouchkine, o teatro, presente na 

interpretação do protagonista, em sua visão, e na forma como os outros atores recebiam essa 

visão em cena, era suficiente para que se percebesse que o personagem só era visto por aquele 

que encomendara sua alma. 

 



 

 

178 

 
Figura 54 – O fantasma de Banquo (III, 4) 
Fotografia de Lucile Cocito. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 22) 
 

Havia guardanapos vermelhos sobre as mesas e lacinhos da mesma cor nas cadeiras 

transparentes, detalhes elegantes. O público ria, quando Lady Macbeth dizia: “Mon cher 

seigneur, vous manquez à vos amis”146 (III, 4), com um tom cômico contemporâneo de 

disfarce, por um cônjuge, da loucura do outro. Depois de jogar Banquo pelo vomitório, o rei 

pedia champanhe e tentava recuperar o clima da festa, mas Banquo aparecia de novo, no 

mesmo buraco, e Lady Macbeth falava com os amigos, disfarçando, enquanto ele empurrava 

o fantasma, pela cabeça, de volta para a cova de onde viera. O público ria, os atores 

“congelavam” em poses de movimentos de cinema mudo, enquanto o rei brigava com Ross. 

Depois todos os convidados saíam pelo vomitório, até que o casal ficava a sós. O barulho e o 

clarão do raio eram sentidos no corpo da atriz, que tombava, indo ao chão, exausta, enquanto 

Macbeth permanecia sentado no lugar de Banquo – o que também indicava que ele seria, um 

dia, aquele que se sentaria no lugar de um assassinado. Em seguida, a esposa saía pelo 

vomitório, deixando sozinho o marido, que depois saía também. 

A próxima cena (III, 5) não foi traduzida por Ariane Mnouchkine, nem utilizada na montagem 

do Théâtre du Soleil. Por esse motivo, na publicação feita pela editora própria da trupe, ela foi 

                                                
146 “Meu querido senhor, faltais a vossos amigos”. (Tradução nossa). 
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transcrita segundo a versão original, em inglês. A única aparição de Hécate teria sido nessa 

cena – na encenação do Soleil, a personagem não existiu. 

Na cena seguinte (III, 6), a última do terceiro ato, Lennox e outro nobre estão em algum lugar 

da Escócia, segundo a rubrica de Shakespeare. No texto, há evidências de que, a essa altura, a 

vilania de Macbeth já tenha sido descoberta. Na montagem do Soleil, o cenário não era 

alterado. Duccio Bellugi-Vannuccini (que também interpretava Malcolm) entrava como um 

mordomo147, empurrando um carrinho de serviço de bufê e sendo surpreendido por uma 

personagem que permanecera escondida debaixo de uma das mesas durante a confusão no 

final da cena do baile, quando todos os convidados foram embora. Era uma moça, que então 

travava com o serviçal o diálogo que originalmente seria de Lennox e um senhor. A cena 

cumpria sua função, de ter dois personagens que comentavam as atitudes do tirano, 

representando a voz do povo simples, que ouve os desmandos dos poderosos e é contra eles, 

apesar do medo. Além disso, a cena também dialogava com Downton Abbey, que tão bem 

mostrou a relação de pessoas de classes sociais diferentes que conviviam numa mesma casa. 

A próxima cena (IV, 1) começava com um efeito especial de bem humorada fantasmagoria. 

As mesas giravam sozinhas, a cortina tremia, abria e fechava sozinha, pratos voavam, e tudo 

era comandado pela Primeira Feiticeira, a chefe do coro de bruxas, Juliana Carneiro da 

Cunha, dando trabalho aos kokens, que desempenhavam seu papel de forma magistral, e à 

equipe técnica, igualmente eficiente na simulação de raios, amplificados pelas luzes das 

luminárias, que se acendiam e apagavam. Ao som de música animada, as feiticeiras entravam, 

com uma dança bem desenhada, e coral. Em cena, sobre uma plataforma de rodas, havia uma 

mesa com toalha roxa de barrado dourado, que lembrava altares de videntes.  

O cenário permanecia o mesmo da cena anterior, e não havia o deslocamento do protagonista 

para a charneca, nem sua busca pelo habitat das bruxas, como no texto de Shakespeare. Essa 

mudança espacial, na adaptação, promove ao menos duas interpretações possíveis. A primeira 

é que a cena seja a mesma do baile, com troca de personagens, sendo o próprio cenário uma 

das personagens, quando fica sozinho em cena, e as fantasmagorias representando o som e a 

fúria. A segunda interpretação é que seja outra cena, ignorando a permanência no espaço, mas 

considerando a troca de personagens, segundo princípios aristotélicos de definição de lugar, 

tempo e ação. Ficamos com a primeira opção, entendendo que a primeira cena do quarto ato 

                                                
147 O mâitre d’hôtel pode trabalhar em hotéis, restaurantes ou casas de família, sendo suas funções principais a 
coordernação dos serviços de mesa, nas refeições, como a personagem Mr. Carson, do seriado Downton Abbey.  
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tornou-se a última do terceiro, elegendo o próprio salão principal do castelo como 

protagonista de todas as fantasmagorias, desde a aparição de Banquo. 

O salão principal, segundo princípios orientadores de arquitetura oriental148, é o coração da 

casa, o centro da saúde e do equilíbrio de seus moradores. No salão principal de Forres, 

segundo a representação do Soleil, quando a casa do poder foi ocupada pelos tiranos, este 

ambiente tornou-se hostil. Ali, ao invés de refeições e bailes alegres, no gozo do desfrute da 

companhia de amigos amados, passou a haver visões de homens ensanguentados, fantasmas, 

pratos e mesas que se moviam sozinhos, sons horríveis no ar, luzes que se acendiam e se 

apagavam sem controle; ausentaram-se os amigos, o jantar não se concretizou, ninguém 

comeu. O reino dos Macbeth era estéril de filhos, amigos e felicidade. 

Lá estavam as feiticeiras, ocupando o coração da casa do tirano. Depois da sua entrada, 

Macbeth fazia acerto financeiro com a Primeira Feiticeira, pela consulta, e uma personagem 

entrava “voando”, apoiada nos ombros de um kôken, e trazendo um MacBook, de onde 

sairiam as previsões do futuro, vindas de sua rede de internet, cheia de links, que mandariam o 

dono da casa para lugares nunca antes imaginados. A plateia morria de rir. Era um dos 

momentos altos do espetáculo. 

Uma das matérias publicadas a respeito da peça tem um título interessante: “Macbeth mit 

MacBook”: 

 

Trinta anos depois da legendária montagem da trilogia Les Shakespeare, 
Mnouchkine apresenta, no Théâtre du Soleil, sua encenação de Macbeth. O texto, 
traduzido por ela própria, localiza a trama num presente alargado, que vai do 
telefone militar usado na Primeira Guerra ao MacBook.149 (ZITZMANN, 2014, 
tradução nossa.) 
 

                                                
148 Consultamos algumas obras para estudar os princípios da arquitetura oriental, com base no Feng Shui, entre 
elas as de Aylward (2014), Wyndra (1996) e Alvarez (2004). 
149 “Dreissig Jahre nach ihrer legendären Shakespeare-Trilogie zeigt Mnouchkine im Théâtre du Soleil ihre 
Inszenierung von «Macbeth». Eng am Text, den sie selbst neu übersetzt hat, siedelt die Regisseurin die 
Handlung in einer erweiterten Gegenwart an, die vom Feldtelefon bis zum MacBook reicht. 
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Figura 55 – Macbeth com Macbook (IV, 1) 
Fotografia de Michèle Laurent. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 29). 
 

É importante registrar que a logomarca da Apple Computadores, que aparece na Figura 55, 

estava coberta com uma fita preta no espetáculo, sendo invisível para o público. O Théâtre du 

Soleil não pratica merchandising em nenhum dos seus espetáculos150, não faz propaganda de 

produtos, não aceita sequer patrocínio de empresas privadas, a não ser em turnês realizadas 

fora da França, pois acredita que essa ação faria isentar o Estado de suas responsabilidades 

para com a preservação da cultura nacional. No entanto, observando a reportagem do jornal 

alemão, nota-se que, ainda que involuntariamente, houve divulgação dessa marca de 

computadores americanos. Ainda assim, em defesa do uso do equipamento, entendemos que o 

notebook real, ligado, favorecia uma iluminação interessante, com os raios vindos da tela ao 

rosto das personagens que consultavam o oráculo; foi, mais uma vez, uma elaboração com 

recursos da tecnologia disponível em nossos dias, que serviu bem ao que pede Shakespeare: 

era como se fosse a chama crepitante do fogo do caldeirão, que criava luz em movimento 

sobre o rosto do consulente oracular. Posta a metáfora, o computador passava a ser como um 

                                                
150 Ariane Mnouchkine, na Aula Magna realizada nas dependências da Oficina Cultural Oswald de Andrade, em 
9 de agosto de 2014, foi questionada por uma das estudantes a respeito da presença de logomarcas, como a da 
GAP e a de um iogurte, numa camiseta e num dos objetos utilizados em cena no espetáculo Os efêmeros (2006). 
Ariane respondeu que jamais a trupe teve essa intenção e que iria verificar o que tinha ocorrido na cena descrita 
pela jovem estudante, que assistira aos ciclos de vídeos e debates a respeito da trupe, promovidos pelo projeto 
Être au Soleil. 
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caldeirão de bruxas, cheio de possibilidades e visões – e também de charlatanias e submundos 

possíveis, como a Deep Web151. 

A consulta ao notebook oracular era o momento mais descontraído da peça, e não a cena do 

porteiro (II, 3), como de costume, pois o jogo teatral ganhava adesão imediata. Hoje em dia, 

há um sem-número de ferramentas de consulta oracular on-line, que vão desde o milenar I-

Ching a consultas virtuais com astrólogos, tarólogos etc. A ideia de utilizar um computador 

foi ousada, original e pertinente, pois atualizou e provocou discussões interessantes sobre o 

tema. 

Em Shakespeare, a consulta ao oráculo, tradição que acompanha a humanidade, com relatos 

da prática desde os antigos gregos, que iam a Delfos, umbigo do mundo, é um dos pontos 

centrais da peça. Nesse ponto, há um vínculo estreito entre a tragédia shakespeariana e a 

grega. O que teria sido de Édipo sem a consulta ao oráculo, que o tirou da casa de seus falsos 

pais, com medo de matar o progenitor e conspurcar o leito materno, e que o levou exatamente 

aonde não devia? O MacBook é Delfos nesses tempos midiáticos, de famas instantâneas, 

Facebooks e vozes misturadas, em discursos sem autoria – a peça de Mnouchkine tratava 

diretamente dos problemas dos nossos dias. 

Temos visto, no decurso da análise das cenas, que não é a encruzilhada da vida ou o oráculo 

que contam, mas a atitude que o homem toma diante de cada fato que lhe é apresentado, no 

momento presente, dando efetividade às previsões, ou não, com seus atos, suas escolhas. 

Jan Kott diz: “Psicologicamente, Macbeth é talvez a mais profunda das tragédias de 

Shakespeare.” (KOTT, 2003, p. 97). A psicanálise trabalha com o conceito de “escolha”152 

como forma de compreensão de que as experiências que temos são produtos nossos, 

resultando das demandas dos desejos. A compreensão a respeito, com o ajuste da palavra ao 

gesto, e a noção da ação e reação, com a responsabilidade pelos efeitos destas, levam à 

maturidade uma pessoa, uma personagem ou um povo. Kott tem razão, nesse sentido, em 

observar a inconsequência de Lady Macbeth. Ela deseja o poder e persegue seu desejo, mas 

não se importa com as consequências de seus atos, nem com nada além de seu próprio eu, 

equivocado. Já seu marido, segundo Kott: 
                                                
151 Deep Web é uma rede oculta, ou obscura, que não indexa conteúdos de busca na World Wide Web (www), 
muito utilizada para difusão de conteúdo ilegal e para práticas criminosas, por ser criptografada e anônima. 
152 A palavra “escolha” está em alta, hoje em dia, com a aparente tomada de consciência da população no Brasil 
diante da situação política de um golpe cometido contra o governo, que impôs o afastamento da Presidente 
eleita, Dilma Rousseff, em 2016, e dos acontecimentos que sucederam o fato, pois, aos poucos, o povo toma 
consciência de que os representantes políticos são suas “escolhas” – e esse ponto tem estreita ligação com a 
encenação de Macbeth, pelo Théâtre du Soleil. 
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Desde as primeiras cenas, Macbeth define-se pela negação; para si mesmo, não é 
aquele que é, mas aquele que não é. Está mergulhado no mundo como no nada, 
existe apenas potencialmente. Macbeth passa o tempo a escolher-se, mas depois de 
cada uma dessas escolhas é cada vez mais estranho e cada vez mais assustador aos 
próprios olhos. [...] As fórmulas pelas quais Macbeth tenta definir-se parecem-me 
estranhamente semelhantes à linguagem dos existencialistas. “Ser” possui para 
Macbeth uma significação múltipla, ou pelo menos dupla; é uma contradição 
constante, dilacerada, entre a existência e a essência, entre o ser “para si” e o ser 
“em si”. (2003, p. 98) 

 

A imaginação de Macbeth o empurra para um outro patamar, para além da infantilidade cruel 

de sua esposa. Ele sonha com um mundo “melhor”, com um assassinato que ponha fim a 

todos os assassinatos, segundo Kott (p. 99). Para o crítico, o personagem descobre que não há 

essa possibilidade e não aceita a si próprio, não aceita o ato que cometeu, não se aceita como 

o assassino que ele mesmo quis ser. Aí reside sua grandeza trágica. Nesse ponto, 

independentemente de sistemas de governos, a tragédia shakespeariana sempre será nossa 

contemporânea: é a briga, o conflito do homem com ele próprio, e a não aceitação dos desejos 

que lhe inflamam o peito, a não aceitação dos males que perpetra ao próximo e à sociedade, 

depois de ter dado vazão a seus desejos ilegítimos e desenfreados. 

 

Por muito tempo, ele não quis aceitar a realidade e o caráter inelutável do pesadelo, 
não pôde se reconciliar com seu próprio papel, como se este pertencesse a um outro. 
Agora ele sabe de tudo. Que não há escapatória ao pesadelo, que ele é destino e 
condição humana, ou ainda – para falar a linguagem mais moderna – situação do 
homem. Não existe outra. (KOTT, 2003, p. 99) 
 

Há dois Macbeths, como temos visto: o de antes do crime e o de depois. A tragédia é a 

mudança de sua condição. A proposição shakespeariana – e mnouchkiniana –  parece ser a de 

que o público assista a tudo isso calado, como uma provocação, para depois poder se 

perguntar: e então? 

Na montagem do Théâtre du Soleil, na cena da visão oracular, a feiticeira-mor movia os 

lábios junto com Macbeth, repetindo mudamente seu texto, como se o soubesse de cor. Ele 

estava de frente para o público, por detrás da mesa, e as três feiticeiras, embaixo desta. Ao 

saber da floresta que anda – uma das previsões diz que Macbeth jamais será vencido enquanto 

a floresta de Birnan não vier rumo ao castelo de Dunsinane, sua fortaleza (IV, 1) – , ele ria – e 

acreditamos que essa talvez seja a mesma reação de muitos leitores, quando têm o primeiro 

contato com o texto, pois foi a nossa, muitos anos atrás. De nossa parte, como 
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leitores/espectadores, podemos pensar que esta é uma das âncoras que confere sucesso à peça, 

pois o leitor/espectador é tragado pelo jogo; sem perceber, ele é levado a pensar como o 

protagonista e, portanto, a cair com ele em desgraça, medo e sofrimento. Pensamos: “ora, uma 

floresta não anda” – e temos absoluta certeza disso, atribuindo ao outro, no caso às bruxas, o 

papel do ridículo. E essa certeza é que traz a ruína aos mortais, pois tudo o que conhecem é a 

expectação153, jamais o destino, o devir. O tirano se acalmava, com a previsão, e mantinha sua 

gravata borboleta aberta, aliviado, mas era como se o traje o incomodasse o tempo todo. 

