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DAGOBERTO FELIZ

Do FOLIAS no seu GALPÃO DO FOLIAS ressurge
historicamente GALILEU GALILEI. Do seu jeito...
da sua forma. Claro que sempre se conta qualquer
história a partir do seu próprio olhar!
É óbvio! É óbvio? Pode parecer óbvio, mas basta
olhar para a pessoa que está ao seu lado everificar
que o que ela enxerga é e sempre será algo diverso
do seu. É impossível ver a mesma coisa! É impossível
ver a mesma coisa? O mesmo olhar só é possível
quando criado a partir de uma relação. Surge um
novo olhar.No nosso caso surge uma nova cena. Da
própria cena...De quem vê, de quem é observado...De
quem se vê sendo observado observando a cena...De
quem se vê sendo observado por alguém que se vê
observando a cena...ad infinitum...
ad universum...ad Galilleum...
As condições ideais para algo novo, transformador
e revolucionário, só surgem quando todos os
conceitos já conhecidos e os que estão por vir se
misturam. Condições ideais? Algo novo?Surgimento?
Todos os conceitos? Já conhecidos? Estão por vir?
Duvidemos ou estanquemos. Misturas talvez seja o
caminho. Ou inventarmos um novo verbo...
.
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O Folias
O Folias é um grupo teatral que dispõe de sua sede/teatro, o Galpão do Folias, na Rua Ana Cintra, bairro Santa
Cecília, região central de São Paulo. Um teatro projetado pelo arquiteto e cenógrafo J.C. Serroni no qual estamos
há 16 anos. Em 2018, o Folias comemora 21 anos de existência com reconhecimento de público e crítica e com
aproximadamente 50 prêmios, entre eles: Prêmio Shell, Prêmio APCA, Prêmio Molière, incluindo a participação e
representação do Brasil no FITEI, Festival Internacional de Expressão Ibérica, na cidade do Porto, em Portugal, no
MITE, Mostra Internacional de Teatro, em Lisboa e em Havana, Cuba, Festival Internacional de La Habana. A
fixação do grupo em sua sala de espetáculos representou um avanço e uma liberdade que possibilitou não só
aprimoramento artístico e técnico, atestado inclusive pela grande quantidade de prêmios que temos acumulado,
como uma interferência definitiva na cidade e nos vínculos que o teatro paulistano redesenhou com a sociedade.
O trabalho e a pesquisa teatral que realizamos foi agregando em nosso cotidiano a presença de pensadores,
filósofos, estudantes, estagiários, vídeomakers, artistas plásticos e quantos mais cruzamentos o teatro exija e
propicie. A equipe do Galpão é composta por aproximadamente 30 artistas/criadores.

O espetáculo
Aqui a figura do cientista Galileu, que através de seu estudo reconfigura o céu, se dá num recontar de histórias
pela boca dos seus pares, dos que o rodeavam familiarmente e dos seus algozes. O Folias Galileu é um
caleidoscópio criado a partir da Vida de Galileu de Bertolt Brecht, onde o espaço ganha importância e ganha
dimensão de personagem dentro da narrativa. O espaço que fala e grita e cria intertextualidades que é vista
ou percebida pelo espectador de diferentes maneiras se dá pela estrutura proposta. Dividido em oito ou mais
grupos, a plateia circula e recebe as narrativas que se dão nos nichos, cada grupo com a sua sequência,
tornando-se assim quase espetáculos ou formas do mesmo espetáculo distintas umas das outras. Utilizamos,
normalmente, os espaços referentes a cada etapa relacionada à vida de Galileu, que se adaptarão aos espaços
dos lugares em que o espetáculo é apresentado.

