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O	Estúdio	Lusco-Fusco	apresenta	TCHEKHOV	É	UM	COGUMELO,	espetáculo	que	combina	ficção,	neurociência	e	memória,	para	

abordar	por	múltiplos	ângulos	e	linguagens	o	universo	da	peça	“As	Três	Irmãs”	de	Anton	Tchekhov.	Em	uma	síntese	livre	da	peça	
original,	espécie	de	haicai		das	Três	Irmãs,	são	abordados	temas	como	apatia,	caos,	esperança	e	desejo	de	mudança,	ecoando	as	
contradições	do	tempo	presente.		A	montagem	marca	os	10	anos	da	Cia.	Estúdio	Lusco-Fusco.	

	
O	espetáculo	estreou	no	Teatro	Anchieta	–	SESC	Consolação	em	São	Paulo,	Brasil,	em	temporada	de	25	de	agosto	a	8	de	outubro	

de	2017,	com	excelente	repercussão	de	crítica	e	público.	Nos	dias	13	e	14	de	outubro	a	montagem	foi	apresentada	no	Teatro	SESC	
Santos,	abrindo	a	turnê	nacional.		
	
	 Em	cena,	as	premiadas	atrizes	Helena	Ignez,	Djin	Sganzerla	e	Michele	Matalon,	atrizes	de	gerações	distintas,	criam	um	jogo	
cênico	que	embaralha	os	diversos	tempos	-	são	três	irmãs	ou	a	mesma	mulher	em	três	tempos	da	vida?	O	cantor	Roberto	Moura,	que	
canta	ao	vivo	musicas	tradicionais	do	leste	europeu,	e	os	dançarinos	Samuel	Kavalerski	e	Fernando	Rocha	completam	o	elenco.	Há	
ainda	a	participação	do	grupo	de	jovens	músicos	Os	Embatucadores,	que	invadem	o	palco	ao	final	do	espetáculo.		
	

Durante	a	apresentação,	o	diretor	André	Guerreiro	Lopes	interfere	de	forma	inusitada	no	espetáculo.	Sentado	em	silêncio,	
vestindo	um	capacete	de	eletrodos,	sua	atividade	cerebral,	emoções	e	ondas	mentais	são	captadas	e	transformadas	em	impulsos	
elétricos	que	acionam	ao	vivo	uma	instalação	sonora	e	visual	criada	pelo	músico	Gregory	Slivar.	A	atividade	invisível	da	mente	do	
diretor	controla	frequências	que	vibram	poças	d’	água	e	tocam	sinos,	interferindo	na	ação.	
	

Cenas	de	uma	rara	videoentrevista	gravada	em	1995	com	o	diretor	de	teatro	José	Celso	Martinez	Corrêa	sobre	os	bastidores	da	
histórica	montagem	de	As	Três	 Irmãs	 no	Teatro	Oficina	em	1972	 são	projetadas	 ao	 vivo,	 completando	o	 jogo	entre	os	 tempos	e	o	
mosaico	desta	experiência	teatral.	A	entrevista	foi	gravada	pelo	próprio	diretor	de	TCHEKHOV	É	UM	COGUMELO,	na	época	um	jovem	
estudante	de	teatro,	e	relata	um	processo	de	criação	radical	que	envolveu	o	uso	de	alucinógenos	e	representou	a	ruptura	do	grupo,	
em	plena	ditadura	brasileira.	
	

"...uma	delicada	viagem	pelo	tempo	que	resulta	em	dos	mais	belos	espetáculos	presentes	em	nossa	cena.	Imperdível!”	
	José	Cetra	Filho	-	Palco	Paulistano,	Jurado	APCA	SP	

	
"Belíssmo,	alusivo,	tchekhoviano,	na	sua	névoa	de	irrealidade,	de	memória	e	de	projeto."	

	Marcelo	Coelho,	Folha	de	SP	



FICHA	TÉCNICA	-	TCHEKHOV	É	UM	COGUMELO	

Direção,	Concepção	e	Adaptação	-	ANDRÉ	GUERREIRO	LOPES	

Texto	-	EXTRATOS	DE	“AS	TRÊS	IRMÃS”	DE	ANTON	TCHEKHOV	

Elenco	-	DJIN	SGANZERLA,	HELENA	IGNEZ,	MICHELE	MATALON,	

ROBERTO	MOURA,	SAMUEL	KAVALERSKI	E	FERNANDO	ROCHA	

Cenário	e	Figurinos	-	SIMONE	MINA	

Direção	Musical	e	Instalação	Sonora	-	GREGORY	SLIVAR	

Iluminação	-	MARCELO	LAZZARATTO	

Assistente	de	Direção	e	Direção	de	Cena	-	RAFAEL	BICUDO	

Preparação	de	Canto	e	Músicas	Tradicionais	-	ROBERTO	MOURA	

Participação	Especial	–	GRUPO	EMBATUCADORES	

Produção	Executiva	-	MELISSA	OLIVEIRA	

Direção	de	Produção	-	DJIN	SGANZERLA	/	ESTÚDIO	LUSCO-FUSCO	PRODUÇÕES	LTDA.	