Depois de bem comemorar, ele voltava ao computador e tinha a visão horrível dos filhos de 

Banquo como reis, numa sucessão imensa. As bruxas começavam a dançar. Um kôken 

afastava o tirano para a lateral direita, e as feiticeiras dançavam ao som de uma música 

aparentemente árabe; enquanto isso, o cenário saía. Macbeth ficava sozinho com a mesa e a 

cadeira de acrílico transparente, e o cenário ja era outro, com o simples posicionamento da 

mesa em outro lugar e uma troca de adereços. Um serviçal entrava (seria Lennox, no texto-

fonte) e contava que Macduff fugira. O tirano ficava furioso, estado esse que encontrava a 

forma de uma cena de treinamento de tiro ao alvo, que começava com as cortinas de fundo 

tremendo, como se o mundo vivesse uma tempestade, dessas que fazem o céu desabar. As 

cortinas eram levantadas, tremiam, e Macbeth adentrava o espaço da sala de tiro. Ali, no 

decurso do diálogo travado com o serviçal, e com o público, com uma arma na mão e um 

alvo, desferia as palavras saídas da lava de seu coração, transmutando-as em forma de balas: 

ele decretava a chacina da família de Macduff, por ódio àquele que acabara de desertar de seu 

exército e da companhia real e fugir para a Inglaterra. 

 

                                                
153 O conceito é desenvolvido em Os trabalhos e os dias, de Hesíodo (1991), especificamenente na narrativa do 
mito de Prometeu e Pandora (p. 59-76), e mostra a palavra grega Elpís que ganhou, muitas vezes, o sentido 
positivo de “esperança” (a última a restar no pote de Pandora), quando uma tradução mais apurada indica 
“expectação”, no sentido de que ao homem resta apenas a espera do seu destino, do seu futuro, e não há sentido 
positivo ou negativo impresso nesta palavra. É a “espera” e não a “esperança” a última que resta no fundo do 
vaso de Pandora, e essa informação altera sobremaneira a compreensão do sentido da narrativa mítica: “Élpis, no 
sentido de “esperança”, é apenas uma especialização do significado de “expectação”. Espera e expectação 
podem tanto se referir a algo de bom quanto algo de mau” (HESIODO, 1991, p. 74). 
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Figura 56 – Sala de tiro (IV, 1) 
Fotografia de Michèle Laurent. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 28) 
 

A escolha foi acertada, porque o barulho surdo dos tiros alimentava a imaginação dos atores e 

dos espectadores e construía, no imaginário, a crueldade da chacina que estava por vir. Depois 

de amedrontar agressivamente o serviçal, saíam os dois pelo vomitório. Desde “O banquete”, 

o estado de fúria vinha num crescente e a ação física de tirar peças do vestuário, aos poucos, 

passou a avançar para ataques a objetos e pessoas. 

A próxima cena era uma das mais impactantes do espetáculo e a que deixava ver mais 

claramente o procedimento do distanciamento, presente nas encenações do Soleil desde o 

início. Antes dela, a troca do cenário era feita com o blue-effect, novamente, mas agora com 

os serviçais, e não com os kokens vestidos de preto. 

O cenário da casa de Macduff era composto com gradil dos dois lados e uma lanterna na 

ponta do gradil, voltada para a boca de cena. O mobiliário era o mais elaborado do espetáculo: 

possuía um cercadinho com bonecas e um cavalinho de balanço; uma mesa à direita; um 

carrinho azul e um livro no chão; e outra mesa de madeira encostada num sofá rosa, sobre a 

qual se encontravam papéis. Via-se ainda outra mesa, ao fundo, com cadeira diretor preta, de 

escritório, e um abajur, além de uma parede cenográfica, indicando que havia um quarto 

detrás, e de um caldeirão, ao centro, com mapas e outros textos grandes, enrolados, dentro 

dele, sobre um belo tapete azul claro, que compunha sutil beleza contrastado com o figurino 

utilizado em cena. A leveza na cenografia e indumentária, nesse momento da peça, apontava 

para o oposto do clima opressivo que tomava a mansão dos Macbeth. 

Lady Macduff vestia uma roupa bege, fluida, e estava com um bebê no colo. Ross, vestindo 

terno bege claro, entrava e se posicionava recostado à mesa esquerda, no diálogo com ela. As 
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crianças estavam de pijama e a cena, no início, era leve: uma mãe brincando de fazer rir com 

as crianças, com cócegas que lembravam aquelas da cena da Zebra, de Les éphémères (2006) 

154. Na cena de 2006, como na de aogra, as mães, apesar da situação tensa de suas vidas 

adultas – aqui, o marido exilado, perseguido político, e lá o marido violento, o divórcio – se 

mostram extremamente carinhosas com seus filhos, agindo em favor da leveza da infância e 

do afeto. 

Já foram quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio premeditado: Duncan, seus dois 

seguranças, mortos pelo tirano, para que não testemunhassem, Banquo e seu filho, Fleance. O 

local agora indicado por Shakespeare é Fife, mais especificamente um aposento da casa da 

família Macduff, que o Soleil ambientou numa sala de estar, que também era um escritório 

caseiro. A chacina é o clímax da matança, pois nela se vê a carnificina de modo impactante, e 

é também o ponto da virada, a marca da peripécia aristotélica – no caso, como representante 

da hybris, do louco excesso do desejo de matar de Macbeth, agora direcionado a mulheres e 

crianças inocentes. 

Aline Borsari, em entrevista, disse que essa cena exigiu a participação de todos os 46 atores 

da trupe e que mesmo aqueles que, hoje em dia, não fazem contrarregragem, em geral, como 

Juliana Carneiro da Cunha ou Eve Doe-Bruce, tomaram parte nela, por serem absolutamente 

necessários todos, pela quantidade de mobiliário e outros objetos cenográficos, e também pela 

forma do distanciamento utilizada (informação verbal)155. 

A família feliz, enquanto brincava de cócegas, era surpreendida pela chegada de funcionários 

da casa de Macbeth, que portavam notícias ruins. Diante disso, com ajuda das mensageiras, 

papéis começavam a ser queimados, provas destruídas. Enquanto queimavam os papéis, um 

carro chegava e ouvia-se a buzina. O estado era de desespero. Contra a densidade intensa da 

noite, lutavam os trêmulos raios do fogo, dentro de um caldeirão, que mais parecia um 

prenúncio do próprio Diabo que presidia a cena.  

Na imagem abaixo (Figura 57), vê-se o caldeirão utilizado para queimar papéis, que talvez 

acusassem Macduff, que estava fugido, em Inglaterra. A prática de “queimar arquivos” foi 

muito utilizada no período das ditaduras militares, tanto no Brasil (1964-1985) como em 

outros países que estavam sob o jugo de tiranias governamentais. Papéis de propaganda contra 

o governo, ou a favor da revolução, precisavam ser rigorosamente dissociados dos 

                                                
154 Trata-se do episódio 12 da peça. 
155 Entrevista concedida à autora em 10 de outubro de 2017, por Skype. 
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revolucionários, para que esses não perdessem a vida, antes de terem tido êxito em seus 

projetos de libertação. 

 

 
Figura 57 – Casa da família Macduff, em Fife, depois da chacina (IV, 2) 
Fotografia de Michèle Laurent. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 33) 
 

Um carro imaginário, que trazia os assassinos, chegava pela frente do palco; em meio aos 

espectadores, era percebido através do som da buzina e da luz dos faróis, que remetiam 

àqueles velhor carros Ford modelo T, que foram os mais populares, servindo até de 

ambulância na época da Segunda Guerra. Então os kokens esticavam quatro panos 

ensanguentados, grandes, que separavam o palco da plateia, na boca de cena. Pelas frestas 

entre eles, através da quais passavam réstias de luz, o público, propositadamente, podia ver 

muito pouco, ainda assim com muito esforço, como os olhos desesperados da mãe e de seus 

filhos, inocentes, clamando por ajuda. Só se ouvia o som de muitos tiros, gritos desesperados 

e uma voz robótica, assustadora, como se falasse através de um megafone. Nada e ninguém se 

movia, todos ficavam na posição desesperada de plateia, sentados, diante das calamidades e 

injustiças que presenciavam. 

Mnouchkine foi assertiva em colocar o público nessa posição: sentado, de braços cruzados, 

observando as atrocidades que se passavam à sua frente, sem fazer nada – figurava-se ali um 

reflexo da sociedade, em nossos dias. 
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Na entrevista concedida por Serge Nicolaï, confirmamos a suspeita de que talvez o tivéssemos 

visto no quarto, ao fundo, por onde saía um homem carregando uma criança morta (vista na 

Figura 57). Nicolaï assegurou que sim, na montagem Macbeth, teria visto ele próprio a 

matança de Lady Macduff e de suas crianças (informação verbal)156. Como afirma Kott 

(2003), nesse momento, já não importa quem ou quantos devem ser mortos. Macbeth 

atravessou a linha que não deve ser atravessada. A barbárie é assim. 

O assassino, no texto de Mnouchkine, é chamado “um abatedor”, o que também ecoa a crítica 

de Kott, que diz: “O homem não apenas pode matar: o homem é aquele que mata [ou abate], e 

somente ele. Assim como o animal que bajula é um cão” (2003, p. 96-97). Na encenação na 

Cartoucherie, os assassinos penetravam na casa por meio dos panos ensanguentados e tudo 

era feito à luz de lanternas em movimento, brancas, azuis e vermelhas (as cores da bandeira 

francesa, talvez não por acaso), que simulavam flashes. Havia fogo crepitante no caldeirão. A 

cena era rápida. Quando Ross voltava, as vítimas já estavam mortas, como se vê na Figura 57, 

que flagra a retirada dos corpos.  

Os panos de sangue – o ver e o não ver – trabalhavam a percepção sensorial, desvestida da 

visão, e isso imprimia alto grau de teatralidade à cena da chacina, que fazia do público um 

cúmplice dos mandatários criminosos, pois sua condição passiva de audiência o impedia de 

partir para a ação – invadindo o palco e a ficção. O procedimento, herdeiro das práticas 

brechtianas do teatro épico (Verfremdungseffect)157, parecia ter a intenção de levar o público a 

ter o desejo de ação revolucionária, fora do ambiente ficcional do teatro, já que, ali sim, na 

sociedade em que atua, poderia se levantar e lutar contra as tiranias. Na prática, esse 

sentimento revolucionário – esse “basta” – evocado pela cena, peripécia que provocava a 

transformação na trama ficcional, convocava o público para participar, a partir de então, como 

um coro – quieto, mas de energia presente – que também estaria ativo na cena final, ao lado 

daqueles que pegariam em armas para derrubar o tirano Macbeth. 

                                                
156 Entrevista concedida à autora no dia 28 de outubro de 2015, em São Paulo, por ocasição da oficina Corpo e 
estado, o desequilíbrio do ator, ministrada no espaço cultural O Barco, de 26 a 31 de outubro (São Paulo). 
157 Brecht chegou a uma noção próxima daquela dos formalistas russos, ao procurar modificar a atitude do 
espectador e ativar sua percepção. Para ele, “uma reprodução distanciada é uma reprodução que permite 
seguramente reconhecer o objeto reproduzido, porém, ao mesmo tempo, tomá-lo insólito [...]. O efeito de 
distanciamento transforma a atitude aprovadora do espectador, baseada na identificação, numa atitude crítica. 
[...] Uma imagem distanciante é uma imagem feita de tal modo que se reconheça o objeto, porém que, ao mesmo 
tempo, este tenha um jeito estranho” ([Pequeno Organon,] 1963, p. 42). Para Brecht, o distanciamento não é 
apenas um ato estético, mas, sim, polí ́tico: o efeito de estranhamento não se prende a uma nova percepção ou a 
um efeito cômico, mas a uma desalienação ideológica (Verfremdung remete a Entfremdung: alienação social) 
(BLOCH, 1973). O distanciamento faz a obra de arte passar do plano do seu procedimento estético ao da sua 
responsabilidade ideológica (PAVIS, 2008, p. 106). 
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Ao final da cena, a mesa estava virada e o tapete desalinhado. O caldeirão, em chamas, era 

visto na mesma direção da porta dos fundos, que revelava um interior iluminado de vermelho, 

e cheio de fumaça. A simples visão de Macbeth nesse cenário remetia o espectador ao 

imaginário ocidental pictório do inferno, e de seu personagem principal. A troca de cenário 

era feita pelos serviçais, novamente sob o blue-effect, e o cenário saía de cena sobre o tapete, 

dessa vez puxado aberto, sem que fosse dobrado sobre o palco. 

 

 

3.3.5 A revolução 

 

 

Il était une fois, dans un pays que vous avez oublié, 
 un roi malade et accablé de peines. Regardez-le!...158 

(Théâtre du Soleil, 1971, p. 7) 
 

A recolha que fazemos aqui traz o lento descer do pano, depois da virada da trama. A última 

cena do quarto ato (IV, 3), a única que Shakespeare sedia na Inglaterra, abre os eventos que 

começam a retratar a trama da vingança contra o tirano, disparada no estrangeiro, primeiro no 

encontro entre Malcolm e Macduff, apoiados e hospedados pelo rei da Inglaterra, depois com 

a chegada de Ross, que relata ao amigo a chacina de sua família. O bloco de cenas analisado 

nesta parte da dissertação contempla o quinto ato e, antes, a última cena do quarto, que o 

bardo hospeda numa sala do palácio do Rei Eduardo. Mnouchkine a colocou num típico bar 

inglês, um pub, num clima noturno, mas leve, numa noite sem tormentas, o que ia ao encontro 

do humor de Malcolm, o herdeiro real. 

A cenografia revelava, no fundo do palco, em segundo plano, algumas luzinhas que 

representavam a London Eye (inaugurada em 1999, para a virada do milênio), símbolo da 

Londres atual, que concorre com o velho Big Ben (também representado na sonoplastia, pois, 

na entrada da cena, soavam batidas típicas de sua marcação das horas) e com o The Shard 

(prédio mais alto da cidade, inaugurado em julho de 2012). A presença alegórica desse 

elemento cenográfico, também conhecido como Millennium Wheel, colocava a cena nos anos 

2000 e posteriores. A materialidade do objeto encantava: uma simples roda de bicicleta, bem 

                                                
158 Epígrafe da publicação do texto do espetáculo 1789 (1970), uma criação coletiva do Théâtre du Soleil. “Era 
uma vez, num país que você esqueceu, um rei doente e dominado por tristezas. Assista!...” (Tradução nossa). 
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iluminada e bem posicionada em cena, que remetia o espectador, encantado, diretamente para 

o espaço da ação dramática e para o espaço do jogo lúdico de acreditar no teatro, 

desvendando, aos poucos, seus mistérios. Nessa cena, em que tramavam a volta de Malcolm e 

Macduff para a Escócia, sua terra, os homens conversavam, enquanto bebiam vinho e cerveja. 

O espectador via, através da fenda no muro, e por cima deste, a roda gigante, em perspectiva, 

que remetia à beira do rio Tâmisa, de águas escuras. 

Na Figura 58, vê-se, no primeiro plano, Sébastien Brottet-Michel no papel de Macduff, que 

sofria a dor da perda de sua família. Entrevistado em São Paulo, o ator falou sobre o processo 

de criação no Théâtre du Soleil com extremo prazer, relatando que a narrativa da dor de 

Macduff diante da notícia da morte de sua mulher e filhos foi sentida no corpo (informação 

verbal) 159,– ele fazia toda a reação de costas para a plateia, apoiado numa pequena mureta. O 

personagem simplesmente desabava no chão: as pernas amoleciam, os joelhos dobravam, ele 

terminava prostrado e, em seu rosto, via-se a máscara trágica da dor sendo definida. O mesmo 

ocorria com Serge Nicolaï (Macbeth) e com outros atores: tudo estava nos corpos e nas 

máscaras (o rosto) dos atores em cena. Isso só é possível porque tanto as formas orientais 

como a Commedia dell’arte estão introjetadas nos artistas, graças a seu longuíssimo 

treinamento, feito no decorrer dos anos, o que pode ser observado no Gráfico que consta no 

Apêndice A desta dissertação. 

