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Vamos escutar agora Arie Shen que é um dramaturgo israeli

de origem brasileira.

Eu falarei sobre o teatro- israelense e isto não é múáito /

fácil porque para dizer a verdade não -háã ruito o que falar. Eu

escrevo teatro, eu faço teatro, conheço muito bem a vida de tea

tro daqui e quero dizer uma porção de verdades sobre o nosso te

atro. Imagino que estou falando a pessoas que conhecem teatro,

visitam teatro. |

Vamos começar por um pouco de história, depois atualidade

perspectivas e perguntas; este vai ger. nais ou menos o. meu pro-

trama. | |

O povo Judeu gosta de tantro; 6 público de teatro no mn-

do todo, nos paises mais cultos, uma parte ben grande é. de ju-

deus. Há un anor ao teatro, de:ver representações e de sentir /

por intermédio de representações « Isto eisteidentro do povo ju-

deu, isto é dentro de nossa histária. O teatro idish na.velha Eu

ropa eramuito desenvolvido houve muitos escritores - não: diria

que houve grandes escritores de teatro, escritores judeus, no /

sentido de escrever lingua judaica para público judeus, não digo

escritores judeus que escreveram para o mundos.

A atualização do teatro 6 bastante grande, do teatro idish,

Seja de coisa sória, seja 66 comédia, Teatro existia desde as

formas de Purin spils, quer dizer de peças sobre Purin,' peças so

bre outras“festividadese era muito adiantado na Europa, de modo

que aqui não se posso dizer que o teatro em Israel começou em es-

4808

Coneçou numa tradição ,bonitaו que continua até ho-

je. Mas se nós procuramos marcos para o teatro, digamos escrito

em hebraico que 6 ס “primeiro marco de alguna coisa original para

Israel, nós temos que ir até a: Rússia, até Moscou, até a época /

de Stanislavsky

Stanislavsky -foi um grande diretor de teatro, foi do Teatro

de Arte de Moscou.

Un grupo de jovens foi um dia a Stanislavsky que já era o /

grande diretor do Teatro de Moscou, antes da Revolução, em 1915-

16 e propos-lhe formar uma pequena companhia, dentro do grande 7

teatro dele que era multinacional, que representava nao somente

en russo, mas em algunas linguas de outros. povos da guerra Rússia

daquéle tempo; companhia esta que devia representar em língua ju-

daicas ete'muito ge surpreendeu quando ouviu que eles queriam fa-

zer isso em hebraico. O hebraico naquele tempo era língua recem-

ressuscitada porque já cxistia una literatúra hebraica (estou fa

lando do início do século); uma literatura:vhebraica secular, não

religiosa, na Európa. Já havia un inicio de colonização aqui no

país e com inícios de = escritaenhebraico, nasO público
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que ouvia hebraico no Galut, no exílio, mesmo na Europa era mui

to pequeno; porque o hebraico que eles sabiam era o hebraico da
£ " . .

Biblia, hebraico das rezas e de mais nada,

E ele muito se surpreendeu com isso, mas como ele era un /

homem ousado, (todos que estudaram teatro sabem quem foi Stanis-

lavsky), ele resolveu accitar esse grupo de loucos e deu a eles

um diretor arménio, un grande diretor naquele tempo chamado Var-

tengof 6 61886 a ele: "faça alguma coisa com esses jovens".

Eles procuraram una peça com que estrear (cstou falando no

vamente Moscou 1915-16); não havia literatura em 16028100, 68011-

ta para teatro; tiveram que procurar em outras fontes. Eles lem-

braram que-havia uma história teatral escrita em prosa que se cha

nava Dibuks

A história é aútiquíissina, faz parte da mitologia judaicas
Dibuk não tem nada de "demônio", é a alma de alguem que morreu ,

espírito: que entra dentro da pessoa amada geralmente, não é rein

carnação. É uma história que foi escrita em idish pelo autor i-
dish chamado Hanski, escrita em prosa; ela foi facilmente adapta

da para o teatro e traduzida. por um dos nossos grandes poetas ,

Bialik; adaptaram-na e fizeram dessa a primeira peça do repertó-

rio de uma companhia judaica, pequena quese chamou Habima. Habi

na é um palco. Eles se. chamaram "0 palco',. nome muito modesto 6
representaram essa peça numa língua em que os próprios judeus /
que a viram quase hão entenderam. Mas a estória é conhecida, 6 8
peça é de uma plasticidade, de una- força cênica tão grande que

cla fez uma impressão imito grande, E parece que eles acertaram.

Eles não fizeram isso em idish que era alíngua dos judeus
da Europa oriental daquele tenpo; 6168 fizeram isso em hebraico.

Isso foi uma revolução muito grande. Fizeram parte daquela revo-

lução cultural que estava havendo no fim do século passado e no
fim do século passado e no início desse século, em que muitos es
critores resolveram começar a escrever numa. lingua que eles sabi
am que era a língua futura do povo de Israel.

Mesmo Sholem Alcichem ou Peretz ou Mendele, eles todos sa-

biam muito bem hebraico, iniciaram a vida deles escrevendo -em he
braico, mas passaram para o idish porque queriam ser lidos.

Mas havia outros escritores, os escritores sionistas, prin
cipalmente poetas como Bialik que resolveram fazer do hebraico a

única língua de expressão, porque 6168 gabiam, previam o futuro.

Isso foi muito importante para nós, agora.

