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Abram-lhes a cabeça!

O que é um desaniversário? Pode um corpo
encolher ou aumentar apenas com umas
gotas de poção? Escolheu o flamingo certo
para jogar críquete? Talvez lhe pareça tudo
absurdo. E, na verdade, é. A história de Lewis
Carroll continua a ter o poder de derrubar o
poder estabelecido para criar urra nova
ordem Pelo rrenos nas nossas cabeças.
WILSON LEDO

uando se fala em "Alice no
País das Maravilhas", a imagem mais recorrente no imaginário coletivo talvez seja a do filme da Disney lançado em 1951.
Mais recentemente, em 2010, o
mesmo estúdio cinematográfico
voltaria a esta obra clássica para
um filme assinado por Tim Burton, numa versão um tanto ou
quanto mais obscura, como lhe é
característico.
"Alice no País das Maravilhas", a nova peça de teatro encenada por Maria João Luís e Ricardo Neves-Neves, cria um outro lugar, sem deixar contudo as referências do cinema. Prova disso é
a fragmentação de Al ices logo na
primeira cena do espetáculo, com
vozes que se sobrepõem, criando
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um coro quase fantasmagórico a fazer inevitavelmente lembrar
um dos últimos trabalhos de Neves-Neves, "Banda Sonora".
Para os mais esquecidos talvez
seja melhor lembrar o que acontece à personagem principal. Alice,
uma curiosa rapariga, deixa-se,
certa tarde, deslumbrar por um
coelho apressado. Ao persegui-lo,
acaba por entrar numa toca de
coelho. O buraco é, afinal, a passagem para um outro mundo, onde
as regras da nossa sociedade (a sociedade vitoriana do século XIX)
deixam de se aplicar. Alice começa então uma verdadeira odisseia
pelas mais diferentes paragens.
Este é, porventura, o aspeto
mais desafiante para a dupla de
encenadores: a capacidade de, no

mesmo palco, ir passando de ambiente em ambiente de forma rápida, atrativa e sem deixar de ser
fiel aos -mecanismos de um certo
surrealismo em que assenta a narrativa. É através do recurso ao vídeo e de urna superficie espelhada - curiosamente, o elemento
Que Lewis Carroll explora numa
outra aventura da personagem,
"Alice do Outro Lado do Espelho"
- que grande parte da peça se desenvolve.
Não deixa de ser interessante
uma lição que pode ser retirada
desta opção estética: aquilo a que
o público tem acesso, na maioria
do tempo, é às aparências, aos reflexos. A coisa em si, a ordem normal do teatro, suspende-se para
que um novo mundo possa surgir.

Se há homenagem aos escritos de
Lewis Carroll, ela, mesmo que indiretamente, aqui está.
"Alice no País das Maravilhas"
é um trabalho tanto para crianças
como para adultos. Perante o absurdo, todos acabamos por reconhecer as regras em que estamos
enredados. Discutem-se, de forma leve, conceitos como o tempo
e a sua não linearidade enquanto
se torna uma chávena de chá.
Cada personagem acaba por apresentar-se ainda mais bizarra do
que a anterior. Mesmo Alice - inteligentemente interpretada por
Beatriz Frazão, nascida em 2003,
já distinguida pelo seu trabalho
em televisão e um dos nomes a
quem é preciso ir prestando atenção nos próximos anos - vai dei-

xando a sua racionalidade ceder.
É a máquina do teatro a funcionar de uma forma divertida.
Juntem-lhe os sons que acompanham cada movimento exagerado, as vozes que se sobrepõem, a
ironia de expressões em inglês
aqui e acolá, as cores e os brilhos
dos figurinos, o movimento das
luzes ou o ritmo alucinado das
entradas e saídas de cena. "Cortem-lhe a cabeça", ouve-se vezes
sem contas.
Na plateia, as cabeças também
se deixam cortar. Elas abrem-se,
metaforicamente, a novas possibilidades. Talvez seja isso o mais
bonito: perceber como um conto
associado à infância tem ainda
tanto para nos ensinar sobre a idade adulta. w

"ALICE NO PAÍS DAS
MARAVILHAS", ENCENADA
POR MARIA JOÃO LUÍS
E RICARDO NEVES-NEVES,
ESTÁ EM CENA
NO TEATRO NACIONAL
D. MARIA II
ATÉ DOMINGO,
6 DE JANEIRO.
A NÃO PERDER.