 

                                                
159 Entrevista realizada em São Paulo, em 2 de novembro de 2017. 
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Figura 58 – No pub, na Inglaterra (IV, 3) 
Fotografia de Michèle Laurent. Fonte: (MACBETH, 2014, p. 30) 
 

A cena começava com som de gralhas e luz escura. Os serviçais traziam três mesas rústicas e 

dois muros costeiros de fundo, com mais dois na lateral, de tijolinhos, muito bonitos. Ao 

fundo, havia três abajures e, entre eles, festões, com lampadinhas brancas, que alegravam o 

palco. Dois casais ocupavam as mesas da lateral, bebendo, e, no meio, Macduff e Malcolm 

bebiam e conversavam. Um louro e o outro ruivo, os dois vestiam-se elegantemente com 

ternos claros – a qualidade dos tecidos nobres era percebida por seu caimento e sua trama – e 

sapatos castanhos. Os casais se moviam pouco, eram como representações icônicas, 

cinematográficas, fotográficas, do povo. A voz fina de Duccio (Malcolm), em algumas falas, 

criava efeito cômico e fazia o público rir. Havia uma bruma em cima, um fog. Quando 

Malcolm estalava os dedos, os casais saíam de cena. Então, Macduff ficava bravo e jogava o 

companheiro no chão, desesperado por vingança contra o tirano. Estava mal, chorando, 

nervoso. Depois, os dois se abraçavam e conservavam um ar leve, quase cômico. O público 

ria. Entrava Ross, que passava mal com a pergunta feita pelo amigo, pedindo notícias de sua 

família. A reação de Macduff diante da chacina se dava de costas para o público, totalmente 

desenhada no corpo e afastada de qualquer realismo. Era puro desenho e teatro. Aos poucos, 

ele ia ao chão; os dois, Malcolm e Ross, permaneciam cabisbaixos e ele, ajoelhado até o fim. 

Saíam, depois, e Ross ficava sozinho. Então, entravam os servidores, agora vestidos de 
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cozinheiros, com saias brancas, uma composição muito bonita do coro – é um detalhe, mas 

“Deus mora nos detalhes”, como temos visto com Mnouchkine. 

O quinto e último ato voltava à casa de Macbeth, em “O caldeirão da bruxa”. Havia três 

postes de cada lado, um banco do lado esquerdo e, num clima sombrio, um médico (Juliana 

Carneiro da Cunha) estava sentado ao lado da dama de companhia de Lady Macbeth (Ana 

Amélia Dosse). Conversavam. Depois, entrava Lady Macbeth, que vestia uma camisola curta, 

meio suja nas beiradas. Ela lavava as mãos – numa das cenas mais representadas na 

pictografia das obras de Shakespeare, que concorre lado a lado com a morte de Ofélia, 

afogada –, sendo iluminada apenas por uma lanterna de foco estreito e luz fria, branca, 

operada a partir da lateral direita do palco. 

O declínio, sem parada, começa aí no texto de Shakespeare. As personagens centrais, a partir 

desse momento descem uma ladeira e encontram a morte no fim. No palco do Soleil, o ato era 

convulsivo, inteiramente entrecortado por cenas curtas, como raios, que se alternavam, como 

cortes cinematográficos, rápidos, entre os dois exércitos oponentes, o que vinha da Inglaterra 

e se locomovia liderado por Malcolm e Macduff e o que seguia o tirano. 

No centro do palco, havia um imenso e lindo caldeirão de estilo grego sobre uma pequena 

plataforma redonda. Era uma imagem deslocada, para que fosse alterado o sentido: o 

caldeirão, na peça, não era utilizado pelas bruxas, como tradicionalmente se faz; elas usavam 

um MacBook, como vimos. Mas o objeto entrava duas vezes em cena: com fogo, para 

queimar os papéis na casa de Macduff (mas também para representar a energia maléfica que 

estava no coração da cena), e agora como uma tina de banho, com água que apagaria o fogo 

da maldade que dominara até então a tragédia. O caldeirão era praticamente da altura da atriz 

Niru, que encarnava Lady Macbeth, e havia pétalas e folhas em torno dele. A personagem, 

acompanhando a volúpia de seu estado, do desejo compulsivo de limpar o sangue das mãos, 

desenhado com seu corpo todo em cena, entrava inteiramente no caldeirão para se lavar. O 

sangue, nos dias de hoje, tomou o corpo todo; já não basta lavar apenas as mãos. Seu cabelo 

estava molhado e a roupa, suja de lama. Era como se a verdadeira bruxa morresse do próprio 

feitiço, cozida em seu caldeirão. Durante o solilóquio, ela soltava um grito trágico, de horror, 

herdeiro direto das tragédias gregas, ao ver que o sangue não lhe escapava. A ação não soava 

grandiloquente, nem esvaziada; ao contrário: uma das mais experientes atrizes do Soleil 

conseguia dar o tom exato a esse grito trágico, como se fosse herdeira dos poetas trágicos e 

tivesse experimentado sua arte nos festivais de Atenas no século de Péricles. O som do grito 

era bom de se ouvir, e bastante musical, profundamente conectado com a máscara do rosto, 
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algo muito difícil de ser feito sem cair numa interpretação falsa do que seria, para nós, um 

grito realmente trágico. 

A cena, uma das mais famosas na história do teatro, que privilegia uma protagonista feminina 

shakespeariana, superava as expectativas em sua realização, criando novamente sobreposições  

e metáforas. Aquela que queria esconder a serpente no meio do cesto de frutas boas estava 

agora imersa, de corpo e alma, dentro do serpentário que ela mesma criara, e era queimada 

viva, metaforicamente, no caldeirão da bruxa, sendo ela própria a dona de seu destino infeliz. 

Talvez fosse ela a única bruxa verdadeira da peça, sendo as outras apenas manifestações 

oraculares, velhas andrajosas, tão inofensivas quanto um sítio de internet – ou não, pois um 

inofensivo sítio de internet pode muito bem estender seus braços para o mundo real e facilitar 

o acesso de toda sorte de gente a toda sorte de crimes: compra de armas, combinações para a 

realização de estupros coletivos, roubos de identidade, desvios financeiros etc. As imagens do 

espetáculo começavam a fazer sentido e se encadear na mente do espectador. 

As personagens, nessa cena, estavam num ambiente muito escuro, talvez o mais escuro de 

toda a tragédia, o que tornava difícil até a visualização da cena. Era como se todos, artistas e 

público, estivessem cansados de tantas macbetices e quase impossibilitados de ver, tendo os 

olhos forçados, pela escuridão, a resistir, cada vez mais. O pretume, presente desde o começo 

da encenação, a partir daqui tornava-se ainda mais denso, exaustivo, o que reforçaria o 

aspecto da claridade que adviria com a cena da revolução, que se aproximava. 

Lady Macbeth tentava limpar a alma, mas não conseguia, porque: “What’s done cannot be 

undone.” 160 (V, 1, 64) – essa é a sua máxima e a sua perdição. O ponto do poder está no 

momento presente, não no passado, nem no futuro. É o agora o ponto de furo da ação, seja na 

vida ou na arte – e, no caso da personagem, não havia mais nada a fazer, senão pagar pelos 

crimes hediondos, dos quais era cúmplice e mandatária. 

Havia brumas, em cima e embaixo do caldeirão, compondo uma imagem linda, 

cinematogrática, icônica e inesquecível, que se juntará, seguramente, na memória do 

espectador, às celebradas cenas que já retrataram a rainha tentando limpar suas criminosas 

mãos. Com o grito, entravam serviçais, e tiravam-na de cena, carregada, molhada, no colo. 

A saída fazia-se rapidamente, a folhagem era varrida por quatro mulheres com vassouras e 

lanternas, e o piso da charneca era posto de volta no centro, enquanto resistentes entravam 

pela lateral da plateia e abriam a fenda da boca de cena, que agora servia de local que 

                                                
160 “O que está feito não pode ser desfeito” (SHAKESPEARE, 1995, p. 267). 
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escondia as armas. A magia do jogo teatral era completa. Quando abriam o alçapão e 

retiravam as armas, era como se nunca esse espaço tivesse tido outra função que não essa, 

mas, ao mesmo tempo, sabíamos que não, que tudo era teatro e que de lá saíra Banquo, em 

cena anterior. Encontravam-se no palco, inicialmente, cinco atores, duas mulheres, e a cena 

era a de iluminação mais fechada do espetáculo, pois o piso estava colocado só na parte da 

frente e o palco recebia luz só no centro da boca de cena. 

Homens e mulheres, em armas, estavam de costas para o público – procedimento de narrativa 

cênica que põe o público na mesma posição dos personagens –, como se, na luta da 

resistência, estivéssemos todos juntos, do lado de cá da trincheira. 

Essa segunda cena do último ato, “A revolução”, era ambientada num campo, nos arredores 

de Dunsinane. Lá estavam Menteith, Angus, Lennox, Caithness e muitos soldados. Os trajes 

de cena retomavam a época da Revolução Francesa, mesclados a outros, que remetiam à 

Segunda Guerra. Aline Borsari, em entrevista, revelou, diante da pergunta feita sobre o 

“mamelon” cenográfico do início, que esse objeto surgira nas improvisações para esta cena e 

que a intenção inicial era colocar todos os atores de uniforme de exército, o que não foi 

possível, pela indisponibilidade de trajes no acervo, no momento da concoctage (informação 

verbal)161. Então, alguns atores vestiram roupas de cidadãos comuns, e essa imagem dos 

cidadãos em armas, em cena, revelou a imagem dos combatentes revolucionários de 1789. Era 

uma evidência de que o teatro tinha escolhido seu caminho de conexão entre Macbeth e outras 

peças feitas pelo Soleil, Les Shakespeare, sem dúvida, mas também agora 1789. É um 

depoimento de que a história da humanidade continua sempre a mesma na contraposição entre 

opressor e oprimido, embora trocando de roupagem. A cena cresceu a partir dali, com 

elaborações a partir dessa bela citação histórica, muito pertinente. 

Na nota de tradução do texto, feita por Mnouchkine, há um comentário que revela que, no 

espetáculo do Théâtre du Soleil, Donalbaim estava com seu irmão Malcolm, que é visto em 

pé, ao centro, liderando os revolucionários, na Figura 59. 

 

                                                
161 Entrevista concedida à autora em 10 de outubro de 2017, por Skype. 
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Figura 59 – Os revolucionários (V, 2) 
Fonte: Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A imagem da Figura 59 dialoga com uma obra plástica muito conhecida, relacionada ao 

imaginário sobre a Revolução Francesa: o quadro de Delacroix reproduzido na Figura 60. 

 

 
Figura 60 – La Liberté guidant le peuple, de Eugène Delacroix. 
Fonte: Internet (www.louvre.fr). 
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A obra A Liberdade guiando o povo (1830) foi feita em celebração à Revolução de julho de 

30 e à queda de Carlos X. O pintor romântico não foi ao campo de batalha, mas declarava 

estar comovido ao pintar o tema das barricadas, como se fosse a sua maneira de lutar pelo seu 

país. A obra é uma das mais famosas do período e a mais conhecida de seu autor. 

Tanto no quadro de Delacroix quanto na composição cênica de Mnouchkine, os 

revolucionários estão numa barricada, com armas nas mãos. As coincidências estão também 

na marcação cênica, na iluminação, nos trajes de alguns personagens, inclusive no uso da 

boina em alguns revolucionários, que, na cena, remetiam ao quadro, inclusive conservando as 

posições de aparição, na direta e na esquerda. Acima de tudo, a presença da Liberdade, no 

quadro de Delacroix, representada por uma mulher seminua, na peça veio na forma de um 

pássaro, que representava a esperança, a Liberdade, e estaria presente na próxima cena, como 

a bandeira dos revolucionários. A ave, que simboliza a esperança, é uma aparição constante 

em espetáculos do Théâtre du Soleil e muda de forma a cada vez, de acordo com a trama 

encenada. Em Macbeth, ela entrava na cena das árvores que caminhavam, carregada por 

Fleance (PICON-VALLIN, 2016, p. 191), que trazia a marionete presa a uma longa vara de 

bambu, como se fosse uma bandeira – que é a dos revolucionários da ficção e também do 

Théâtre du Soleil – contra tiranias de quaisquer espécies. 

Na terceira cena, “O que está feito não pode ser desfeito: a rainha é morta”, voltamos para 

uma sala do castelo em Dunsinane: em Shakespeare, no quarto da rainha, estão Macbeth, o 

médico, uma camareira, convivas e, depois, Seyton, ao passo que, no Soleil, estávamos num 

salão, o mesmo da primeira cena desse ato, com Macbeth, o médico, a dama de companhia da 

rainha e assessores. 

Na cenografia, havia um tapete e, sobre este, uma mesa de tiro. Macbeth pegava um criado 

pelos cabelos e o jogava no chão, atirava nas pessoas, nos criados, sem acertar: o estado de 

fúria, que evoluiu ao longo do espetáculo, inicialmente arrancando roupas, depois atacando 

objetos e pessoas, agora atingia grau máximo, chegando à loucura completa. 

 

O Macbeth do Soleil está doente e ele se torna consciente dessa doença. “Eu sinto 
vontade de vomitar quando vejo...”, ele grita, com Seyton (V, 3), enquanto passa 
mal, vomitando. Serge Nicolaï utiliza os elementos do vocabulário cênico do Soleil 
para revelar os sintomas da lepra destrutiva que o devora, conforme ele mesmo 
destrói os outros. Ator de uma grande versatilidade, seu jogo é desenhado, 
imprevisível: plantado sobre pernas sólidas e afastadas, para se equilibrar, está em 
movimento o efeito de espasmos, de ondas de calor e de estresses, de crises: ele 
sufoca, vai e vem, corre, sua dicção é entrecortada, ele cai, se levanta, jura, dá 
ordens e contraordens, entra freneticamente na sala de tiro do castelo, tenta sufocar o 
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médico...162 (PICON-VALLIN, 2016, p. 187, tradução nossa.) 
 

O rei passava mal, estava doente, chamava Seyton – o médico e a acompanhante estavam no 

recinto. Havia um banco caído, o ambiente estava em desordem, como o interior do 

protagonista. Entrava uma personagem com um colete à prova de balas e o entregava para 

Macbeth, enquanto os tambores e bumbos de Lemêtre batiam o ritmo de seu coração 

apreensivo. Todos saíam, aflitos, pelo vomitório, com exceção do médico, que ficava e 

finalizava a cena. Uma nova troca de cenário era feita. 

A quarta cena, “A floresta caminha”, passava-se sobre um enorme tapete, o mesmo do início, 

que compunha o piso da terra, dos descampados da guerra, como na segunda cena desse ato, 

“A revolução”, porém agora completo, pois a imagem campestre abria no palco todo. Eram 

quatorze atores do lado esquerdo e dez do direito, armados. Malcolm marchava à frente e eles 

caminhavam a partir do fundo, avançando em direção à plateia, mas de costas (com efeito de 

estarem de frente), para que as árvores que estavam em seu dorso andassem de frente. Foi 

uma das poucas cenas em que a encenação seguiu a tradição, sendo executada de uma forma 

que remetia diretamente à rubrica do texto, mas com uma forma extremamente teatral 

impressa no andar dos atores. 

A quinta cena, “O vilão veste o colete antibalas”, Shakespeare ambienta no interior do 

castelo, mas Mnouchkine a colocou numa fortificação de guerra, um bunker, que era feito 

com o mesmo dispositivo cenográfico utilizado na primeira cena, agora com nova 

configuração. Era nessa cena que Macbeth convocava, com gritos desesperados, Seyton – 

que, conforme vimos anteriormente, evoca, através de aproximação fonética, Satã. O bunker, 

nessa nova configuração, colaborava para a criação dos instantes dramáticos finais. A cena 

era iluminada por pouquíssima luz, vinda de dentro da estrutura. Na Figura 61, o general 

Macbeth se situa dentro da montanha-forte, de onde emergia para ter com o mensageiro. 