O Dibuk teve muito sucesso. Eles procuraran uma outra estó
ria e procuraram também estórias de espantar. E acharan' nais uma

“bela estória que se chamava "o Golem", o "Golem de Praga", 5 8

história do rabino Iechuda Halevi em Praga, na Idade Média, anti-

senitigsmo, ele sabia o none secrcto de Deus que é una coisa caba

lística, zuito misteriosa; e eles sabiam que se eles fizessem um
boneco de barro e ge pusesser o nome de Deus na boca desse bone-

co, o monstro gigante-de barro iria salvar 'os judeus, isto é, na

tar só os antisinitas. É una história muito bonita, é a velhaes
tória de Frankenstein que Mary Shelly escreveu una vez; ela não  
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inventou essa história, é uma história que também faz parte da
nitologia judaica, que talvez tivessc passado da mitologia judai
ca para a crista e conhecida no mundo todo, Una noite ele esque
ce de tirar o nome de Deus da b-ca do Golem e c Golem começa “a
natar todo rundo, a despassado da mitoiogia judaica para a cris
ta e conhecida no mundo todo. Uma noite ele ésquece de tirar o
nome de Deus da boca do Golem e o Golem começa a matar todo run
do, a destruir os próprios judeis e esse é o fim dele; exatanen
te como Frankestein que destruiu o próprio homem que .o fez, Es-.
te é um dos mitos mais conhecidos da hunanidade, o de criar um
Golem e ele destroi a pessoa que o fez,

Habima saiu para tournées, enquanto isso Lenin fez a sua
revolução comunista, cles ainda conseguiram viver na Rússia on-
de, vocês sabem? que nos primeiros anos da revolução havia uma
liberdade intelectual muito grande, mas até 1920-26 eles começa,
ran a fazer. tournée pelo mundo e no fim da década dos 20 aaa 7
chegaram à Palestina,

“Chegaram a Tel Aviv e eles sentiram que aqua era o lugar
deles.

Eles0apenas em ivrit, sabiam que eles eram

os primeiros 6 pioneiros tên de encontrar o seu lugar. Eles se
estabeleceram em Tel Aviv e foram o primeiro teatro, Teatro Ha-
bina, conhecido no mundo todo, com uma fama ruito grande e, tal”
vez tenha feito muitas besteiras depois: e cle vive muito da

grande fama dele. Mas, papel na história ele ten, Porque?

Elec não somente reviveu ou representou coisasclássicas ,
da literatura judaica, ele teve papel ruito isportante de in-

troduzir a dramartugia clássica mundial em hebraico. Eles foram

os primeiros que representaram os gregos eo primeiro fdipo rei

6 a primeira Antígona e o primeiro Hamlet, o primciro Otelo, e

era tudo no estilo do teatro russo, expressionista; talvez: na-

quele tempo, na-década aus 20, 30,40, era tudo nuito bonito, mas
muito exagerado,

Eu não os conheci naquele tempo, cheguci a este pais 6

em 1950, mas ainda me lembro dos-velhos veteranos que ainda es-
tão vivos, mas, pouco representam. Representando Medea, lembro-

me da Hana Robina que é a princira atriz que representou o pa-

pel de Lea no Dibuk (a que recebe o Dibuk do amante e fala como

ele) cu me lembro ainda quando ela representou Medea;, a zulher

que cozinha os filhos e dá ao marido para comer. Às tragédias /

gregas, bonitas, mas com aquele: estilo "oh, que foi que. você me

fez, pega os teus filhos", um estilo que já era muito demode,um

estilo fora de época,

Mas o papel do Habima nos princiros anos, nas primeiras /

décadas; era múito importante, porque fez con que a dramaturgia
universal fôsse traduzida pará o hebraico, quer dizer, pagou a

pessoas para traduzirem, para adaptarem, criou o primeirocorpo

de técnicos, inclusive tradutores de teatro, Eles:não criaram /

dramaturgos, talvez porque naquele tempo e até hoje;. opaís está
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tão ocupado com as coisas mais essenciais da vida como "continu-

ar vivo" e crescer umato e não há tempo, não há perspecti

Vôo

Muitos talentos que poderiam ter sido dirigidos para a cri

atividade literária, (sobre isso quero falar um pouco, depois), |

foi dirigido para o exército, para os kibutzin, para a criação de

um milhão de-outras coisas que não têm ligação intrínseca con a

criatividade, Criatividade exige un pouco de decadência; a gran-

de arte só é criada nas épocas ds -decadência. Nós ainda, graças
a Deus, não chegamos a essa época. Mas, sobre isso falaremos /
nais tardes.

Mas, não somente o Habima foi criado.

Houve, eu quero falar de um outro teatro, um teatro de tra

balhadores, o teatro Ohel; Ohel em hebraico é tenda, Na década /

dos 20,30, a melhor parte da colônia judaica na Palestina era /

composta de trabalhadores; quando eu falo "trabalhadores" refiro

me a trabalhadores-braçais e eles tinham uma ideologias Todos ti

nham uma ideologia. Todos tinham vindo da Europa oriental, quase

todos tinham recebido a educação socialista corunista,muito for

tc. Eles queriam exprimir a ideologia proletária, arte proletá-.

ria com uma influência muito grande da arte proletária russa so-

viética dos primeiros anos e que fez coisas muito interessantes;

não somente da Rússia, mas também influência da Alemanha, dos /

primeiros tempos de Brecht, influências de vários países onde ha

via escritores comunistas ou socialistas que queriam criar uma /

arte para o proletariado, nos velhos tempos em que acreditavan |”

que proletariado era una coisa completamente oposta à burguesia.

Criaram un teatro que se especializou em mostrar, retratar

a vida proletária nos países do mundo e tarnbémn reiratar-se a gi
T1G STIO »

Era uma cooperativa fundada pela Histadrut, pelo sindicato

grande, e ele floresceu bastante até que representou muitas pe-
e . . , . ה em "ו

ças de repertorio mundial proletario; um dos exemplos, a "Mae

de M, Gorki, se bem que é um romance, mas foi adaptado por Brecht
. . 4 .

para o teatro e esta é uma das peças tipicas proletárias, a cha-

mada a "revolução", muito importante, muito bonita,

As peças de Brecth não são nada realistas porque são ruito
sofisticadas, tanbém foram apresentadas aqui. Nesse teatro havia

sempre a procura do ponto proletário e o ponto de chamada para a

revolução, a revolução socialista, comunista ou mostrar a situa-
ção dos operários.

Nos Estados Unidos já haviam escritos várias coisas sobre

especialmente operários s Começaram a escrever aqui também, coisas

muito verdes, não maduras; e o teatro teve um certo papel, nas É
ui pouco marginal, porque ele se fechou, ele se enquadrou num /

repertório único.

