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Bonanza: entre o teatro e o cinema
O medo na mais pequena cidade norte-americana

MARK COMBATE incêndios durante

metade do ano, por todo o país. Não

se relaciona com Ed e Gail. Tem me-

do de Mary. Mary é conhecida na zo-

na como bruxa. Ganha a vida a dar

aconselhamento espiri-
tual por telefone. Dá-se

com todos.

Estas são apenas duas

breves descrições dos

únicos sete habitantes de

Bonanza, a cidade mais

pequena dos EUA. O colectivo belga
Berlm resolveu pegar nas vicissrtudes

daquele povoado e trazer até nós Bo-

nanza, espectáculo integrado no Fes-

tival Alkantara.

Os Berlin têm trabalhado num registo

muito especial, em várias zonas do

mundo - os seus espectáculos cru-

zam a fronteira do cinema documental

com o teatro. Bonanza, cujo conceito

foi criado por Bart Baele, Yves Degry-

se e Caroline Rochlitz, é-nos dada a

ver em retrato filmado. É uma antiga ci-

dade mineira, fundada em 1881, que

chegou a ser ocupada por seis mil

pessoas. Explora os retratos reais e os

testemunhos

dos sete habi-

tantes actuais,

que se inter-re-

lacionam dia-

riamente e que
estabelecem

entre si ligações fortes: como se fos-

se um microclima humano ou um

campo de estudos para psicólogos ou

sociólogos, há lugar para ciúme, acu-

sações, boato, medo, solidão e até ho-

micídio. Há espaço para perscrutar as

emoções em pequena escala - como
se observássemos um teatro de ma-

rionetas numa maqueta especialmen-

te desenhada. E depois deixássemos

a câmara a filmar.

Em palco, a ideia da maqueta é real e

é ela que dá ao espectador uma noção

real da escala, das distâncias e propor-

ções da cidade. A cena apresenta-nos
cinco ecrãs, um por cada casa, que
mostram em simultâneo a vida de ca-

da uma daquelas pessoas, num regis-

to de fronteira pessoa/personagem.
Este espectáculo está incluído na

pesquisa feita, desde 2003, pelos
Berlin, que tem sido muito bem rece-

bido por crítica e público. Bonanza,

juntamente com Jerusalém e Mosco-

vo, faz parte do ciclo Holocénico (o

período geológico actual), que visa

mostrar as mais interessantes cida-

des do mundo. São "documentários

apresentados em contextos teatrais"

que obedecem a uma encenação de

grande rigor. E aqui são testadas as

convenções, os limites e as possibili-
dades do cinema e do teatro.

Quando assistimos ao traiUerde Bo-

nanza, temos a sensação de ver mis-

turadas as atmosferas de O Segredo
de Brokeback Mountain, de Ang Lee,

e de Dogville, de Lars von Trier.

Como se desenrola a história que con-

ta: "Era uma vez na mais pequena
cidade do Colorado, perto das Mon-

tanhas Rochosas. . ."? Curiosamente,

no trabalho dos Berlin, os conflitos pes-
soais parecem similares, entre as gran-
des cidades globais e a pequena Bo-

nanza Seremos apanhados de surpre-

sa. . . na curva do medo, entre as ca-

sas de Mark e Mary? ¦
GISELA PISSARRA

+ Bonanza

Autoria: Berlin

Conceito: Bart Bade, Yves Degryse

e Caroline Rochlitz

Local: Teatro da Politécnica

Datas: 24 e 25 de Maio

Horários: sessões às 19hOO e 23h00

+ http://www.berlinbertin.be/

Em Bonanza,
há lugar para ciúme,
acusações, boato,
medo, solidão
e até homicídio