 

                                                
162 “Le Macbeth du Soleil est malade et il devient conscient de cette maladie. “J’en suis malade quand je vois...”, 
crie-t-il à Seyton (V, 3), et il est pris de vomissements. Serge Nicolaï utilise les éléments du vocabulaire 
scénique du Soleil pour dévoiler les symptômes de la lèpre destructive qui le dévore, comme lui même détruit les 
autres. D’une grande versatilité, son jeu est dessiné, imprévisible: campé sur des jambes solides et écartées pour 
s’équilibrer, il est en mouvement l’effect de spasmes, de bouffées de chaleur et de stress, de crises: il étouffe, va 
et vient, court, sa diction se fait saccadée, il tombe, se relève, jure, enchaîne ordres et contrordres, s’entrâine 
frénétiquement dans la salle de tir du château, tente d’étouffer le docteur...” 
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Figura 61 – Macbeth e Seyton (V, 5) 
Fonte: Página do Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A iluminação, interessante, no início da cena, fazia um recorte 3x4 no rosto do tirano, que, 

dentro do bunker, só era visto através de uma janelinha – um dispositivo cenográfico que 

lembrava os de Le dernier caravansérail163. Nesse momento, toda a cena era breu, exceto pela 

luz no quadrado que emoldurava o rosto do criminoso e por outra janelinha, à esquerda da 

primeira, retangular, onde aparecia Seyton. Uma voz feminina vinha de uma atriz (que não 

pudemos identificar, devido à escuridão), na penumbra, por cima da montanha, dar a notícia 

da morte da rainha. A famosa fala, que menciona que a vida é cheia de som e fúria, era dita 

dentro na janelinha, dentro do bunker, compondo a foto 3x4 do Macbeth contemporâneo de 

Mnouchkine. A ver exclusivamente pela iluminação e pelo recorte movimentado de formas 

geométricas, poderíamos, num instante, crer que estávamos diante de um palco de Robert 

Wilson, assim como na cena das guaritas, logo depois do assassinato de Duncan, como vimos 

anteriormente. Ao sair do bunker, este era iluminado, de baixo, pela pouca luz azul que havia 

na parte interna. Em seguida, um novo mensageiro dava-lhe a notícia de que a floresta vinha 

andando. Macbeth, resoluto, nesse momento, fechava a janela e aparecia em cima da 

estrutura, de corpo e alma pronto para a briga. 

Na sexta cena, “A revolução organizada”, finalmente a floresta de Birman andava rumo a 

Dunsinane, com o jovem Fleance no meio, e as previsões das bruxas começavam a ser 

cumpridas, no sentido, agora, da retomada do prumo dessa rosa dos ventos. É uma bela cena, 

                                                
163 Na peça, havia estruturas cenográticas como pequenas embarcações de travessia marítima clandestina 
(utilizadas por refugiados), com janelas, e casebres, que abrigavam as personagens. O recurso de iluminar 
somente as janelas do barco ou das casas, em Le dernier caravansérail ou a janela do bunker em Macbeth, é um 
recurso cinematográfico de intensificação do detalhe sobre a expressão do rosto humano (câmera close-up) 
frente ao cenário trágico, circundante – o mar, a travessia, naque caso, e a guerra, a batalha final, em Macbeth. 
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essa da floresta caminhante, um grande desafio para os encenadores que montam a “peça 

escocesa”. No Soleil, era bem realizada, com beleza plástica e cinematográfica, porém dentro 

da forma tradicional, a não ser pela presença do pássaro, marca do Soleil. 

A Figura 62 traz imagem do momento em que os atores andavam de costas para o público, o 

que não era percebido facilmente, devido à marca coreografada das pernas. 

 

 
Figura 62 – A floresta de Birman avança contra Dunsinane (V, 6) 
Fotografia de Michèle Laurent. (MACBETH, 2014, p. 25) 
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Figura 63 – O exército de Malcolm se revela (V, 6) 
Fonte: Página do Facebook de artistas do Théâtre du Soleil. 
 

O efeito da troca da cenografia era bom e ágil: kokens tiravam alguns tapetes do fundo e 

entravam com a montanha-bunker, sobre rodas; a estrutura estava coberta com um tecido 

típico de barracas do exército. 

A partir da sétima cena, “A morte do jovem Siward”, os cenários dos dois lados de 

combatentes – ingleses versus escoceses – eram coadjuvados e coexistiam, no palco, 

representando a planície que trazia os revolucionários, que já estavam em frente à fortaleza de 

Macbeth. A cruz, que já tinha estado presente no começo da peça (para marcar a morte de um 

soldado?), do lado esquerdo, no proscênio, era posta novamente e a iluminação era bastante 

clara nas cenas dos resistentes e bastante escura nas do bunker. 

Na montanha-bunker, havia apoios para os pés, do lado de fora, e também cordas, sendo 

possível escalá-la. Quando Macbeth surgia para a batalha, chamado pela voz do jovem Siward 

(Seear Kohi), ele aparecia de repente, pelo lado esquerdo, como fosse um espírito negro que 

estivesse voando. Depois de matar o jovem Siward, surgia Macduff. O combatente vinha 

apenas com faca na mão, e o tirano, covarde, com armadura à prova de balas, fugia e se 

escondia dentro do bunker, depois de saber que a segunda profecia se cumprira. 

A imagem da Figura 64 retrata Macbeth vestindo traje de exército contemporâneo, em meio à 
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batalha final, prestes a enfrentar Macduff. Serge Nicolaï, ao final, dava-nos um vilão 

fragilizado, de caráter distorcido, um Macbeth que inspirava pena. No fundo, talvez, porque, 

de todos os personagens de Shakespeare, esse seja realmente o que nos é mais próximo: todos 

sabemos que estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Mas o que está feito não pode ser 

desfeito. 

 

 
Figura 64 – Macbeth, pouco antes de enfrentar Macduff (V, 7) 
Fonte: Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A oitava cena, a da luta final, era uma continuação da sétima e ocorria fora do bunker, em 

plano baixo e também no médio plano, com as personagens escalando a estrutura do cenário e 

lutando sobre ela. Havia muitas brumas no cenário. O vilão covarde estava escondido, mas 

Macduff forçava a porta e entrava, em meio a sons agonizantes, que lembravam o leitmotiv da 

chacina na casa dos Macduffs e dialogavam com o som estridente da antológica cena do 

assassinato no chuveiro, uma das mais marcantes da história do cinema, presente em Psycho 

(Psicose , 1960), filme de Alfred Hitchcock, com trilha sonora de Bernard Hermann. 

A cabeça do tirano era estirpada dentro do bunker, portanto, fora da vista do público, como 

nas tragédias clássicas; no entanto, aqui se dava de forma inovadora, pois a cena não estava na 

coxia, e sim no palco, presente através de outros sentidos de leitura: o som, a iluminação, o 

espaço cenográfico etc. 

A última cena da peça (V, 9) se passava no mesmo local da cena anterior. Malcolm entrava 

pelos fundos do palco, portando a cabeça decepada do tirano, envolta num pano 

ensanguentado. Em meio ao diálogo travado com o exército, atirava-a ao longe, para a coxia, 

para a área dos atores, pelo vomitório. Assim, a cabeça do tirano era lançada no meio dos 
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espectadores, como se fosse entregue ao povo, e rolava sobre a rampa por onde passaram os 

atores durante o espetáculo, até fazer um som oco de crânio quando bate no chão, ao parar. O 

efeito impressionava e consumava a vingança da plateia, que, desde a cena da chacina na casa 

dos Macduffs, ou até mesmo antes, desde a morte de Duncan, “lutava” ao lado dos 

revolucionários, ainda que em sua mudez parada. Essa condição imposta ao espectador, 

embora limite suas ações, não deixa de ser maravilhosa, por permitir-lhe participar de uma 

coletividade que é como um coro grego, que, em sua mudez, espelha a sociedade, sendo, ao 

mesmo tempo, um espectador brechtiano, crítico, consciente e ativo no jogo do teatro. 

 

 
Figura 65 – Agradecimento do espetáculo Macbeth (2014) 
Fonte: Facebook do ator Serge Nicolaï. 
 

A cena final vinha abraçada por bonita luz âmbar, com fachos bem desenhados nas laterais, 

efeito provocado pela densidade das fumaças, e começava devagar, com homens cansados e a 

bela imagem simbólica de Fleance, trajando saia escocesa e portando o pássaro da Liberdade. 

 

Fléance, a criança, caminha entre os adultos; atrás dele, o pássaro do Soleil se agita 
e realmente voa, como em muitos espetáculos anteriores, um pássaro branco 
colocado na ponta de uma cana de bambu. Imaginamos que é a criança que o 
manipula, porque desta vez o pássaro é pequeno. Mas a beleza, a calma decidida, 
implacável, da cena intensifica a imagem do pássaro delicado e portador da 
esperança164. (PICON-VALLIN, 2016, p. 191, tradução nossa) 

                                                
164 “L’enfant Fléance marche parmi les adultes; derrière lui, l’oiselier du Soleil agite en fait voler, comme dans 
nombre de spectacles passés, un oiseau blanc au bout d’une canne de bambu. On imagine que c’est l’enfant qui 
le manipule car cette fois l’oiseau est minuscule. Mais la beauté, le calme décidé, implacable, de la scène 
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A calmaria, a lentidão e a luz davam efeito de retomada da vida em seu curso normal, 

indicavam a interrupção da vida virada no contrário da rosa dos ventos, das pás invertidas da 

suástica, e evidenciavam o fim da tirania e a volta da liberdade, da esperança. A última fala 

era de Malcolm, o novo rei da Escócia, e Mnouchkine terminava a peça (e sua tradução) no 

verso 40 da última cena (V, 9), evitando o convite para a coroação e as falas a esse respeito. 

Desse modo, a encenação ficava mais próxima do espectador, pois, como observa Picon-

Vallin (2016, p. 192), a peça terminava agradecendo a todos, e a cada um, o que era como um 

convite para uma ação em conjunto, feita por cada um a seu modo, a seu tempo, cada qual 

com sua medida. 

Na gravação a que tivemos acesso (MACBETH, 2014b)165., um aplauso fortíssimo explodia e 

os espectadores ficavam por mais de um minuto entre gritos de “bravo”; então, os atores se 

recolhiam e voltavam à linha de agradecimentos, em outras posições, e os aplausos 

continuavam, fortes, sem descanso. Na terceira vez em que voltavam, Jean-Jacques entrava 

em cena,  agradecia brevemente e saía rápido. O público não parava de aplaudir. Quarta volta: 

o público não perdia a força e continuava gritando bravos. Quinta volta! Nesse ponto, o 

aplauso era uma comoção coletiva, que já durava mais de dez minutos de ação ininterrupta e 

entusiasmada. Então Ariane era chamada por Duccio e agradecia na lateral direita do palco, 

embaixo, sem subir em cena. O público começava a deixar a sala, com aspecto visível, no 

rosto e no corpo, de estar melhor do que entrou; era como se, com ânimo revigorado, tivesse 

saído de um templo, que fornece alimento para o corpo e para a alma. 

 

 

3.4 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A BANALIDADE DO MAL 

 

 

[...] – o mesmo sono 
Que tece o embaraçado por cuidados, 
Morte diária, banho da labuta, 
Bálsamo bom das mentes machucadas, 
Pra natureza uma segunda via, 

                                                                                                                                                   
intensifie l’image de l’oiseau délicat et porteur d’espérance”.  
165 Essa gravação, na qual baseamos grande parte das informações apresentadas, data de 13/07/2014 e marca a 
duração da segunda  parte com 1h 39min 17seg, até o agradecimento de Ariane Mnouchkine. 
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Alimento maior da vida. 
[...] 
“Não dorme mais!” gritou pra toda casa. 
Matou o sono Glamis e então Cawdor 
Não dorme mais; Macbeth não dorme 
mais.166  
(SHAKESPEARE, 1995, II, 2) 
 

Tendo em vista a análise das cenas, passamos a um panorama crítico e à nossa interpretação 

de Macbeth, segundo o Théâtre du Soleil. 

Andrew Cecil Bradley diz que: “Shakespeare volta a atenção para regiões mais obscuras da 

criatura humana, para fenômenos que fazem parecer que esta jaz sob o poder de forças 

secretas que agem subrepticiamente e independem da sua consciência e vontade [...]” (2009, 

p. 260). Mais adiante, ele observa que, apesar dessa aparência que coloca o homem sob os 

desígnios do destino, há algo mais profundo sobre a tragédia da ambição: “Seja como for, a 

ideia de realizá-la por meio de assassinato foi exclusivamente dele” (BRADLEY, 2009, p. 

264). Sim, Macbeth é o único responsável por suas escolhas. Isto está claro, pois “[...] como 

pode ser responsável um homem cujo futuro está predeterminado?” (BRADLEY, 2009, p. 

265). Isto posto, entendemos que a peça coloca a vidência, a bruxaria, a percepção de 

sincronicidades como ferramentas que servem a uma trama, e que ela promove um debate 

bem mais amplo, um debate sobre a ética, pois fala de um político que deve assumir 

responsabilidade pelos seus atos, no sentido de que um homem, público ou não, deveria, em 

tese, unir a palavra ao gesto e buscar a integridade de sua condição humana. É esse o 

pressuposto do Théâtre du Soleil, segundo nossa percepção. 

A “condição humana” é o guia de nossa investigação, nesse momento, pois entendemos que 

os Macbeths agem contra ela hoje em dia; entendemos aqui por condição humana ou 

humanidade o sentido de pertencimento sensível a um grupo de seres da mesma espécie, que 

partilham a vida, a existência, em coletividade, em sociedade, estabelecendo constantemente 

relações uns com os outros, através dos discursos, da fala, e das ações praticadas. 

Albert Einstein diz:  

 

O que sei e o que penso, eu o devo ao homem. E para comunicá-los utilizo a 
linguagem criada pelo homem. Mas quem sou eu realmente, se minha faculdade de 

                                                
166 “Sleep, that knits up the ravell’d sleeve of care,/ The death of each day’s life, sore labour’s bath,/ Balm od 
hurt minds, great Nature’s second course,/ Chief nourisher in life’s feast; [...]/ Still it cried, ‘Sleep no more!’ to 
all the house: ‘Glamis hath murther’d Sleep, and therefore Cawdor/ Shall sleep no more, Macbeth shall sleep no 
more!’” (II, 2, 36-42). 
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pensar ignora a linguagem? Sou, sem dúvida, um animal superior, mas sem a 
palavra a condição humana é digna de lástima. (1981, p. 10).  

 

Hannah Arendt segue: 

 

Essa distinção singular vem à tona no discurso e na ação. Através deles, os homens 
podem distinguir-se, ao invés de permanecerem apenas diferentes; a ação e o 
discurso são os modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, 
não como meros objetos físicos, mas enquanto homens. Esta manifestação, em 
contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de uma 
iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser humano. 
(1989, p. 189) 
 

Nesse sentido, podemos pensar que a tragédia, na concepção contemporânea encenada por 

Mnouchkine, levanta um debate sobre uma questão que espelha a sociedade doente de hoje, 

quase moribunda, que tem agido, em várias instâncias, contra sua própria humanidade. O 

discurso está dissociado do gesto. A ética não preside a mesa dos governantes, ou dos 

governos. As pessoas dizem uma coisa e fazem outra, ocupam cargos públicos em proveito 

próprio e não trabalham para o bem comum. É como se estivéssemos vivendo o horror do 

mito hesiódico da quinta raça: 

 

Antes não estivesse eu entre os homens da quinta raça, 

mais cedo tivesse morrido ou nascido depois. 

Pois agora é a raça de ferro e nunca durante o dia 

cessarão de labutar e penar e nem à noite de se 

destruir; [...] 

[com a lei nas mãos, um do outro saqueará a cidade] 

graça alguma haverá a quem jura bem, nem ao justo 

nem ao bom; [...] 

Contra o mal força não haverá! 