A revolução do teatro aconteceria durante o tempo da Segun

da Grande Guerra quando voltaram da Europa a Brigada Judaica e /  
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grupos de teatro que se formaram dentro da Brigada Judaica e re

Solveram trazer para Israel o teatro, principalmente oteatro a

-pericano, dos anos. 40 com Clifford Roberts, os inícios de Artur

Miller, mas principalmente 05 26006208. e que tróuxeram 0 teatro

realista de Lillian Hellman, em 1945-46 quando o teatro-“américa

no estava no auge muito grande de peças realistas; eles trouxe-

ram isso para Israel e criaram :umn teatro que chamaram Teatro Ha

cameri. Cameri em hebraico é camara, quer dizer, um teatro péque

nos e eles quiseram também que o hebraico faladono teatro fosse

“um hebraico diário, porque. o hebraico usado no Habima, mesmo /

quando eles representavam peças:modernas era um hebraico literá-

rio. Não sei até que ponto os senhores e senhoras conhecem a lin

gua hebraica; a lingua hebraica tem una diferença zuito grande /

entre a lingua falada na rua e não somente na rua, língua diária

e a lingua literária. Há uma diferença bastante grande, muito, /
maior que a lingua, portuguesa literária, digo, língua portuguesa
moderna, Camões e, a língua falada na rua. Lógico que quando se

declama Shakespeare que foi escrito num inglês do século XVIII 2

ele tem de ser traduzido para um hebraico do século XVIII que não

existia, mas tem de ser nun hebraico literário diferentes E não

é fácil traduzir para um tento em que o hebraico não existia;como

língua estava morto. Com Snakespeare, você pode fazer isto, com

Eurípedes ou. Sócrates, você pode fazer isto, mas quando é un 68-

ecritor moderno que ל ra lingua e nc slang, giria do povo..
Inaginen Nelson Rodrigues com 5, língua famosa dele traduzido pa-

ra un' hebraico literáric, coro ₪6 Camõesescrevesse ou Gregório

de Matos; é una coisa impossível. |

O Habina fazia isso. Forjul” Porque ele acrava que um dos /

papéis do teatro Habima era ensinar a: Lingua literária ao סו

não ensinar cono uma: 680018, nas demnónstrar ao povo que: 6 possi-

vel expressar-os sentimentos nais intimos ou mais simples na lin

gúa literária, O teatro Hacaneri trouxe 'una revolução no sentido

de não somente fazer da dramaturgia moderna e- somente moderna,de

representá-la num estilo ruito menos pomposo;.muito mais realis-

ta que era o estilo daquele tempo e nuna 1.nguagen realistae S0-

mente nós que conhecemos o hebraico podemos entender a diferença

somente quem sente essa lingua

Mais una coisa importantissina, Ele-iniciou a dramaturgia /
nacional; nacional quer dizer israelense, E, como o Habimá come-

çou com o passo direito con o Dibuk, o caneri começou também com

um passo direito, com o "Hu halach0 "Ele foi aos campos".

É um romance muito bonito de Moshe Shamnir. Moshe Shanir foi

um dos grandes. escritores, atualnente ele pouco escreve, um dos

escritores da3 da Palnach, Ele escreveu um romance chamado

Ele foi (andou pelos) aos campos, que é talvez o protótipo da es:

tória boa, israclene, | |

Joven, filho de Kibuta ou da cidade, vai para o Kibuta, vive

a sua vida, muito bonita no kibútz. namóra una noça; essa moça po

de ser daqui, pode ser uma refugiada dos Caipos de concentração,

tem um grande amor, ten 1problemas com os pais (em todosos grandes
dO ane ça ieול%

Madi9לאש4">dito-  
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romances israelenses os jovens têm problemas enormes con os pais

as gerações não se entendem em tudo), vai tudobem, um amor rui-
to grande, todoá têm 18,19 anos e morre muna guerra, (senpre en
guerra). Essa história do jovem que começa a viver, floresce em
pouco. tempo, tem un grande amor, mostra os problenas que cle tem
grandes esperanças para, o futuro 6, de repente tudo é- cortado ,
é o protótipo de todas as histórias que foram escritase

O "Ele andou pelos campos" 6 8 história de um. jovenzinho cha
nada Uri. No kibutz conhece uma garota que sé salvou dos campos
dé concentração. Naquele tempo é o que tinha acontecido, amam-se
muito, hã problemas con os pais, há problenas no kibutz, o amor
é múito grande, ele sai uma noite, ele é nenbro do Palmach como
todos. Como todas sai una noite para una ação, morre 6 80808 tu-
do. Esta história ele escreveu como prosa, adaptou para o teatro
e foi 0 grande sucesso da temporada de 1947-48 e con isso ele /
deu início a una dranartugia nacional, realista, localizada nm
tenpo muito restrito, quer dizer, ado: hoje daquele tempo. Esta
é una das grandes prerrogativas, direitos, sucessos de M«Shamir:
de ter iniciado algo que outros continuaram,

Vou continuar con o teatro Câneri.

O teatro Câneri introduziu-os grandes dramaturgistas nodernos
de fins de 1940 e fins de 1950. Elc trouxe Arthur Miller para cá
e Arthur Miller do auge, do "A morte do caixeiro viajante","Pano-
rama da ponte" e aquela peça, a caça das feiticeiras do tempo de
Mac Carthy - "Ag feiticciras de Salen'; eles trouxeran tanbén e
Clifford Roberts, as bonitas peças dele, as peças judaicas dele;
Sartre de depois da guerra, as duas grandes peças, "Entre quatro
paredes", "O Diabo e o bom Deus" As "mãos sujas"; coneçaran tamn-
bém a trazer os ingleses (a revolução do teatro inglês só comne-
cou mais tarde): cles deram uma nova vitalidade ao téatro e cum-
priram o seu papel.

Bu falei dos principais teatros que se situavan em Tel Aviv
que é o centro do pais; eles foram os principais. Onde estão e-
les hoje?