Proposta de encenação
E eis que surgiu uma nova forma para o que viria a ser o novo espetáculo do FOLIAS...O GALPÃO DO FOLIAS ,
espaço físico, gritava por ser ouvido...O Projeto do Serroni urrava por novas formas...Espetáculo em
arena...semi-arena...no cantinho de trás..no cantinho da frente... plateia que gira em cima da
arquibancada...abrindo portas para a rua...corredor...enfim...faltava usar ainda os recônditos ainda nunca
explorados pelo público...
Mostrar aos nossos espectadores como éramos por dentro...aliás...também transformá-los de espectadores
em participantes reais...daquilo que consideramos como TEATRO...um encontro real e sincero entre quem
propõe a ação cênica e quem está lá para, junto, criar um momento único...de prazer estético...de discussão
política...de reflexão crítica..
Para sempre pretensiosos...mas....essa é a utopia! Do Folias e de tantos outros...
GALILEU foi provocador.
Enquanto observava estrelas percebia o movimento delas. Não estavam paradas. Moviam-se! Heureca!
Coloquemos o público em movimento...mas não também um movimento uniforme...em massa...provoquemos
nele uma necessidade de um olhar único...particular...expliquemos o conceito óbvio de que o outro jamais
verá exatamente o mesmo você ...e vice versa. Necessita um mínimo de esforço sim. Não é passivo. É um olhar
ativo. Necessita de pensamento. Necessita de participação efetiva...não obrigatoriamente interativa...mas
cúmplice...parceira...lá vem a utopia novamente!
Mas o caos ainda não pôde ser completo. Ainda houve a necessidade de um mínimo de organização...Surgem
os condutores...Aqueles que, também através de seus olhares, mostrariam ao público os caminhos a serem
trilhados..trariam suas opiniões em seus corpos...em seus gestos...em suas relações...em sua condução...E os
grupos lá se vão...máximo de 10 pessoas em cada um deles..criar-se-ia intimidade.Ah..o prazer de ver o
outro...de reparar em outros olhares...tentar ver o que o outro vê...Equações matemáticas de percursos
feitas...nenhuma se repetiria..iniciamos a jornada! Cada ator tem a responsabilidade sobre a cena e também
a obrigação de " escutar " o todo. É o supra-sumo do conceito do Ator Criador. Nem o diretor manda mais
nele...Ao mesmo tempo, a forma é dotada de uma pressão sobre cada um que é também cerceadora.
SINO...BLÉIN! BLÉIN! BLÉIN!BLÉIN! BLÉIN! Cinco minutos SINO BLÉIN...BLÉIN...BLÉIN... BLÉIN... BLÉIN...Dois
minutos. E tudo se repete. DOZE vezes. DOZE cenas.O tempo não para. E um personagem
parado...esperando...esperando...esperando....E um ator sentado.
Atuando...parado...atuando...parado...atuando...parado...Chão cheio de ponas de cigarro...Tudo parece
girar...aliás ...tudo gira..

Ficha Técnica
ALEX ROCHA - BETE DORGAM- BRUNO CAMARGO
CARLOS FRANCISCO - CEL OLIVEIRA - CLARISSA MOSER
DAGOBERTO FELIZ- DÉBORA RAQUEL- FLAVIO TOLEZANI
GISELE VALERI - HELDER MARIANI KATIA NAIANE
LARUANA ALVES -LUCAS PARK- LUI SEIXAS
LETÍCIA RODRIGUES- MARCELLA VICENTINI- MARCELLUS BEGHELLE NANI
DE OLIVEIRA - PALOMA ROCHA- RAFAELA PENTEADO
RAFAEL SAMPAIO- RODRIGO SCARPELLI - SILMARA DEON
SUZANA ARAGÃO - TARCILA TANHÃ - THIAGO BUGALLO
CONCEPÇÃO CÊNICA: Dagoberto Feliz
DRAMATURGIA: Atores Criadores_ Rafaela Penteado_Heloísa Cardoso
CENOGRAFIA: Bira Nogueira
ADEREÇOS: Marcela Donato
CRIAÇÃO DE LUZ: Lui Seixas
PRODUÇÃO: Paloma Rocha e Marcela Donato
PROJETO GRÁFICO: Ieltxu Martinez Ortueta [ Artefactos Bascos]