(HESÍODO, 1991, p. 35-37) 

 

O texto de Hesíodo, escrito há vinte e oito séculos relata mitos fundantes, e o trecho acima faz 

parte da narrativa do mito das Cinco Raças (ouro, prata, heróis, ferro); entendemos que nós, 

hoje, pertencemos à última. A encenação mnouchkiniana da peça de Shakespeare, como se 

tivesse consciência desse pertencimento, espelha a sociedade contemporânea: 
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A partir do assassinato de Duncan é que Macbeth envereda pelo caminho que a 
distingue de todas as outras tragédias, ou seja, as consequências do crime para a 
experiência de vida do criminoso. [...] nada que Macbeth pudesse ter imaginado 
como preço em culpa se aproxima de seu tormento, mas antes de atingir seu 
momento de reflexão, em que admite para si mesmo a insesatez de seus atos, antes 
de admitir integralmente o erro de sua opção pelo crime, Macbeth dá a impressão de 
buscar um suicídio moral, matando de novo e de novo uma espécie de esperança de 
que o hábito anestesie a consciência. (HELIODORA, 1995, p. 178) 
 

Macbeth diz: “What man dare, I dare”167 (III, 4, p. 98); reiterando o que antes já havia dito: “I 

dare do all thay may become a man;/ Who dares do more, is none”168 (I, 7, 46-47). No 

entanto, provocado por sua ambição, alimentada pelo desejo voraz de sua esposa, ele age 

contra sua condição humana. “A usurpação da coroa significa para ela, e talvez há muito 

tempo, algo tão grandioso, e dedicou-se tão completamente a esse propósito que, naquele 

momento, não consegue ver o assassínio senão sob o prisma da grandeza que ele representa.” 

(BRADLEY, 2009, p. 286). O casal Macbeth é, por assim dizer, anti-Soleil na sua essência, 

antissocial, autocentrado, egocêntrico, não coletivizado. 

Há muitas análises que levam a crer que a culpa foi toda de Lady Macbeth, cúmplice e 

mandatária dos crimes, e que ele teria sido “a Fortune’s fool”, ou um joguete do destino 

(Romeu and Juliet, III, 1), como Romeu. Isso não é possível, pois muitos comentadores 

apontam para o fato assertivo de que a ideia assassina e o desejo ambicioso já habitavam o 

protagonista muito antes de serem alimentados pela imaginação de sua esposa, ou pela 

aparição das feiticeiras. Marjorie Garber entende que as Weird Sisters existem na trama para 

serem interpretadas, pois são a essência da ambiguidade, tanto no discurso quanto no gênero 

(2005, p. 699). Mais adiante, Garber diz: “Equívoco: ambiguidade, os perigosos duplos 

significados da linguagem. Macbeth, veremos, é um equívoco em todas as coisas: um homem 

que é dividido em duas direções, que comete assassinato para se tornar um Rei, e sofre a todo 

momento, quando ele é Rei.”169 (p. 700, tradução nossa). Mais uma vez, estamos diante da 

condição humana e do que está, ou não está, em sua medida; além disso, diante dos perigos da 

linguagem, expressos nas ambiguidades dos discursos e na interpretação destes. 

Há uma batalha interna no personagem central, que o faz próximo de Hamlet e de seu “ser ou 

não ser”, antes de cometer o ato que muda sua vida. Ao homem não é dado o conhecimento 

do porvir, segundo Hesíodo, em Os trabalhos e os dias (1991, p. 59-76). O que resta, no 

                                                
167 “Eu ouso o que ousa um homem:” (SHAKESPEARE, 1995, p. 239). 
168 “Eu ouso tudo o que convém a um homem;/ Quem ousa mais não o é.” (SHAKESPEARE, 1995, p. 211). 
169 “Equivocation: ambiguity, the dangerous double meanings of language. Macbeth, we will see, is an 
equivocator in all things: a man who is split in two directions, who commits murder to become King, and suffers 
every moment once he is King”. 
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fundo do pote de Pandora, é a expectação, e não a esperança, como muitos traduziram, ou 

seja, cabe ao homem não saber absolutamente nada sobre seu destino, antes da efetivação de 

seus atos. Não sabemos o dia de amanhã, nem o momento seguinte. Não temos, como 

humanos, a menor condição de decidir entre o ser ou o não ser, prevendo antecipadamente o 

desfecho de cada ato. Por isso, uma boa pista, que poderia, talvez, salvar-nos dessa vida de 

inseguranças, incertezas e agonias, seria ter por base exemplos dos que nos antecederam, ou 

seja, olhar para a história da humanidade e seus desfechos, para procurar, por comparação, 

estabelecer qual a melhor forma de agir em sociedade. É uma hipótese, não uma certeza. 

Hélène Cixous diz: “É como se o futuro tivesse se jogado sobre ele e ele mordido o cérebro 

com seus dentes envenenados. Como se um telegrama do diabo tivesse chegado. Uma 

palavra: Mate! Uma ideia horrível vem bater à porta de seu pensamento. Pensamento? Nem 

mesmo.”170 (2014, p. 7, tradução nossa). Macbeth age por impulso, por desejo e ambição. 

Tivesse pensado, não teria feito, teria sido consequente com sua própria história de vida e 

permanecido como um soldado honrado e marido fiel. Certeza? Longe disso; são apenas 

suposições. 

Para Kott (2003, p. 97), como vimos, Macbeth é um homem, e um homem é aquele que mata, 

assim como o cão é o que late e bajula – cada qual com sua marca e seu epíteto, que o revela à 

história da humanidade. E Macbeth é aquele que não pensa (CIXOUS, 2014, p.7), 

simplesmente mata. Ele conjectura, mas segue a paixão, e não o pensamento. 

Para podermos compreender esse homem que não pensa, bem como sua atuação na sociedade 

de nosso tempo, acreditamos que sejam proveitosos os estudos de Hannah Arendt, em 

especial os presentes nos livros A vida do espírito, As origens do totalitarismo e Eichmann em 

Jerusalém, nos quais ela reflete sobre um conceito: a banalidade do mal. Nádia Souki, 

especialista na obra de Arendt, analisa: 

 

Eichmann não era um monstro, embora seus atos fossem monstruosos. Sua 
personalidade destacava-se unicamente por uma extraordinária superficialidade. Por 
mais extraordinários que fossem os atos, neste caso, o agente não era nem 
monstruoso, nem demoníaco; a única característica específica que se podia detectar 
em seu passado, bem como em seu comportamento, durante o julgamento e o 
inquérito policial que o precedeu, afigurava-se como algo totalmente negativo: não 
se tratava de estupidez, mas de uma curiosa e bastante autêntica incapacidade de 
pensar. (SOUKI, 1998, p. 88) 

                                                
170 “C’est comme si l’avenir s’était jeté sur lui et lui avait mordu le cerveau avec ses dents empoisonnées. 
Comme si un télegramme du diable était arrivé. Um mot: Tue! Une idée horrible vient frapper à la porte de sa 
pensée. Pensée? Même pas.” 
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A sociedade, no decorrer do julgamento, queria condenar um monstro nazista, uma aberração 

da natureza, um diabo vivo. Mas Arendt, observando, teve uma lucidez perspicaz e notou que 

aquele era um homem comum, um burocrata mediano, cumpridor de ordens. Percebeu que era 

bom pai, bom marido, que tinha muitos amigos e que levava uma vida absolutamente 

“normal”, enquanto mandava trens lotados para as fornalhas de Auschwitz. É como o 

Macbeth, do Soleil: um homem comum, marido fiel, bom amante, soldado honrado, amigo do 

rei, um personagem de seriado, encantado com o glamour, com a fama imediata, com o poder 

financeiro, um tipo-padrão da sociedade atual. Há profunda semelhança entre o Macbeth de 

Serge Nicolaï, de Ariane Mnouchkine e do Théâtre du Soleil e Adolf Eichmann, o nazista 

julgado por seus crimes contra a humanidade no holocausto, no tribunal de Jerusalém171, do 

qual Arendt, mulher, judia e filósofa, tomou parte como correspondente de um jornal norte-

americano172. 

Arendt entende que, diante desse fato, havia necessidade de readequação do conceito a 

respeito do que seja o mal. Ela toma por base Kant e faz suposições para refletir sobre o 

holocausto, uma experiência que divide a história da humanidade em dois momentos: antes e 

depois. Nesse ponto, lembramos Theodor Adorno, que diz que não há poesia possível depois 

de Auschwitz173. Os campos de concentração estão além da capacidade humana de 

compreensão. São como uma existência ficcional. Por experiência própria, podemos dizer 

que, enquanto não pusemos os pés em Oraniemburg, no Sachsenhausen, o primeiro campo 

construído numa cidade próxima a Berlim, que serviu de centro administrativo de todos os 

outros e deu origem à engenharia de muitos, não podíamos acreditar na realidade dessa 

existência. Mas o que espanta é que, mesmo depois de termos estado lá, a sensação é de que 

estivemos diante de algo que não poderia ter acontecido, de algo que não pertence à 

humanidade e que, portanto, escapa à nossa compreensão: 

                                                
171 O julgamento de Adolf Eichmann, um dos responsáveis pelo controle da deportação de milhares de 
prisioneiros aos campos de concentração nazistas, teve início em 11 de abril de 1961, na cidade de Jerusalém. 
172 “Hannah Arendt convenceu o editor da “New Yorker”, William Shawn, a enviá-la como correspondente. Lá, 
acompanhou parte do julgamento, ao lado de cerca de 600 jornalistas de todo o mundo. Depois, examinou toda a 
papelada do julgamento, publicou o que chamava de “reportagem” e, em seguida, o livro que provocou um 
debate acirrado, eventualmente de baixo nível, não de sua parte”. (BELÉM, 2013) Disponível em: 
<http://www.jornalopcao.com.br/colunas/imprensa/hannah-arendt-a-filosofa-judia-que-provocou-a-ira-dos-
judeus-ao-apresentar-o-nazista-eichmann-como-banal>. 
173 Em “Crítica cultural e sociedade”, de 1949, o filósofo escreve: “A crítica cultural encontra-se diante do 
último estágio da dialética entre cultura e barbárie: escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso 
corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas” (ADORNO, 1998, p. 
26). 



 

 

209 

 

[...] os campos têm uma aparência de ficção, pois eles realizam, efetivamente, o 
absurdo; e é exatamente este absurdo que os torna invulneráveis. E, se existe uma 
instituição que consegue realizar isso, é porque os homens normais se recusam a 
acreditar no absurdo e a ignorar que tudo é possível. Pode-se dizer que, ao se recusar 
a crer na loucura, apesar desta ser traduzida em fatos efetivos, o homem normal se 
torna cúmplice da demência totalitária; ironicamente torna-se aliado objetivo da 
ideologia do mentiroso, e é exatamente aqui que reside a amplitude desse poder 
perverso. (SOUKI, 1998, p. 58) 
 

A razão de o totalitarismo se expandir indefinidamente, implantando um mundo invertido e 

fictício, é que o exterior, o mundo dos que estão fora disso, só acredita naquilo que quer, ou 

lhe é dado acreditar, e foge à realidade e às suas responsabilidades diante da verdadeira 

loucura. O bom senso perde lugar e há censura de informações, além de muito investimento 

em propaganda, nos sistemas totalitários. Estamos começando a entender que não só há 

semelhança entre as personalidades de Eichmann e do Macbeth do Soleil, como também um 

vínculo estreito entre a sociedade que gerou e alimentou o nazismo, e a nossa atual. 

Sem dúvida Macbeth, personagem-homem, tem suas diferenças com Eichmann, homem-

personagem: o primeiro tinha o objetivo particular de satisfazer o desejo ambicioso de se 

tornar rei e era casado com uma mulher ambiciosa, formando um casal sem filhos, enquanto o 

segundo era um homem comum, funcionário de repartição pública do Estado alemão, 

cumpridor de ordens, bom pai, irmão, marido, amigo da família, que não tinha um objetivo 

privado que o guiasse, apenas tendo executado sua função. O primeiro é um tirano; o 

segundo, um instrumento de um regime totalitário. No entanto, une-os a encenação do Théâtre 

du Soleil, que faz de Macbeth um homem contemporâneo, personagem de seriado televisivo, 

um político vaidoso, interessado em fama instantânea, e isso leva esta reflexão para os nossos 

dias, que, segundo entendemos, têm o totalitarismo espalhando-se, subrepticiamente, em 

vários pontos do mundo, em várias instâncias políticas e sociais. 

 

Para Hannah Arendt, o totalitarismo está apoiado em dois pilares: ideologia e terror. 
Enquanto a ilegalidade é a essência do governo tirânico, o terror é a própria essência 
do domínio totalitário. Tal regime não abole somente a liberdade pública, mas visa à 
eliminação total da espontaneidade nela mesma e, contrariamente à tirania que 
autoriza ainda a ação motivada pela crença, o totalitarismo consegue suprir toda a 
ação. O isolamento tirânico que não atinge a esfera da vida privada se opõe à 
desolação totalitária, definida como “a experiência absoluta de não pertinência ao 
mundo”. (SOUKI, 1998, p. 54) 
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Eichmann era um homem comum, e não uma encarnação satânica na terra. O fato arrancou 

boas risadas de Arendt, quando esteve no julgamento do carrasco. Havia muita propaganda 

em torno do julgamento, cabine de vidro à prova de balas para o réu, um verdadeiro show 

televisionado, mas, como já dissemos, o que Hannah Arendt percebeu, em sua sensibilidade, é 

que ele era apenas um homem comum, que matava. Quando publicadas, as reflexões da 

filósofa sobre o julgamento geraram descontentamento de todos, dos judeus massacrados, que 

protagonizaram a maior tragédia do nosso tempo e dos outros, os antagonistas. Judeus a 

odiaram por ter acusado judeus como cúmplices dos nazistas: os delatores, os guardas dos 

guetos, os fabricantes de moeda falsa etc. Os alemães a odiaram por ter responsabilizado o 

povo alemão por ter fechado os olhos aos crimes perpetrados. De modo similar, Macbeth 

também não tem parte com o demônio, é apenas um homem que faz escolhas antiéticas, 

absolutamente vaidosas e egocêntricas, que usa o dinheiro público em benefício próprio, e seu 

mal está espalhado em vários países e vários governos, em nosso tempo. O problema com o 

qual nos deparamos, diante das reflexões feitas a partir da encenação de Mnouchkine, é o 

seguinte: percebemos que o mal (combatido pelo Soleil, na tragédia), não só não foi 

erradicado, depois da Segunda Guerra, como se espalhou. 

 

[Em Arendt] o Totalitarismo aparece, muito mais simplesmente, como uma 
tendência-limite da ação política na sociedade de massa, um certo modo extremo de 
fazer política, caracterizado por um grau máximo de penetração e de mobilização 
monopolística da sociedade, que ganha corpo na presença de determinados 
elementos constitutivos. O Totalitarismo, enquanto tal, assume diversos aspectos e 
está associado a diversos fins e diversas metas, conforme o sistema político 
particular no qual encarna e o relativo ambiente econômico-social. (STOPPINO, M., 
1986, p. 1254) 
 

A montagem do Soleil, como vimos, está ambientada num presente continuado, que vem 

desde o final da Segunda Guerra até nossos dias, e não por acaso, pois esse tempo marca o 

início do consumismo exacerbado e da proliferação das indústrias de meios de comunicação e 

controle de massas, como as redes sociais, que se espalharam pelo mundo, atingindo o ápice 

na atualidade, a ponto de um estudo procurar comprovar as intenções de governos e 

instituições privadas de transformação do ser humano em uma máquina de compras, ativa 24 

horas por dia, 7 dias por semana (24/7). 

Jonathan Crary, autor de 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono (2016), chamou nossa 

atenção pela inscrição, no subtítulo de seu livro, de uma das propriedades de nosso Macbeth, 

conhecido como “aquele que matou o sono”, pois a capacidade de dormir e de sonhar, a nossa 
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pequena morte diária que, como o orgasmo, dá sentido à nossa humanidade e alimenta o 

tempo acordado, é a pulsão de vida. 