Hoje o Habima é um teatro de repertório; também o Câmeri e o
Ohe1 eram todos teatros dc repertório: não sei se vocês conhecen
o que é teatro de repertório. Eles representam em princiro lugar
6168 0 subvencionados, não são particulares. A subvenção que e
tes recebem em dinheiro é pró forna, o governo ou a, prefeitura =
não tên o direito de intervir; c geralmente não intervên, nas de
vez em quando há alguns escandalozinhos. Eles הק várias
peças ao mesmo tenpo, é lógico que a subvenção não dás ela cobre
30% - 40% do orçamento deles, mas isto já é o nínino, 0 resto e-
les têm de conseguir das vendas de entrada; quer dizer,. eles +6
que representar coisas que tem sucesso, entao, coneça a história.

Coisas que tenham sucesso geralmente são coisas não muito 11
terárias; fazer una conédia musical ou una comédia teve sucesso
na Broadway ou no West End ou em Paris, está certo que vai ter su
cesso aqui, mas isso não será um sucesso literário. A crítica po-  



derá não gostar.

“Una produção dele tem sucesso não sonente en Israel nas no

mundos. Parece que o tempo ruda a forma de 06007 descrever a-

quelas famílias.russas que estao decaindo, o campo de cerejeiras,

aquelas coisas tindas, | a gaivota, aquela, decadência; ele descre-

ve de una, forma tão fora des anos 60 que en. nenhuma parte do mun

do tem sucesso; no entanto, en Israel, hã 45-anos o Habimna repre-

sentou a "Gaivota! e fracassou; 0 público não foi ver porque a-

chou que era monótono; . e o Cameri está novamente tentando "A Gad

vota! com os melhores atores que possuen e parece que 6 una, pros

dução muito bonitas

0 Câneri está. fazendo mais uma peça nacional, "A juventude

de רפה sobre este autor eu falarei mais tardes.

Não há diferença entre os teatros. O Ohel riorreu hã uns 5+.

6 anos ; sinplesmente se desintegrou. Porque? a ideologiã planetá

ria dele já foi à bancarrota não hã 5, nas há 20 anos; tentou 4

tornar-se um teatro de repertório corum, nas seus melhores ato-

res o abandonaram, Foram para o Habima e para 0 082621 6 ele mor

reu de velhice(em teatro, viver 30 anos é bastante ).

Além desges teatros, há também um teatro em Haifa. Vocês /

sabem, a belacidade de Haifa tem conplexo de inferioridade em:

relação a Tel:Avivo ₪una cidade belíssina, mito industrial,nas

até há poucos “anôs ela não tinha atividades culturais, “porque os

artistas, os escritores, os poênios, gostam de viver juntos e e-

les gostam de se concentrar nun lugar en Tel Aviv ou na zona 20-

na norte de Tel Aviv; é a concentração da boenia, no bom e no nau

sentido e as pessqas gostam de norar por lã.

Haifa senpre quis ter escritores dela mesma e o teatro dela

nesmnas eles estavan prontos a dar casas de presentes, apartamen-=

tos de presente a escritores ou artistas que se quisessem fixar

lá; alguns aceitaran e'foram viver emHaifa alguns anos, +e. depois

morreram. de monotonia porque em Haifa tudo fecha muito. cedo, as

pessoas interessantes não estão 14; é una.burguesiamuito recchea

da cam dinheiro, nas existe pouca vida intelectual em Haifa. Mas,

un grande diretor, um dos fundadores do Câneri, que com o tempo /

brigou:.com.os outros fundadores e saiu do. Câneri, aceitou esse de .

safio de criar um teatro em Haifa. à

E fizeram um teatro runicipal subvencionado pela prefeitura

o Teatro.Municipal de Haifa com um prédio:muito tonito. E começa-

ram a querer atrair de-Tel Aviv atores, atrizes, para ter un elen

co permanente em Haifa. Não conseguiram porque os artistas de Tel

Aviv estavam prontos a trabalhar em Haifa, mas morar em Telvivo

“No. Brasil há dóis centros: Rio de 0820120 8 São Paulo que são do-

is centros longínquos .e centros muito grandes Un artista não no-

ra no Rio para trabalhar en São Paulo, a não ser que seja por rui

to dinheiro. Nem senpre é conveniente viajar -uma hora, se ben que

“o teatro é móvel; cles viajam por todo lugar.

4



ado,

a O teatro de Haifa é um bon exemplo de teatro subvencionado
8 prefeitura, que criou e representou coisas interessantes e:

lindas coisas nacionais, quer dizer, incentiva atores nacionais /

con palco um pouco. mais modesto; um teatro menor. É un teatro pe-

queno que convén visitar.

Eu quero falar de teatros pequenos, os teatros de- Undergro

und, que representam peças que o teatro grande não faria. Este Fá!

teatro existe, principalmente em Tel Aviv e ele talvez seja a nai

or fonte de inspiração para escritores nacionais, escritores isrã

elenses, Eu vi no programa.'de visita dos senhores ; vocês visita-.

rão "Tzavta" em Tel Avivi, Tzavta é-uma história interessante. En

hebraico Tzavta quer dizer "juntos", Começou corioum clube recres

tivo de um partido esquerdista do Mapamn, Hashomner Hatzair; eles 7

queriam fazer trabalho na cidade e criaram então um clube literá-

rio, chanaram-no Tzavta, para teatro, para exposições, num subtem

rânco, nun lugar muito pequeno, e eles deran. oportunidade e auto=

res jovens representarens atores que ainda não estavam ligados e

queriam se expressar, para representarem; e isto teve sucesso. Ig

to não fez dinheiros, o partido subvencionava,; nas as“bessoas inte

lectuais coneçaram a vir visitá-los porque eles já não gostavam 7

de visitar os teatros grandes; estes procuravam muito-o gosto do

grande público, se bem que fizesse também coisas boas.

E o ור teve um papel ruito importante; hoje ch dia ele

próprio já se tornou um teatro grande em Tel Aviv já ten teatro

de 400, 500 lugares; já precisa de muito dinheiro para representar

é “una, espécie de off Broadway que hoje em dia já pertence a Broaá
ways agora já existe um off Broadway, quer dizer um teatro de סר

quenos subterrâneos con autores que as vezes escrevem oque O pú-

blico em geral não gostaria de Ver,não gostade ver, nao sinples

mente não gosta de ver, luta para não ver isso.