A ideia teria começado a partir de um estudo feito com pardais de coroa branca, que têm a 

capacidade extraordinária de permanecerem acordados por até sete dias (CRARY, 2016, p. 

11), para encontrar algum tipo de substância que pudesse ser utilizada em seres humanos, a 

princípio em soldados do exército, que já enfrentam, com treinamento e medicamentos, 

situações de alguns dias trabalhando em vigília. No entanto, equipamentos e técnicas de 

guerra, invariavelmente, migram para outros campos da sociedade, e, no caso do estudo em 

questão, a intenção, talvez oculta, inicialmente, era a de formar consumidores acordados 24 

horas por dia, 7 dias por semana. 

 

[...] muitas instituições no mundo desenvolvido funcionam há décadas no regime 
24/7. Mas só recentemente a elaboração, a configuração da identidade pessoal e 
social foi reorganizada para ficar conforme à operação ininterrupta de mercados, às 
redes de informação e outros sistemas. Um ambiente 24/7 aparenta ser um mundo 
social, mas na verdade é um modelo não social, com desempenho de máquina – e 
uma suspensão da vida que não revela o custo humano exigido para sustentar sua 
eficácia. Deve ser distinguido do que Lukács e outros no início do século XX 
identificaram como o tempo vazio e homogêneo da modernidade, o tempo do 
calendário ou linear dos países, do mercado financeiro ou da indústria, do qual tanto 
a esperança como os projetos individuais estavam excluídos. A novidade está na 
renúncia absoluta à pretensão de que o tempo possa estar acoplado a quaisquer 
tarefas de longo prazo, inclusive fantasias de “progresso” ou desenvolvimento. Um 
mundo sem sombras, iluminado 24/7, é a miragem capitalista final da pós-história – 
do exorcismo da alteridade, que é o motor de toda mudança histórica. (CRARY, 
2016, p. 18-19) 
 

Não acumulamos mais  coisas tão somente, mas uma superabundância de serviços, imagens, 

informações, opiniões etc. Negar o sono é desapropriar o eu, com intenção de aniquilamento 

do humano e de ter controle sobre essas máquinas consumidoras, por um calculado sistema 

totalitário, implantado nas veias subcutâneas da sociedade capitalista contemporânea. 

Faz sentido que o Macbeth do Soleil venha para denunciar as macbetices de nosso tempo, 

aqui traduzidas e compreendidas como a ascensão radical do totalitarismo implantado 

subcutaneamente em várias formas de governo, e o consumo desenfreado, aderido ao sistema 

24/7, sem que se faça a crítica a respeito. Ou seja, nosso mundo está novamente se 

entregando, às cegas, ao horror, alienado ideologicamente, sendo incapaz de perceber que a 

ficção e as crueldades do capitalismo tardio são ainda piores do que o holocausto e que geram 

mais mortes e gerarão ainda mais campos de concentração – reais, virtuais e comportamentais 
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– do que jamais a humanidade se atreveu a sonhar. A tentativa é a de tornar o homem não 

humano. 

O Théâtre du Soleil é uma espécie de antídoto contra esse mal. É uma pequena sociedade, um 

país à parte, uma pátria teatral para aqueles que nela vivem e trabalham: a alteridade é prata 

da casa; a multiculturalidade, patrimônio; o socialismo igualitário, a moeda; a democracia, o 

sistema de gestão; o outro, a solução. “Tudo vem do outro” naquele “templo do humano”, 

como temos visto nesta dissertação. A mesma máxima também foi frisada em outros trabalhos 

nossos, realizados anteriormente. 

Os estudos que desenvolvemos na área das artes cênicas revelaram o modo de ser e de fazer 

teatro no Théâtre du Soleil, sob direção de Ariane Mnouchkine, e resultaram no exercício 

prático do teatro, junto ao 42 Coletivo Teatral, sob nossa direção, e na redação da dissertação 

Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como modelo de processos de (cri)(form)ação 

(BODSTEIN, 2017). A prática hamletiana definimos a partir do conceito de ajuste do gesto à 

palavra e da palavra ao gesto, conselho de Shakespeare que chega a nós numa poética 

impressa no discurso de Hamlet aos atores (SHAKESPEARE, 1995, p. 94). Esse ajuste, 

segundo entendemos, é o lugar da ética, daquele que une o discurso à ação, de modo 

consequente, coeso e coerente. No Théâtre du Soleil é a ética da trupe que dá origem e 

sustentação à poética e, por consequência, à estética de seus trabalhos. Nesse caso, o Soleil é 

antimacbetices, anti-inconsequentes, anticorruptos. Por isso, pensamos, levou Macbeth ao 

palco, para combater os governos que, na atualidade, atentam contra nossa humanidade e 

nossos direitos à liberdade e à igualdade. Se “o que as ideologias totalitárias visam não é a 

transformação do mundo exterior ou a transmutação revolucionária da sociedade, mas a 

transformação da própria natureza humana” (SOUKI, 1998, p. 65), é necessário combatê-las 

como bons revolucionários: 

 

Os figurinos misturam as épocas e os países, mas para o esmagamento final do 
monstruoso personagem, hoje tão banal, Mnouchkine cria imagens que evocam a 
Resistência. Ela descolou o último verso da peça de Shakespeare para terminar o 
espetáculo, na charneca de cânhamo ruivo que cobre o palco escuro – onde se tecem 
ecos de seu longínquo Sonho de uma Noite de Verão no solo de pele de cabras –, 
com um generoso convite para agir em conjunto, cada qual à sua maneira e à sua 
medida. Podia Macbeth terminar de outro modo no Soleil? Diante do mal em ação 
(“Aquilo que começa pelo mal tomará suas forças no mau”, Macbeth, III, 2, na 
tradução de A. M.), só resta resistir: “Macbeth, tragédia do poder...”, escreve C.–H. 
Bradier numa carta aos atores. E continua: “E o povo nessa história?, interrogava-se 
Hélène... Pois bem, vocês o convocaram. Olhando para vocês, nós nos tornamos um 
pouco mais povo”. (PICON-VALLIN, 2017, p. 295) 
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A afirmação de Picon-Vallin confirma o que descobrimos no processo investigativo de 

pesquisa: o espectador é transformado em coro, ativo, da tragédia de nossos tempos. Desde o 

assassínio de Duncan, ao longo de toda a peça, e definitivamente após a chacina dos 

Macduffs, o coro de cidadãos que estão na plateia anseia pela revolução que virá, ao final, na 

ficção, e quiçá em suas vidas reais, quando deixarem o teatro e voltarem para suas casas. 

Utopia? Certamente – ou não, já que, para Ariane Mnouchkine, como já frisamos, “a utopia é 

o possível ainda não realizado” (PICON-VALLIN; MNOUCHKINE, 2011, p. 23). 

A escolha pela volta à escola de Shakespeare foi, sem dúvida, muito acertada, porque 

potencializou a trupe, que tinha muitos atores jovens que ainda não haviam passado por um 

clássico, e pelo que o autor exige de dedicação à palavra. Além disso, a encenação atualizou 

debates importantíssimos a respeito da sociedade contemporânea. 

Na opinião de Schlegel, a poesia trágica não havia produzido, depois da Oréstia, de Ésquilo, 

nada mais grandioso nem mais terrível (BANDEIRA, 2009, p. 11). Em Macbeth, “o mal [...] 

aparece, sobretudo, sob os traços de uma assustadora normalidade” (SOUKI, 1998, p. 67).  É 

justamente essa normalidade impressa num homem comum, capaz de cometer um crime 

horrendo, o que faz a obra grandiosa e terrível. Quem é Macbeth? 

Jan Kott já havia trilhado, antes, a direção encontrada por nós, no decurso da pesquisa, o que 

filia nosso percurso crítico, de certa forma, ao dele. Diante da fala de Macbeth aos assassinos, 

o crítico diz: “Eis aí um dos limites a que chega Macbeth. Poderíamos chamá-la uma 

experiência do tipo Auschwitz. Um certo limiar foi transposto, daí por diante tudo é fácil. [...] 

Ele matou por medo, e por medo continua a matar.” (2003, p. 97). Macbeth, quando contrata 

os assassinos de Banquo, atrela-os a uma catalogação de cães e diz que passam por homens 

(mas não o são). Esse “ser ou não ser” humano, ocupa, ao lado de outras questões dos duplos 

e das ambiguidades, o centro dessa tragédia shakespeariana. 

Vimos que os atores do Soleil, como Macbeth, tem muita “imaginação”, e as imagens nessa 

tragédia são das mais potentes na obra do bardo, haja vista a presença da análise do 

imaginário na crítica canônica, que conta com o volume de Caroline Spurgeon especialmente 

dedicado a isso, como vimos. Ela diz: 

 

A peça Macbeth, como um todo, pode ser considerada em certo sentido como uma 
“imagem” do medo, e creio que ninguém mais a poderia ter escrito exatamente 
como é, se não acreditasse ser o medo a pior e a mais destrutiva das emoções, 
constritiva, definhante, paralisante, e portanto o próprio oposto do amor, que é 
expansivo, fecundo e vitalizante. É certamente sugestivo que só haja duas peças nas 
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quais a palavra “amor” ocorre tão raramente quanto em Macbeth, e nenhuma na qual 
“medo” ocorre tantas vezes; na verdade, ocorre duas ou três vezes mais do que na 
maioria das outras peças. (SPURGEON, 2006, p. 146) 
 

Essa volta do Soleil à escola de Shakespeare foi, também, uma declaração de amor da trupe 

ao bardo, e filiou Macbeth às suas realizações canônicas de obras clássicas. 

 

Nenhuma outra obra de Shakespeare tem seu universo tão ligado à criação de um 
clima emocional específico, pois nesta extraordinária investigação sobre a natureza 
do mal uma riqueza de imagens sem paralelo sequer na própria obra do poeta 
expressa as inexoráveis transformações do mundo de todo o grupo social afetado. 
(HELIODORA, 1995, p. 179) 
 

O antídoto contra a ascensão do mal, segundo entendemos, é uma utopia possível e já 

realizada em alguns lugares do mundo, que põem o amor em primeiro lugar, por ser o centro 

da pulsão de vida de um indivíduo ou de uma sociedade. Outras obras de Shakespeare 

apontam para essa solução: Romeu e Julieta, por exemplo. Onde há interesse comum, seja 

econômico, social ou político, é possível haver uma comunidade. A gestão democrática desta 

e a manutenção de princípos éticos no exercício da aceitação das diferenças e da definição da 

alteridade dão fim à atomização e ao extremo individualismo, “que é o princípio da massa não 

como formação social, mas como sociabilidade amorfa” (SOUKI, 1998, p. 54). Jonathan 

Crary diz: 

 

Desde 1871, ecoando temores burgueses finisseculares, a ideia de comunidade 
derivada de qualquer forma de socialismo continua a ser sistemicamente intolerável. 
A cooperativa, enquanto conjunto vivido de relações, não pode ser mostrada – só 
pode ser representada como paródia das relações de dominação existentes. De 
muitas formas diferentes, o ataque a valores de coletividade e cooperação é 
articulado por meio da noção de que a liberdade é estar livre de qualquer 
dependência em relação aos outros, enquanto na verdade vivemos uma sujeição 
mais completa ao funcionamento “livre” dos mercados. Como mostrou Harold 
Bloom, a verdadeira religião norte-americana é “ser livre de outras pessoas”.  (2016, 
p. 124) 

 

O contrário do mal, em nossa visão, é uma sociedade ética, comunitária, feita por cidadãos 

coesos e coerentes com seus atos e palavras. Essa conformação tem o poder de tentar impedir 

o avanço de instituições de poder totalitário e de seu cruel objetivo de modificar, não o 

mundo, mas a natureza humana (SOUKI, 1998, p. 55). É uma luta boa, digna da sagrada arte 

do teatro. E esta, que aqui analisamos, foi muito bem realizada por Ariane Mnouchkine e seu 

coletivo de artistas do Théâtre du Soleil. 
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CONCLUSÃO 

 

 

I have almost forgot the taste of fears. 
(V, 5, 9. SHAKESPEARE, 1957) 

 

Este trabalho contemplou a análise expositiva e crítica do espetáculo Macbeth, une tragédie 

de William Shakespeare, comme elle est actuellement jouée au Théâtre du Soleil, dirigido por 

Ariane Mnouchkine e apresentado em 2014, na sede da companhia, a Cartoucherie, na cidade 

de Paris, França. A dissertação foi estruturada em três capítulos. No primeiro, “‘Tudo vem do 

outro’, um breve histórico do Théâtre du Soleil”, abordamos os 28 espetáculos realizados pela 

trupe, subdividindo-os, para descrição, em textos clássicos, criações coletivas e adaptações de 

obras literárias. Além disso, o capítulo discorre sobre o modo de ser da trupe e a trajetória 

artística de sua diretora, Ariane Mnouchkine. O segundo, “Antes do crime”, contém aspectos 

que antecedem ou margeiam a produção do espetáculo, como o panorama histórico da época 

em que a montagem foi realizada e as referências utilizadas pela trupe como alimento para 

sua imaginação; ou seja, há uma abordagem do desenvolvimento do processo criativo dos 

artistas e um descritivo comparativo de todas as montagens shakespearianas do Théâtre du 

Soleil. O terceiro capítulo, “Depois do crime”, traz uma análise detalhada do espetáculo, com 

aspectos da tradução e adaptação do texto, feitas por Ariane Mnouchkine e pelo coletivo de 

atores, além de um comentário interpretativo a respeito da encenação, amparado pela crítica 

canônica da obra de William Shakespeare e do Théâtre du Soleil. 

Através do uso do Método Matricial (BRITO; GUINSBURG, 2006), identificamos o 

elemento (o modus operandi) da trupe, com sua base tripartite, que realiza processos 

pegagógicos, artísticos e cidadãos, o procedimento, que é o espetáculo encenado, Macbeth, e 

os elementos matriciais, que são as ferramentas que foram identificadas na análise das cenas. 

O uso do método comprova que a peça aqui estudada é exemplar no exercício da prática 

hamletiana, termo que cunhamos anteriormente para análise da trupe como possível modelo 

de processos teatrais, na dissertação Uma prática hamletiana: o Théâtre du Soleil como 

modelo de processos de (cri)(form)ação (BODSTEIN, 2017). Essa prática foi nomeada 

tomando de empréstimo uma parte do diálogo de Hamlet com os atores, no qual ele indica 

que se una o gesto à palavra e a palavra ao gesto, para definir a ética do trabalho do artista no 

Soleil, que dá origem à poética e à estética de seus trabalhos realizados. Ao utilizar o adjetivo 
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que designa essa poética, o trabalho atualiza e contextualiza Hamlet no século XXI, levando 

seu nome para além da névoa romântica e da questão do ser ou não ser, que fizera os séculos 

XVIII e XIX debaterem exaustivamente. 

Nossa análise aqui contextualiza a montagem de Mnouchkine no panorama da sociedade 

contemporânea e investiga influências, como a inspiração nas séries televisivas Mad Men, 

Top of the Lake e Downton Abbey, além de um possível diálogo de sua encenação com o 

conceito arendtiano de banalidade do mal, desenvolvido para análise dos crimes cometidos 

durante o holocausto na Segunda Grande Guerra. 

A abordagem que conduziu o olhar no decurso da pesquisa seguiu de perto o modus operandi 

da trupe, cotejando-o com o processo criativo, inspirado na crítica genética, e com o resultado 

da obra viva sobre o palco, com base na experiência da autora como espectadora e como 

pesquisadora in loco, na Cartoucherie, tendo também o auxílio posterior de uma gravação 

videográfica do espetáculo. 

A modo de conclusão, entendemos que não só a peça é um excelente exemplar da prática 

hamletiana do Soleil, como se filia à tradição de encenação de obras clássicas canônicas, para 

as quais a trupe encontrou formas absolutamente surpreendentes. A tragédia de Macbeth, no 

caso, foi transformada em drama; a personagem trágica, em homem comum de seriado 

televisivo; o mal da tirania assassina, no mal banalizado na sociedade multimidiático-

comunicativa de hoje em dia. É uma forma nova, assustadora e brilhante, pois se esconde, 

como se fosse uma peça com trajes realistas, como outra qualquer, mas não é isso: é um modo 

crítico e absolutamente eficaz de expor as feridas do mundo contemporâneo em cena. 