"E as autoridades em Israel, mesmo em nossa Israel existe um

establishment. Ele é muito forte, ele não gosta de ver ou ouvir /
una série de criticas. Eu vou dar um exemplo. Houve uma peça cha-

nada "Zê nistovev!", quer dizer, 'tisto está rodadndo", giranão de

um autor chamado Mundi , un autor israelense que não nasceu.aqui e

ele escreveu ua peça terrivel, muito interessante; uma peça em

que ele faz Herzl encontra-se com Kafka numa casa de loucos. Ina-
ginemn um hospício de uma época indeterminada em que existe un ho-

nen que diz "eu.gou Herzl e eu quero criar um estado judeu no 1וג-

turo'; e ele está vivendo dentro dessa cela con un outro honen /

que diz que é Kafka; nós nunca, sabemos se eles são ou não são. |
E "eu acredito que o mundo. é um absurdo 6 você quer criar un esta

do que não existe, , você quer criar um estado porque você é um בצר

der que precisa, de un estado?"

Herzl:sempre foi chamado de "lider a procura de um povo",

-mas ainda ben que havia um Povo a procura de um líder, cono Moshé .

E eles se encontraran, isto é ד bonito, mas quando você   
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coloca isto dentro de uma casa de Toucos; que eles são nuito maso

quistas, que a carcereira é uma mulher sadista. e você representa

en Israel, em 1968, no tempo da cuforia,grande da “Guerra dos Seis

Dias, que ''nôs sonos וגנב novo 1206210, 0 םסטס 1206210 6 1

império de Israel éOra, é o lugar novo no Oriente Médio", vos

cês devem ver que não deve ter sido bem accito, deve ter. sido mui

to vaiada; mas, muita gente foi vê-lo e sentiu que. havia algo de

importante que ele estava dizendo. Qual a coisa importante? Que o

timismo demais pode criar entorpecimento; hã muita verdade nisto.

É lógico que a arte exagera; a arte senpre exagera, ela tem
que exagerar para dar o choque. Eu aconselharia aoDavid” Hardan ,/

traduzir essa peça que foi bem recebida pela crítica, masera ter

rível.

Vamos falar um pouco de autores, o que existe, o que não 6-

xiste, o que deveria existir. E eu agora vou falar unas coisas /

que:não. vão כי talvez não seja o que vocês שוא de ou-

יש"

Nós não temos autores de teatro que estejam a frente do mo-

vimento de libertação judaico na época moderna. Nós não temos au-
tores que dizem "6 bor morrer pela .terra!", "O Estado 86 182861 ט1

verá 1000 anos, nós conquistanos grande , Parte do Oriente Médio, 9

106210 6 David e Salonão renascteu" ; nós temos autores deste ti-

po. Ou, se nós'tivemos, eles não sabiam escrever; se eles pensa- .

van assim, felizmente eles não sabiam escrever ou, o que eles es-.

creveran, e: houve peças patrióticas, houve peças que o. público /

não recebeu e Isto é ótimo.

Interessante, o nosso público, nós podenos dizer que 8 um
público terrivel, un público não culto. Nós podemos dizer-que o

público de Israel atualmente está longe de ser un público 8011891

cado, um público culto, que sabe as últimas coisas escritas : no.

mundo. É pena que ele não saiba disto; o público eri geral 6 טה pá

blico relativamente simples, estou falando, en geral (há grandes-

grupos de intelectuais); nas parece que ele sabe 0 que ê bons ele

sabe o que é verdade ou não

Os autores nacionais bons, nossos, -são geralmente muito,rui

to, muito pessimistas ou escarpistas; escarpistas no sentido de,

que? eles podem ter nascido aqui, criado aqui; uma pessoa que nas

ceu e que foi criada aqui, ela recebe choques elétricos cada pou-

cos anos, mas não é brincadeira. Pode ser una, pessoa normal, ter

trabalho. normal, ter una vida. nornal, nas 0 demasiadas guerras ,..

demasiados nortos. Uma pessoa que seja educada aqui e ela escreve

sobre o México, una peça absurda sobre um rei destronado em outro,

lugar e ele. continua escrevendo essas coisas ou sobre ciganos em .

Jaffa,que de uma fórna, superficial não tem nenhuna ligação com fg

os- problemas candentes de Israel dehoje, כת pessoa pode ser /

charada 930 :

6 Estou falando de um grande escritor chamado Nissimn Aloni.

Nissir Aloni; que talvez seja onosso melhor, um. homem de grande

talento; cu. penso que ele se castrou, se esterelizou, porque não

leva a nada,  



ade”

Ele coneçou joven, escrevendo una.“pega Eca chamava-se -
O cruel, o rei 8-0 8 crucl, que teve um sucesso muito grande.:
Quando.jovem ele escreveu una história do tempo de Alexandre .Ta- -
nai, lembra os reis hashmoneos; havia problenas enormes“quando A
Roma estava começando a entrarnessa região e os reis não sabiam
se continuavam judaizantes ou ronanizantes;s havia problenas de /
estado muito grandes, ruito parecidos con 0 problena 86 8 nos
tornarnos americanizados, ocidentalizados ou não. E foi una peça
muito bonita, realista, muito ben:BR e todos pensavam que /
nasceuo dramaturgo israelense, da mesma maneira que quando Albert
Albi escreveu Virginia Wolf todos pensavam que nasceu o grande /
dramaturgo americanos Depois viram que não era isso, : ן