Entendemos que, se o número de espectadores não correspondeu às expectativas iniciais, 

talvez haja algo de bom: às vezes uma peça cumpre sua função crítica, mas funciona como 

uma bala, algo insuportável de ser recebido pelo espectador que não esperava um “projétil” 

não “encapado”. Afinal nas montagens anteriores do ciclo Les Shakespeare, as peças do Soleil 

foram ao palco em trajes orientais, e estavam, à primeira vista, bem distantes da França dos 

dias atuais. Não há disfarce dessa vez: o palco está ancorado no Ocidente, o rei é o Presidente, 

a corte somos nós. A peça é uma bala de canhão voltada ao rosto da própria sociedade. Quem 

assassinou Duncan? Nós! Quem elegeu Macbeth? Nós! Quem assistiu de braços cruzados à 

chacina de mulheres e crianças na casa dos Macduffs? Nós! É nossa a responsabilidade. 

Então, a montagem delata uma ambiguidade, como a tragédia shakespeariana aqui estudada: é 

um bom sinal que a peça tenha cumprido seu papel, e por isso, talvez, afastado o público. A 

denúncia estava correta. Isso atesta mais uma vez a qualidade da obra de arte. Mas, é um mal 
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sinal que o público não tenha sido o esperado. Sinal de que vivemos em tempos, realmente 

macbetescos. Sinal de que o público não anda afeito aos contos daqueles que ainda batalham, 

num utópico coletivo de artistas, pela Liberdade, contra a Tirania. 

Jonathan Crary, em suas considerações sobre o fim do sono no capitalismo tardio da 

sociedade contemporânea, diz: “Agora chegamos ao ponto em que há leis em estados norte-

americanos que criminalizam a doação de comida para moradores de rua ou para imigrantes 

sem documentos.” (2016, p. 123). Precisamos lembrar as ações cidadãs do Soleil, de 

acolhimento dos Sans-papiers em sua casa, no decurso da temporada de O Tarfufo? Como, 

afinal, queremos ser “humanos”? Quais nossas escolhas diárias? Somos capazes de ajustar a 

palavra ao gesto, de trabalhar por uma sociedade ética? Hannah Arendt diz: 

 

Esta qualidade reveladora do discurso e da ação vem à tona quando as pessoas estão 
com outras, isto é, no simples gozo da convivência humana, e não “pró” ou “contra” 
as outras. Embora ninguém saiba que tipo de “quem” revela ao se expor na ação e na 
palavra, é necessário que cada um esteja disposto a correr o risco da revelação; e 
nem o praticante de boas ações, que precisa ocultar sua individualidade e manter-se 
em completo anonimato, nem o criminoso, que precisa esconder-se dos outros, pode 
correr o risco de revelar-se. Ambos são indivíduos solitários; o primeiro é “pró” e o 
segundo é “contra” todos os homens; ficam, portanto, fora do âmbito do intercurso 
humano e são figuras politicamente marginais que, em geral, surgem no cenário 
histórico em épocas de corrupção, desintegração e decadência política.” (1989, p. 
192-193) 

 

A máxima “Tudo vem do outro”, que fizemos questão de frisar ao longo desta dissertação, é  

talvez a mais definidora de Ariane Mnouchkine e do Théâtre du Soleil. 

Aline Borsari, jovem atriz da trupe, para responder às perguntas: “O que fica dessa 

encenação? Qual o legado desse Macbeth do Soleil?”, depois de pensar bastante, com seu 

jeito sério e sereno de ser, disse que já havia refletido a respeito e que entendia que a melhor 

resposta viria de uma brincadeira feita entre os atores da trupe, entre risos descontraídos, nos 

intervalos dos ensaios, nas refeições realizadas na cozinha coletiva – centro de boas magias 

no Soleil – ou nos lindos jardins da Cartoucherie: “É uma brincadeira, né? Mas a gente 

achava mesmo que Ariane tinha feito isso para enfrentar o Presidente. Porque querem destruir 

mas aqui a gente não deixa. Fazem peça com cada vez menos gente, dois, três atores, e aqui 

tínhamos 46 em cena! Era o elenco mais numeroso dos últimos tempos!” (informação verbal) 
174. Ela deu boas risadas; risadas que aliviam a garganta presa e dão força aos revolucionários, 

aos seguidores de Malcolm e Macduff, como nós, por exemplo, que, ao selecionarmos essa 

                                                
174 Entrevista dada à autora, em setembro de 2017. 
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obra em especial, realizada por essa trupe peculiar, entendemos que já é tempo de lutarmos, 

com todas as forças, contra as macbetices de nosso tempo. A forma que encontramos para 

isso foi a produção desta dissertação, a qual finalizamos à moda de Mnouchkine, 

esperançosos, crendo que o pássaro da Liberdade ainda encontra lugar nesse mundo, e à moda 

de Shakespeare, pedindo desculpas por algo que não tenha ido bem, antes de fechar o pano, e 

agradecendo ao leitor a companhia amável no decurso dessa pequena aventura, um percurso 

de leitura. 
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APÊNDICE A – Gráfico – Helicóide temporal, o DNA do Soleil: representação da linha do 

tempo com as peças realizadas e os eventos históricos ocorridos no decurso dos  processos de 

criação 

 
 

 
Gráfico imaginado por Érika Bodstein e desenhado por Paula Baraldi. 
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APÊNDICE B – Tabela indicativa de cenas, ações iniciais e rubricas 
 

 

Ato I 

 Rubrica do texto shakespeariano Rubrica do texto de 

Mnouchkine/ [marcas da 

encenação] 

Cenas nomeadas (para 

identificação na 

dissertação) 

Cena 1 

(I, 1) 

Raios e trovões. Entram três bruxas. Raios e trovões. Aparecem três 

feiticeiras. [Elas correm em 

sentido anti-horário, sobre um 

tapete que simula limo]. 

“Bruxas 1ª aparição” 

Cena 2 

(I, 2) 

Um campo. Alerta interno. Entram 

Rei Duncan, Malcolm, Donalbain, 

Lennox, com assessores, e 

encontram um oficial ferido. 

Entram o Rei Duncan, seus 

filhos Malcolm e Donalbain, 

Lennox, membros do Estado-

maior e do governo. Há um 

soldado ferido. [Mesmo piso 

cenográfico da cena anterior]. 

“O soldado 

ensanguentado” 

Cena 3 

(I, 3) 

Na charneca. Trovões. Entram as 

três bruxas. 

Na urze. Aparecem as três 

feiticeiras. [Vide cena anterior]. 

“A predição” 

Cena 4 

(I, 4) 

Flourish. Forres. Um aposento no 

palácio. Entram Duncan, Malcolm, 

Donalbain, Lennox e assessores. 

Entram Duncan, Malcolm, 

Donalbain, Lennox, os do 

Estado-maior e os dos gabinetes 

(governamentais). [A cena 

ocorre num heliponto de uma 

cobertura]. 

“O helicóptero” 

Cena 5 

(I, 5) 

Inverness. Um aposento no castelo 

de Macbeth. Entra Lady Macbeth, 

lendo uma carta. 

Inverness. Na casa de Macbeth. 

Entra Lady Macbeth lendo uma 

carta. [A cena se passa num 

pátio do quintal florido e 

primaveril]. 

“As flores” 

Cena 6 

(I, 6) 

Oboés. O mesmo cenário, na frente 

do castelo. Entram Duncan, 

Malcolm, Donalbain, Banquo, 

Lennox, Macduff, Ross, Angus e 

assessores. 

Entram Duncan, Malcolm, 

Donalbain, Banquo, Lennox, 

MacDuff, Ross e Angus. 

[Mesmo cenário da cena, 

anterior].  

“Passarela para o rei” 

Cena 7 

(I, 7) 

O mesmo. Um aposento no castelo. 

Oboés e tochas. Entra e atravessa o 

palco um serviçal e outros 

auxiliares, com pratos e louçaria. 

Então, com jentra Macbeth. 

Macbeth sai da sala onde está 

ocorrendo o jantar. [O local 

retoma o indicativo da rubrica  

original da cena 5, deslocada 

para essa cena. Ele está num 

pátio acompanhado de um 

“Sexo e sedução” 
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serviçal.] [Nesta cena, Macbeth 

tem a visão da adaga]. 

Ato II 
Cena 1 

(II, 1) 

Mesmo cenário. A corte está no 

castelo. Entram Banquo e Fleance; 

com uma tocha. 

Entram Banquo e Fleance. 

[Mesmo cenário da cena 

anterior]. 

“A despedida de Banquo” 

Cena 2 

(II, 2) 

O mesmo. Entra Lady Macbeth. Entra Lady Macbeth. “Os cavalos na coxeira” 

Cena 3 

(II, 3) 

O mesmo. Entra um porteiro. Alguém bate (à porta). O 

porteiro aparece. 

“Arlequinada” 

Cena 4 

(II, 4) 

Fora do castelo. Entram Ross e um 

homem velho. 

Um ancião. Ross entra. “Sussurros na surdina” 

Ato III 
Cena 1a 

(III, 1) 

Forres. Uma sala no  

palácio. 

Entra Baquo. [Há uma nota no 

texto indicando que essa cena se 

passa em dois lugares diferentes 

e que o texto está ligeiramente 

adaptado]. 

“O pátio das bandeiras” 

Cena 1b 

(III, 1) 

 Dois assassinos estão sentados. 

Entra Macbeth. [A cena ocorre 

num local úmido e escuro] 

“O subsolo do palácio” 

Cena 2 

(III, 2) 

O mesmo. Outra sala. Entram Lady 

Macbeth e um serviçal. 

Entram Lady Macbeth, Macbeth 

e um serviçal. 

“Na sala de TV” 

Cena 3 

(III, 3) 

O mesmo. Um parque, com uma 

estrada que leva ao palácio. Entram 

três assassinos. 

Aparecem três assassinos. [Há 

uma nota indicando que, no 

espetáculo do Théâtre du Soleil, 

um dos assassinos é interpretado 

por Seyton]. 

“O píer” 

Cena 4 

(III, 4) 

Uma sala de convenções no palácio. 

Um banquete foi preparado. Entram 

Macbeth, Lady Macbeth, Ross, 

Lennox, Lords e assessores. 

O banquete está pronto. Entram 

Macbeth, coroado Rei, Lady 

Macbeth, como Rainha, Ross, 

Lennox, senhores, convidados e 

convivas. 

“O banquete” 

Cena 5 

(III, 5) 

Na charneca. Trovão. Entram as 

três bruxas e encontram Hécate. 

[Há uma nota indicando que a 

cena não foi traduzida (está 

grafada em cinza) porque não 

 – NÃO HÁ – 
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Cena 5 

(III, 5) 

Na charneca. Trovão. Entram as 

três bruxas e encontram Hécate. 

[Há uma nota indicando que a 

cena não foi traduzida (está 

grafada em cinza) porque não 

faz parte do espetáculo do 

Théâtre du Soleil]. 

 – NÃO HÁ – 

Cena 6 

(III, 6) 

Algum lugar na Escócia. Entram 

Lennox e um outro nobre. 

Entram Lennox e um senhor. 

[Entra um mordomo, que 

conversa com uma das 

convidadas do banquete.] 

“O mordomo” 

Ato IV 
Cena 1 

(IV, 1) 

Uma caverna escura. No meio, um 

caldeirão em ebulição. Trovões. 

Entram as três bruxas. 

Uma casa em Forres. No meio, 

um caldeirão em ebulição. 

Trovões. Entram as três bruxas. 

[A cena permanece no mesmo 

espaço da cena anterior, 

inclusive com as mesas da cena 

do banquete.] 

“Macbeth com Macbook” 

Cena 2 

(IV, 2) 

Fife. Uma sala no castelo de 

Macduff. Entram Lady Macdff, seu 

filho e Ross. 

Fife. Entram Lady Macduff, seus 

filhos, Ross e homens. [A cena 

se passa na sala de estar da casa 

da família Macduff]. 

“A chacina” 

Cena 3 

(IV, 3) 

Inglaterra. Um salão no palácio do 

rei. Entram Malcolm e Macduff. 

Londres. Entram Malcolm e 

Macduff. [A cena acontece num 

pub, em Londres.] 

“Num pub inglês” 

Ato V 
Cena 1 

(V, 1) 

Dunsinane. Uma sala no palácio. 

Entram um médico e uma dama de 

companhia da rainha. 

Dunsinane. Entram um médico e 

uma dama de companhia. [Numa 

sala da casa de Macbeth, com as 

mesmas personagens indicadas 

na rubrica.] 

“O caldeirão da bruxa” 

Cena 2 

(V, 2) 

Num campo próximo a Dunsinane. 

Entram, com tambores e bandeiras, 

Menteith, Caithness, Angus, 

Lennox e soldados. 

Entram Menteith,  Angus, 

Lennox, Caithness e soldados. 

[A cena é num campo e fazem 

parte dela muitos 

revolucionários.] 

“A revolução” 

Cena 3 

(V, 3) 

Dunsinane. Um salão no castelo. 

Entram Macbeth, o médico e 

assessores. 

Entram Macbeth, o médico e 

uma serviçal. [No mesmo salão 

da Cena 1, com as personagens 

indicadas na rubrica.] 

“O que está feito não 

pode ser desfeito: a rainha 

é morta” 
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Cena 4 

(V, 4) 

Um campo próximo a Dunsinane. 

Uma floresta em vista. Entram, com 

tambores e bandeiras, Malcolm, o 

velho Siward e seu filho, Macduff, 

Menteith, Caithness, Angus, 

Lennox, Ross e soldados, 

marchando. 

Entram Malcolm, Siward e seu 

filho, Macduff, Menteith, 

Caithness, Angus, Lennox, Ross, 

soldados, tambores e bandeiras. 

[A cena se passa no campo, com 

os revolucionários.] 

“A floresta caminha” 

Cena 5 

(V, 5) 

Dunsinane. No interior do castelo. 

Entram, com tambores e bandeiras, 

Macbeth, Seyton e soldados. 

Entram Macbeth, Seyton e 

soldados. [Os mesmos, agora 

num bunker.] 

“O vilão veste o colete 

antibalas” 

Cena 6 

(V, 6) 

O mesmo. Num descampado na 

frente do castelo. Entram, com 

tambores e bandeiras, Malcolm, 

Old Siward, Macduff, etc. e seu 

exército, com galhos. 

Entra a floresta que marcha, 

Malcolm, Siward, Macduff, etc., 

portando os ramos. [Os galhos 

das árvores estão presos às 

costas dos revolucionários.] 

“A revolução organizada” 

Cena 7 

(V, 7) 

O mesmo. Numa outra parte do 

descampado. 

Entra o jovem Siward. Entra 

Macbeth. [Macbeth sai do 

bunker, luta e mata o jovem.] 

“A morte do jovem 

Siward” 

Cena 8 

(V, 8) 

Noutra parte do campo. Entra 

Macbeth. 

Macbeth reaparece. [Malcolm e 

Macbeth lutam, fora e  dentro do 

bunker, que é retirado da cena, 

ao final.] 

“Um homem não nascido 

de mulher” 

Cena 9 

(V, 9) 

No interior do castelo. Recuo. Cena 

clara. Entram, com tambores e 

bandeiras, Malcolm, velho Siward, 

Ross, nobres e soldados. 

Entram Malcolm, Siward, Ross, 

etc. [Com a saída do bunker, o 

campo fica totalmente 

iluminado, à luz do dia. Há 

pássaros em cena e no som.] 

“O pássaro da esperança” 
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 ANEXO A: PROGRAMA DO ESPETÁCULO 
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Macbeth
une tragédie 

de 
William Shakespeare

comme elle est jouée 
au Théâtre du Soleil

traduite et dirigée par
Ariane Mnouchkine

musique de
Jean-Jacques Lemêtre

Dramatis personae

La première sorcière
  Juliana Carneiro da Cunha

La deuxième sorcière
  Nirupama Nityanandan ou Eve Doe-Bruce

La troisième sorcière
  Shaghayegh Beheshti ou Eve Doe-Bruce

Les autres sorcières
  Dominique Jambert, Alice Milléquant,  
  Astrid Grant, Judit Jancso,   
  Frédérique Voruz, Ana Amélia Dosse, 
  Camille Grandville, Aline Borsari,   
  Man Waï Fok, Andrea Marchant,   
  Marie Chaufour
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Duncan
  Maurice Durozier

ses fils,  Malcolm
  Duccio Bellugi-Vannuccini

 Donalbain
  Martial Jacques

Le capitaine
  Arman Saribekyan

Lennox
  Jean-Sébastien Merle

Angus
  Sylvain Jailloux

Macbeth 
  Serge Nicolaï

Banquo
  Vincent Mangado

son fils, Fléance
  (en alternance) Victor Bombaglia, 
  Lucien Bradier, Blas Durozier, 
  Joshua Halévi, Eraj Kohi,
  Dionisio Mangado, Timothée Barrot,  
  Nathan Coré

Le chambellan
  Seietsu Onochi

La journaliste
  Shaghayegh Beheshti

Le cameraman
  Sébastien Brottet-Michel

L’équipe de télévision 
  Ana Amélia Dosse, Judit Jancso

Les photographes
  Eve Doe-Bruce, Quentin Lashermes

Baronesse Caithness
  Dominique Jambert
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L’attachée de presse
  Frédérique Voruz

Lady Macbeth 
  Nirupama Nityanandan

L’intendante de Lady Macbeth
  Camille Grandville

Le jardinier
  Samir Abdul Jabbar Saed

Un jeune seigneur
  Seear Kohi

Seyton
  Sylvain Jailloux

Les gardes du corps de Duncan
  Sergio Canto, Vijayan Panikkaveettil

Le vieux gardien 
  Seietsu Onochi

Le portier 
  Eve Doe-Bruce

MacDuff
  Sébastien Brottet-Michel

Ross 
  Maurice Durozier

La « cornemuse » 
  Andrea Marchant

Les meurtriers
  Martial Jacques, Frédérique Voruz 
  en alternance avec Sergio Canto, Judit Jancso

Les invités du banquet
  Aline Borsari, Sergio Canto,
  Eve Doe-Bruce, Ana Amélia Dosse,
  Man Waï Fok, Camille Grandville, 
  Astrid Grant, Samir Abdul Jabbar Saed,  
  Martial Jacques, Seear Kohi, 
  Iwan Lambert, Andrea Marchant, 
  Alice Milléquant, Seiestu Onochi,   
  Vijayan Panikkaveettil, Luciana Velocci Silva
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Le maître d’hôtel 
  Duccio Bellugi-Vannuccini

Lady MacDuff 
  Astrid Grant 
  en alternance avec Shaghayegh Beheshti

son fils
  Dominique Jambert

Le majordome
  Martial Jacques

Une messagère
  Camille Grandville

Les compagnons de Malcolm
  Judit Jancso, Iwan Lambert

Les compagnons de MacDuff 
  Aline Borsari, Seear Kohi

La suivante de Lady Macbeth
  Ana Amélia Dosse

Le docteur
  Juliana Carneiro da Cunha 
  en alternance avec Camille Grandville

Menteith
  Vincent Mangado

Un messager
  Quentin Lashermes

Le général Siward
  Vincent Mangado

Un messager
  Arman Saribekyan

Le jeune Siward
  Seear Kohi
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Et
Les maisonnées
Shaghayegh Beheshti, Aline Borsari, Marie Chaufour, 
Eve Doe-Bruce, Ana Amélia Dosse, Man Waï Fok, 
Camille Grandville, Astrid Grant, Samir Abdul Jabbar Saed, 
Dominique Jambert, Judit Jancso, Seear Kohi, Iwan Lambert, 
Quentin Lashermes, Agustin Letelier, Andrea Marchant, 
Alice Milléquant, Miguel Nogueira da Gama, Seietsu Onochi, 
Vijayan Panikkaveettil, Arman Saribekyan, Luciana Velocci 
Silva, Frédérique Voruz

Les officiers et soldats
Man Waï Fok, Samir Abdul Jabbar Saed, Seear Kohi, 
Iwan Lambert, Quentin Lashermes, Agustin Letelier, 
Miguel Nogueira da Gama, Vijayan Panikkaveettil, 
Arman Saribekyan

Les serveurs
Marie Chaufour, Man Waï Fok, Samir Abdul Jabbar Saed, 
Judit Jancso, Quentin Lashermes, Agustin Letelier, 
Miguel Nogueira da Gama, Vijayan Panikkaveettil, 
Arman Saribekyan

Les milices
Aline Borsari, Sergio Canto, Eve Doe-Bruce, 
Samir Abdul Jabbar Saed, Sylvain Jailloux, Iwan Lambert, 
Agustin Letelier, Vincent Mangado, Seietsu Onochi, 
Vijayan Panikkaveettil, Arman Saribekyan, Frédérique Voruz

Les résistants
Aline Borsari, Marie Chaufour, Samir Abdul Jabbar Saed, 
Iwan Lambert, Quentin Lashermes, Agustin Letelier, 
Andrea Marchant, Alice Milléquant

Et
Les “kôkens”, c’est-à-dire les serviteurs de scène
Tous les comédiens et Taher Baig, François Bombaglia, 
Saboor Dilawar, Camila de Freitas Viana de Moraes, 
Shafiq Kohi, Ghulam Reza Rajabi, Omed Rawendah, 
Wazhma Tota Khil, Luciana Velocci Silva

Les “poissons-pilotes”, c’est-à-dire l’aide aux jeunes comédiens 
Juliana Carneiro da Cunha, Nirupama Nityanandan, 
Duccio Bellugi-Vannuccini
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La musique du spectacle est l’œuvre de Jean-Jacques Lemêtre
Elle est interprétée par Ya-Hui Liang

La lumière du spectacle est l’œuvre de Elsa Revol avec 
l’aide de Virginie Le Coënt

Les sons que gouvernent Thérèse Spirli et Marie-Jasmine 
Cocito ont été conçus par Yann Lemêtre avec l’aide de  
Melchior Derouet

Les costumes du spectacle sont l’œuvre de Marie-Hélène 
Bouvet, Nathalie Thomas, Annie Tran et Simona  
Grassano, Élodie Madebos

Le hall d’accueil est l’œuvre de l’atelier de peintres dirigé par 
Anne-Lise Galavielle et composé de Mathias Allemand, 
Fabrice Cany, Martin Claude, Camille Courier de Méré, 
Marine Dillard, Fanny Gautreau, Erol Gülgonen et Marion Lefebvre

La grande fresque est l’œuvre de Didier Martin avec l’aide 
de Delphine Guichard

Les soies du spectacle sont l’œuvre de Ysabel de Maisonneuve 
qui les a teintes et de Didier Martin qui les a peintes

Le sol de la scène est l’œuvre de Elena Antsiferova 

Les landes et bruyères sont l’œuvre de Sylvain Jailloux, 
Haroon Amani, Sayed Ahmad Hashimi et Luciana 
Velocci Silva, leurs teintures ont été réalisées par Aline Borsari,  
Ana Amélia Dosse, Andrea Marchant et Alice Milléquant

Les collines et bunkers sont l’œuvre de Elena Antsiferova, 
David Buizard, Kaveh Kishipour et Samuel Capdeville

Les brumes, brouillards et nuées sont l’œuvre de Astrid 
Grant et Harold Savary assistés de Suzana Thomaz,  
avec l’aide de Marie Chaufour et Man Waï Fok

Les jardins, serres et forêts sont l’œuvre de Shaghayegh 
Beheshti et Maurice Durozier avec l’aide des étudiants en Études 
théâtrales de l’Université Paris III

Les rambardes sont l’œuvre de Elena Antsiferova et 
Roland Zimmermann

Les peintures et patines des rambardes, décors et  
accessoires sont l’œuvre de Elena Antsiferova, Mathias 
Allemand, Fanny Gautreau et Anton Telegescu
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Les constructions sont l’œuvre de l’atelier technique dirigé 
par David Buizard, Kaveh Kishipour, Étienne Lemasson :
- David Buizard, Roland Zimmermann et Vivian Eon ont 
travaillé le bois
- Kaveh Kishipour, Marie Antoniazza et Benjamin  
Bottinelli Hahn ont dompté le métal
- François Bombaglia et Samuel Capdeville ont affronté 
toutes les matières
- Erhard Stiefel a créé certains mystérieux et surprenants 
accessoires

La grande régie
Duccio Bellugi-Vannuccini et Sébastien Brottet-Michel

Les électriciens
Saboor Dilawar et Geoffroy Adragna 

Les accastilleurs
Vincent Mangado et Dominique Jambert

La tapissière
Chloé Bucas

Les brocanteurs et ensembliers
Sébastien Brottet-Michel et Serge Nicolaï

Les coiffures et perruques
Jean-Sébastien Merle

La captation quotidienne des répétitions
Lucile Cocito

Aide au texte et ange-gardien des enfants
Françoise Berge

La brigade des assistants
à la mise en scène Lucile Cocito 
aux costumes Clara Bourdais, Mélanie Dion, Mégane Martinez, Émilie 
Paquet, Sacha Pignon, Charlotte Walther et à leur entretien Zoé Langlare
à la peinture Saboor Dilawar, Wazhma Tota Khil, Laura da Silva, Alain 
Quercia, Xue Zhang
à la teinture Simona Grassano
à la fabrication des accessoires Ekaterina Antsiferova, Elena Diego Marina, 
Silvia Circu, Paula Giusti
aux patines Ekaterina Antsiferova, Majo Caporaletti, Alain Khouani, 
Maria Tavlariou
aux constructions Aref Bahunar, Ali Reza Kishipour, Asif Mawdudi, 
Jérémie Quintin
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à l’électricité David Baqué, Thierry Barbier, Kamel Beztout, Charles 
Goyard, Simon Jacquard
à l’accompagnement des enfants Lucie Chenet
de secours, à la régie du plateau Eugénie Agoudjian, Zoé Briau, Hédi Tarkani

À toutes les grandes affaires
Charles-Henri Bradier

Les affaires techniques et organisatrices
Étienne Lemasson

Les affaires administratives
Astrid Renoux avec l’aide de Louise Champiré
et les affaires comptables
Rolande Fontaine

Les affaires publiques
Liliana Andreone, Sylvie Papandréou, Svetlana Dukovska, 
avec l’aide de Margot Blanc

Les affaires éditoriales
Franck Pendino

Les affaires locatives
Maria Adroher Baus et Eugénie Agoudjian, Myriam Azencot, 
Ariane Bégoin, Pedro Castro Neves, Olivia Corsini, Delphine Cottu, 
Gérard Hardy, Lauren Hussein, Elaine Méric, Nadia Reeb, Ido 
Shaked, Marie Constant, Alexandre Zloto

Les tournées nationales et internationales
Marie-Anne Bernard

Les maîtres des cuisines
Karim Gougam, Virginie Collombet

La grande intendante
Hélène Cinque 

Les brigades alternées du bar
Laetitia Augustin Vivier, Haroon Amani, Aref Bahunar, Héloisa Costa, 
José Da Silva, Elena Diego-Marina, Paco Falgas, Carla Gondrexon, 
Mustafa Habibi, Sayed Ahmad Hashimi, Sarah Jamaleddin, Farid 
Ahmad Joya, Alain Khouani, Sofia Lopez Cruz, Justine Louvel, Sheila 
Maeda, Asif Mawdudi, Valérie Pujol, Carole Renouf, Masoma Rezaie, 
Shoreh Sabaghy, Kristina Skorikova, Wazhma Tota Khil, Rosite Val
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Les affiches, le tract publicitaire et le texte-programme
Thomas Félix-François

Notre site sur la toile
Frédéric Mastellari

Le grand soigneur
Marc Pujo

Le professeur de danse
Christophe Igor assisté de Valérie Steiner

La photographe
Michèle Laurent

Le luthier
Marcel Ladurelle

La ronde de nuit
Azizullah Hamrah

L’entretien
Janos Nemeth, Tsering Tsang Sonam Chodon

Merci à tous ceux à qui nous voulions faire plaisir et qui nous l’ont rendu 
au centuple : 

Les stagiaires et apprentis, attentifs et discrets observateurs du monde 
entier : Marie Braun, Héloïsa Costa, Luis Guenel, Flavia Lopes 
Rodrigues, Lena Pitwell, Rosite Val

Les étudiants en Études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle (Université 
Paris III), renforts sans prix, tous membres de jeunes troupes de 
théâtre universitaires : Paul Balagué, Raphaël Bocobza, Déborah 
Brian, Zoé Briau, Hanae Brossert, Jacqueline Chavanon, Silvia 
Circu, Nina Cottin, Lucas Dardaine, Elena Diego Marina, Magaly 
Dos Santos, Romane Finot, Paul Eloi Forget, Juliette Gazet, Véra 
Grunberg, Sarah Jamaleddin, Carmen Kautto, Morgane Lacaille, 
Pauline Lacaille, Laurent Lenoir, Anna Marionthiers, Judith 
Marx, Clara Normand, Laura Pardonnet, Lucile Perain, Ana Perez, 
Paolo Sclar, Raphaël Setty, Myriam Soignet, Irène Tchernooutsan, 
Baptiste Vareille, Arthur Viadieu, Clémentine Vignais
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La classe de terminale DTMS (diplôme de technicien des métiers 
du spectacle) du Lycée des métiers du bois Léonard de Vinci et ses 
professeurs Anne Bottard et Thierry Decroix.

Merci à 
Jean-Pierre Mongarny et la Fondation Crédit Coopératif,
agnès b. pour sa patience,
Françoise et Lorenzo Benedetti pour leur fidélité.

Merci à
Madeleine Favre, pour sa permanente vigilance amicale et médicale, 
Anne Lacombe pour son regard discret et délicat et son travail 
d’archiviste de la création, 
Béatrice Picon-Vallin pour son accompagnement historique, pas-
sionné et si bienveillant, 
Jean-Claude Lallias pour son incessant combat pour l’éducation 
artistique,
Michèle Benjamin pour ses conseils amicaux en effets spéciaux
Notre amie Thérèse Boareto, 
“Jeannette” pour ses conseils amicaux sur les costumes,
Fabrice Martolini (Tapis Sans Frontières),
Corinne Gibello-Bernette (BnF),
Edwige et Francis Capdeville.

À Édimbourg, merci à
Dan Fearn (Walker Slater), Sylvie et Rod Slater.

Merci à
La compagnie des Lorialets (Matthieu Coblentz, Vincent Lefevre, 
Caroline Panzera), le Théâtre de la Tempête, le Théâtre de l’Épée 
de Bois, le Théâtre de l’Aquarium, le Parc floral de Paris, le musée 
de Reims, le musée d’Amiens (Gauthier Gillmann, Olivia Voisin), 
The Acting Company (New York).

Et un grand merci à toutes celles et ceux qui nous ont généreusement 
consacré quelques heures de leur temps — ou plus — et qui ne sont pas ici 
nommés.

Le spectacle a été créé le 30 avril 2014 à la Cartoucherie. 

Ce livret a été édité à l’occasion de la reprise de Macbeth à la Cartoucherie 
du 8 octobre 2014 au 1er mars 2015.

- Photographie de Lucile Cocito : Ariane Mnouchkine fait découvrir aux comédiens en répétition la 
proposition d’affiche du spectacle (p. 8-9)
- Copie anonyme du xVIIe siècle, conservée à la bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits 
(université de Yale), de l’adaptation de Macbeth de William Shakespeare par le poète et dramaturge 
William d’Avenant, filleul de William Shakespeare, sans doute réalisée vers 1664 et éditée en 1674.  
Macbeth a été créé en 1606, et la première édition de la pièce figure dans l’in-folio de 1623, sous le titre 
The Tragedie of Macbeth. (p. 1-2 et 15-16)
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