Depois dessa peça, Nissim Aloni começou a receber influência
do teatro absurdo europeu, principalnente o françês, nosso- grande
Ionesco, e a sua segunda peça já era completamente absurda. Boni-
tas, cenicamente lindas, cle sempre representou. 2 8 segunda peça
dele foi "As novas roupas do rei"; conhecem a históriade Ander-
sen: 0 rei muito: nais moço 6 08 alfaiates que tecem uma roupa que
não existe c dizen que, só as pessoas sábias podemver essa, roupa,
então todo mundo diz que sim até que uma criança diz "o rei estã
nú". Esta história é ruito-bonita, Escreveu una peça sobre as no-:
vas roupas do rei, con o rei, com criança, con tudo, con alfaiate
con tudo e as pessoas foram ver e perguntavan, "mas, esta histó-
ria eu conheço, o que é que cle quer dizer”, ninguem descobriu..,
eu não sei se 6 próprio sabia, talvez ele não quisesse dizer na
da, ele quis escrever uma peça sobre as novas roupas do rei. Foi.
um acaso -absoluto, ninguem entendeu porque o Habimna deixou-o fa-
zer isso. O Habina tinha represe..tado a peça anterior dele e 616 |
continuou nesse ton até a 50200118 Peça, dele que foi "A princesa
americana"; história de un rei de um pais balcânico, destronado ,
que vive no México e que dorme con una prostituta que dorme com o
filho dele; umahistória sen pé, sen cabeça, história bonita; era
nos anos 1958,59 e as pessoas se perguntaram "ele quer dizer algu'
na coisa?" Sin, ele quer contar a história de um rei destronado e
isso tem alguna relação -con Israel? Não. E será que as pessoas /
que nasceram aqui devem só escrever coisas em relação a Israel.
Muitas pessoas disseram que sin, outras pessoas disseram que não.
O artista tem liberdade completa de CXPpressão Ele continuou nes-
se ponto, escrevendo 001888 8sadas, foi do Câneri; foi un pouco
antes da guerra ; ele também morreu Junto con a últina guerras; era
"Bode expiatório", "Sair laazazel" história de espiões de bodes /
expiatórios. Eu-fui ver, eu vi milhões de coisas no palcos, adorme
ci várias vezes Se a história que ele está contando 6 8 história
que eu estoudentro do palco; não mais do que isso, então eu que-
ro suspense, eu quero uma história. Quando não vejo a história.Ne:
jo somente boas tiradas, boas linhas, ele ten linhas naravilhosas.
Quando eu não vejo mais do que isso eu ne pergunto: "Está bon, 6
tudo.muito bonito, mas isto é estéril. E ele está-indo neste cani

nho, não sci porque; porque cle quer contar assim. Esse é O Nissin

Aloni que tem um talento para criar extraordinário. .O fin, não sei

-
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Qutro . escritor que eu acho muito importante, nas também num
carinho difícil é Chanoeh Levin. que. 6 0 escritor joven mais co-
nhecido atualmente em Israel, Esse já.& nais típico israelenseem
una certa fase dele.

Quando terminou a Guerra dos Seis Dias e havia os louvores e
os cânticos ea euforia que a guerra trouxe, começou a ger' repre-
sentada nun teatro de estudantes, não em: discoteca, de estudantes,
en Tel Aviv, una peça que, se“chamava “Eu; você(no feminino) 6 8
próxima guerra", O título já diztudo, que todos diziam que a úl-
tina, a dos Seis Dias, fôra a última guerra, a guerra terminou /
con as gucrras; é uma revista satírica con sketches, con música
entre eles, Quais são os sketches que ele contava?“um era a estó-
ria deuna viuva de guerra que queria.sair'para pássear e conhe
ger novas pessoas: 6 a família e os vizinhos dizian: “não, você
é viuva de guerra, teii de ficar en casa e chorar, Você:7de re-
presentar 9 seu papel porque cada um; de nós representa o seu pa-
pel", Não é fácil, quando havia muitas viuvas de guerra, contar
uan estória dessas que tem as suas verdades; ou, ele fazia um dis
curso patriótico maravilhoso 6, de repente, descobria-se que ele
estava falando dos mortos, dos soldados nortos. Isso é muiito cho-
cante. RI

Quando eu vi pela prineira vez, foi no fim de 1967, cu pen-
sei, "esse garoto ou 616 86 00818, 0 1 famosos ódio, alto ódio
dos “judeus, fanoso (todo judeu que se critica é porque ele odeia
a si nesmo), eu acho a naior estupidez dizer isto, ou ele é um /
psicopata, ou cle é um agente de Moscou, ou não sei o que.

O que eu sei 6 que ele tocou a ruita sentes ele foi critica

do nos jornais, não sonente em partidos religiosos, jornais da ai

reita, todo rundo: dizia, "cono é que 6186 tem coragem de escrever

essas coisas, quando nossos corações: ainda estão abertos con as x.

feridas"; e ele dizia ''eu tenho direito de: 08026762 000 eu quero",

E, quen era ele? Sabra, nascidocaqui, de una família boa |,

burguesa e nunca teve dificuldades, não faz parte de nenhum “parti

do comunista, sen idéias corunistas; ele queria sonente desmitifi

car; vocês conhecem esse verbo importante. Ele só representou em

pequenos: clubes; pequenas discotecas. O teatro Tzavta não deu per

nissão a ele de representar ; o Tzavta pertencia ao partido de es-

“querda, Mapan, que é um dos poucos partidos que sobraram con ide-

ais socialistas; não deixou porque o público não aceitava; 0 0--
blico con muito respeito aceitava; ou jogavam ou paravam no meios

Eu vi essa peça representada nur salão0 muito pequeno, con

10 pessoas vendo.

9 Elo continuou, escreveu וגנב outrã. peça satírica chamada, Ke-

tchup é suco de tomate; e, de repente, todo mundo coneçou a falar

nele; ele sabe escrever, isto é importante. .  
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Voce pode escrever as coisas mais anti-tudo; se voce sabe

escrever, -se voce é bon, as pessoas se- impressionam e falam com

os outros. É o mais importante de tudos, 5

Até que o-teatro Câmeri teve una época em que eleteve von

tadc de nosstrar; ele era subvencionado pela prefeitura, de Tel -

Aviv que é super reacionária. Então; elé quis mostrar que ele ten

liberdade literária, liberdade de escolher-o que faz; e enconen-

dou uma peça ao. Sr. Hanoch Levin, satirica. E o Hanoch Levin es-

creveu uma peça chamada "Malkat Hambatia" - a "rainha da banheira"

tanbén não era uma péça, eram sketches separados con ruita música

em que o moto central era una bânheirana qual duas pessoas que-

ren entrar na tanhcira, nas há lugar: sô para urna; c con isso 6

estava querendo simbolizar Isracl, Eretz Israel; não há lugar pa-

ra dois povos sonente para uni Dois povos que queren lá entrar.

Ele também desnitificou o sabra corajoso, que está pronto a

morrer pelo país: está pronto a fazer as grandes, as naióres coi-

sas, e, no fundo, cle achava que-o sabra era un cara muito nedro-
so, “que tinha uma porção de medo, una porção de neurose dentro de

si mesmo e que ele achava que ecra o rei do mundo, centro do mundo

como ele .de noite chupava dedo, ainda fazia pipi na. cana,e“quiras

coisas. pd

Ele achava que ele deveria contar somente o lado negativode

una série de aspectos israclenses. Cono o teatro Câmeri é un tea-
tro que pertence aos velhos representantes, a peça foi o maior es

cândalo do país.

As pessoas vinham ao 0 para aplaudir e na naior יו /

para Jogar tomates podres ou parar a peça no meio, ou para dizer

que nao tinham direito em none dos mortos de fazer isso; que era

contra a religião,

Eu sei que o teatro fechou a peça; o teatro ficou con medos,

Depois de um nes um mes e meio, foi o maior escândalo e todo mun-

do falou disso. Mas cle é ruito forte, ele critica muito, ele só

vê o lado negativos Ai צפמ ₪questão de proporção Está bem. O sa,

bra é um narcisista, nas ele é narcisista porque a Situação criou

fez com que, 86 ele não 8226018886 a si mesmo o país não existia

nais. É verdade, mas un mes depois dó marido ter morrido, talvez

outras viuvas pensem somente na morte, nais tarde; ou se un gene-

ral fala un discurso patriótico, um geheral ten de fazer um dis-

curso patriótico; nas os vivos tên que ouvit..isso e não os mortos

com isso estou acusando o general de ter matado os jovens, também

ele é culpado de ter matado jovens. Mas alguem tinha que norrer /

porcausa, porque sem isso não haveria nadas Quer dizer, quando /

você vê sonente o lado negativo, é perigosos

Pela primeira vez ele escreveu una peça absurda, que não se

passa en nenhum lugar. À peça. era toda ela uma filosofia. Qual a

filosofia dele? que as relações interpessoais estão baseadas em

humilhação, humilhar o próxino . É a única forma -de nostrar una a-

tividade vital; as relações centre as pessoas que gostam de humilhar

e as pessoas que gostam de ser hunilhadas.  
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Ele descreveu una situação de uma casa onde havia una pessoa
que se chamava "Objeto", mas em hebraico esse nome parece ser no-
ne próprio, "Chefetz'; cle era humilhado. por todos, escravizado /
por todos, e com isso ele tinha um grande prazer, um grande pra-
Zzer de ser e as outras dasia tinham um grande prazer em humilha
a

Escrita com grande talento e é uma peça que foi representada
em Haifa, no palco pequeno de Haifa, e depois foi levada ao pais
todo e aconteceu una coisa curiosa, os escritos a elogiaram como
a melhor peça do ano e o presidente anterior Zalman Shazar, que é
un velhinho sionista, da segunda aliá, tinha que dar o prênio de
5.000 liras; era um prêmio de teatro, de escultura, de todas as
artes; mas o nosso presidente deu uma pequena entrevista e falou
que ele detesta o Chanoch Levin, porque ele é ruito anti-nacional
isto apareceu na nossa imprensa e o-Chanoch Levin escreveu que o
presidente não gosta das peças dele, então, "não vou receber 6/7

ני das mãos de alguen que declara na inprensa que não gosta /
das minhas peças!", Houve un murmúrio, não foi, não recebeu o di-
nheiro. Ele é um rebelde contra tudo e ten talento.

4 últina peça que ele escreveu e todos correram Para, ver o /
que é que o Chanoch Levin escreveu de novo e qual será a nova nen
sagem dele.

Dois nomes Judeus ; ele escreveu um none tempórario da Peça ,

nas o none temporário fazia parte do titulo da peça e a peça 6 8

estória de dois amigos, dois homens muito pequenos que viven num
afeto de sinbiose, fraternal; e un dia, um deles, vê uma mulher e
ele ten una fixação pelo "tussik'" das nulheres grandes. Toda ela,
a fixação sexual de ui honen; a peça não tem nada de sexo; ten /

םוגב 58 palavra feia, nas a obsessão de um-honem por uns caracteres
sexuais secundários, não diria prinários. E ele. encontrou una gor

da, una atriz ruito gorda, gordíssina e com "tussik" enorme 6 8 7

gente sente que ele ten una fixação enorne, c a gente sente que e
le tem una, fixação enorme e toda a vida dele, tudo o que ele pen-
sa é em função dessa fixação.

É lógico que há outras coisas, muitas outras coisas; ele que-
ria escrever a escravização do homem pela mulher em função de al-

gun fator sexual em que o homem está pronto a se hunilhar. Nova-
mente voltou o moto, leit-motiv universal. A última peça que ele

. 9 . .+/ 7

escreveu "A juventude de Varda", É a mesma coisa; ele já está /
. . . 0

voltando, já está mastigando, está voltando a si mesno, Agorã e
. , . e . 7 . 1 .

a história de uma familia em que hã una moça bonita, una familia

burguesa como sempre. Una menina bonita 6 0020 a beleza física po

de fazer com que todos se humilhem, Nova humilhação; todos este-

jam prontos a pagar para poder estar perto da beleza física, só

física; todos estão prontos a se rebaixar conpletamente em torno

da beleza física, novamente universal,

Eu não sei qual vai ser o futuro de Chanoch Levin como drama-

turgo, mas se ele continuar a hurilhar ₪ público ou ao se repetir

ele talvez se acabe. Mas ele ten una idéia fixa, eu gosto de suas  



 

algo

idéias fixasporqueele luta por elas, eu mo sei até que pontosele é joven(ten 25, 26 anos); ten um talento muito, ruito gran-de, Ele é un escritorisraelense, escreve en hebraico, nasceu a-qui, nóscriamos tanbén escritores assim; cle está no início dacarreira; vanos ver o. que vai ser en continuação. Vocês tanbén /devem ter ouvido falar sobre escritores modernos que também clestem fixações de destruição ou fixações ruito pessinistas; eles /escreven e fazem muito ben; nas lembrem, nós estamos vivendo, osescritores estão vivendo conosco,
Os campos são-distintos porque ainda não existe teatro detelevisão en Israel, A televisão é nova; um canal sonente, muitopobre, sem comerciais, graças a Deus. Ela vive de enlatados das:séries do rundo. todo, Ironside, mas, também boas séries literárias, Buddenbrookge Peças interessantes.

As peças nacionais que pensavam fazer aqui foram todas, naninha opinião, a naior porcaria, Porque? Porque não há tradição :é preciso fazer coisas erradas ruito, muito tempo; não se esque-can que a televisão brasileira, apareceu nos anos 50 cón uma con-corrência ruito grande e acabou chamando todo 0 teatro, todos osgrandes autores de televisão Para fazer aquelas novelas horroro-Sas; aqui não existe ainda isto; mão existe ainda estilo de televisão; não existe Porque ainda não houve tenpo; as poucas coisasque fizeram foram nal feitas porque foran início.
A parte técnica, a cenalização de Peças aqui é muito benfeita, geralnente, nos teatros grandes; há bons atores, não diria,“ui tos, mas acho que é sô; hárelativamente bons. atores e fazem /sranáes produções; as Peçasnão prestan, mas as produções são magalficas no teatro. Televisão não existe, circna tanbér não existe,
A imagen que os outros povos tên de Israel é a inagemn de um“abra dançando "hoira" a noite toda, lutando odia inteiro, criando(ilros que daqui a 20 anos vao norrer, nas renascerão, não sei co-₪ inager bonita da coisa que eles gostariam de ver, principal-mente os judeus láfora, Estas coisas não são escritas ou foram escritas no tenpo da Guerra da Independência, porexemplo, "Béarvothaneguev"; nós estanos no. Néguev, norreu וגב soldado, Negba rodea-da pelos egípeios,.nós não abandonanos a nossa terra, Tudo isto écSr%0, este estilo existiu naquele tempo; atualmente não se escre-ve e nós não podemos “pedir a escritores para escrever isto, porque“> eles escreverem será una droga; é eles não escreverão, este tipoestá ultrapassado. : | a |
Talvez: Chanoeh Levin seja o prineiro que aparece; e é o pri-neiro que aparece que não tem nada de israelense; é o tal sentidouniversal. Fato 6 que a peça dele sobre o tussik grande está sendorepresentada en Londres agora, num teatro-pequeno, dirigida por Topol; vai começar agora, nos fins de março, Eu creio que. é una boaPeça, uma peça de sentidó universal; eu acho que a mensagem já estáultrapassada no- mundo grande, mas isto é uma opinião pessoal ninha,Nas grandes Peças, nenhuma mensagen judaica a não ser, talvez, naPcca sobre Herzl 6 Kafka, que também foi representada em cafés-con-certos en Paris, .
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Existem outras peças; eu me lembro de uma peça traduzida

“para o inglês e para o espanhol; se vem que o assunto já foi ul-
| trapassadoem geral: uma peça como a do Ben Tzion Toner "Og fi-

- lhos da.sonbra", sobre jovens judeus que vieran da Europa de /

“campos de concentração; querem esquecer que eram judeus do 'galut

o querem se tornar sabras. Mas é uma problemática já ultrapagsa-
88. אס monento en que nós dizemos que 0 teatro não pode ser edu-
cativo, não é mais, porque os autores não são mais educadores,

eles querem liberdades

No sentido universal mesmo tem que ser assim,

Eu tambén-acho que tem que ser não educador. -

Una outra peça sobre a qual não tive tempo de falar, também

representada em Haifa é "Pessoas dificeis". É também una história
univegsal.

Não diria que são obras primas ou mesmo pequenas obras pri
nas; são peças realistas boas e tarhém situadas.

Falou muito superficialmente sobre Efraim Kishon. Eu acho

que esse escritor daria coisas para o mundos essa peça Romeu e Ju

lieta, 20 anos depois teria um interessante universal.

Efraim Kishon é um humorista formidavel, escreve estórias

cômicas, algunas peças, inclusive a K'tubáã. Foi representada em

Sao Paulo. É uma comédia de costumes, muito bem escrita sobre uma

situação muito israelense, mas tanbén ruito universal, do narido

e da mulher há 40 anos, que de repente descobrem que não são casa

dos e a comédia que sai disso; é una 00188 interessante e tanbén|

una, forna de abertura. Una peça como Julieta que é essa última co
nédia é uma peça que eu tenho certeza que pode ser representada 7

em toda parte do mundo com ruito sucesso, inclusive num teatro do

Rio e São Paulo, con o none Efraim Kishon que é um eseritor israe

lense, que está escrevendo uma comédia shakespeariana.

Do ponto de vista acadêmico, se hã cursos de teatro. Há al

guns na Universidade de Tel Aviv, onde recebem grau, ou Bh. de

teatro, há muita história de teatro, é o que você perguntou?

Arte Cênica. Existe una escola en Ramat Gan, Beit Tzvi que
é uma escola de arte dramática que prepara atores como as grandes

escolas de Nova York e Londres e é muito bon; eles são mesno a re
serva do teatros.

. - os

Há grupos do exércitos vocês não sabem como fazem teatro /
. . . x .

no exército, teatro leve, sketches con ruita música; tambén rui-
/- .

tos atores novos vên dos grupos do exército, como Topol.
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“Existe ajuda de profcituras, Tel Aviv, Ierushalain, Haifa

principalmente Tel Aviv. Tão pequena ajuda, eles não exigem cui

“to, Justamente porque eles tên pouco dinheiro; eles não se preo

cupan con cenário, , Somente con representação. O mal é que Israel
tem uma coisa que é muito sui generis: hã tanto teatro em Israel

se faz tanto teatro, que os autores geralmente não são desenpre-
gados; estao senpre a procura de atores. No resto do mundo há ge
ralnente muito menos lugares. Aqui existe uma inflação de tradu-
ções, ruitas prodúções; até Beer Sheva ten o-seu teatro; há gru-
pos que viajam para todo lugar; kibutzin tên.

+.

 