DURAÇÃO:	90	minutos	/	Faixa	etária:	14	anos	
	

ESTÚDIO	LUSCO-FUSCO	–	10	ANOS	-	www.luscofusco.art.br	
	

TCHEKHOV	É	UM	COGUMELO	celebra	os	10	anos	do	Estúdio	Lusco-fusco,	cia.	teatral	criada	em	2007	por	André	Guerreiro	Lopes	e	Djin	Sganzerla.	O	
núcleo	de	criação	conta	com	parceiros	das	mais	diversas	áreas	artísticas,	como	artes	cênicas,	dança,	artes	visuais	e	cinema.	O	repertório	da	companhia	foi	
apresentado	em	diversas	cidades	do	Brasil	e	importantes	festivais	como	Cena	Brasil	Internacional	RJ	e	Festival	de	Dança	de	Londrina.	A	busca	por	narrativas	
originais	para	abordar	temas	contemporâneos	e	o	diluir	das	fronteiras	entre	as	linguagens	artísticas	são	fontes	constantes	de	inspiração,	em	espetáculos	
como	A	MELANCOLIA	DE	PANDORA	(2016),	com	direção	de	Steven	Wasson	e	André	Guerreiro	Lopes,	parceria	entre	as	Cias.	BR	116,	Lusco-fusco	e	Theatre	de	
l’Ange	Fou	(EUA)	com		Bete	Coelho,	Djin	Sganzerla,	André	Guerreiro	Lopes	e	Ricardo	Bittencourt;	ILHADA	EM	MIM	–	SYLVIA	PLATH	(2014),	indicado	ao	Prêmio	
APCA	de	Melhor	Direção;	O	LIVRO	DA	GRANDE	DESORDEM	E	DA	INFINITA	COERÊNCIA	(2013),	a	partir	das	obras	Inferno	e	Um	Sonho	de	A.	Strindberg,	eleito	
pelos	críticos	paulistas	como	o	Segundo	Melhor	Espetáculo	do	ano	em	avaliação	do	Jornal	Folha	de	SP;	O	BELO	INDIFERENTE	de	Jean	Cocteau	(2011);	
ESTRANHO	FAMILIAR	(2010),	a	partir	do	conto	O	Espelho	de	Guimarães	Rosa;	TRAGICOMÉDIA	DE	UM	HOMEM	MISÓGINO,	de	Evaldo	Mocarzel	(2009);	UM	
SONHO,	de	A.	Strindberg	(2007).		



BIO	RESUMIDA	–	direção	e	elenco	
	

André	Guerreiro	Lopes	é	diretor	e	ator,	diretor	artístico	do	Estúdio	Lusco-fusco.	Em	seus	trabalhos	explora	a	intersecção	de	múltiplas		
linguagens,	como	teatro	físico,	cinema	e	artes	visuais,	como	nos	espetáculos	Ilhada	em	Mim	–	Sylvia	Plath,	O	Livro	da	Grande	
Desordem	e	da	Infinita	Coerência	e	o	Projeto	Olho-Urubu	Festival	Mirada	–	SESC	TV.	Foi	indicado	ao	Prêmio	APCA	de	Melhor	Direção	e	
recebeu	o	prêmio	de	Melhor	Ator	no	Festival	Internacional	de	Cinema	Fronteira.	Por	cinco	anos	foi	membro	da	Cia.	Theatre	de	l’Ange	
Fou	em	Londres,		apresentando-se	em	cidades	da	Europa,	Israel	e	Brasil.	Como	cineasta,	dirigiu,	entre	outros,	o	premiado	Voo	de	
Tulugaq.	Atuou	em	diversos	espetáculos	teatrais,	filmes	e	séries	de	TV.	Foi	membro	da	Cia.	do	Latão	e	do	CPT	de	Antunes	Filho	por	um	
ano.	Formou-se	pela	ECA-USP,	no	Teatro	Célia	Helena	e	na	Ecole	de	Mime	Corporel	Dramatique	de	Londres.	É	assistente	de	direção	
brasileiro	do	diretor	Robert	Wilson,	nas	montagens	A	Dama	do	Mar	e	Garrincha	–	Uma	Ópera	das	Ruas.	
	
Djin	Sganzerla	É	atriz	e	produtora,	co-fundadora	da	Lusco-fusco.	Recebeu,	entre	outros	prêmios,	o	APCA	de	Melhor	Atriz	de	
Cinema,	Melhor	Atriz	no	12º	Festival	de	Cinema	Luso	Brasileiro	em	Portugal	e	Melhor	Atriz	Coadjuvante	no	39º	Festival	de	Cinema	de	
Brasília.	Atua	nos	espetáculos	da	Cia.	Lusco-fusco	e	como	atriz	convidada	em	teatro,	cinema	e	TV.	Trabalhou	com	diretores	como	
Antonio	Abujamra,	em	O	Que	é	Bom	em	Segredo	é	Melhor	em	Público,	Zé	Celso	Martinez	Corrêa,	em	Cacilda!,	Rogério	Sganzerla,	
em	Savannah	Bay,	Samir	Yazbek	e	Helio	Cícero,	em	Frank-1,	Steven	Wasson	(Theatre	de	l'Ange	Fou	-EUA)	em	A	Melancolia	de	
Pandora,	entre	outros.	Sob	a	direção	de	André	G.	Lopes	atuou	em	Ilhada	em	Mim-	Sylvia	Plath,	O	Livro	da	Grande	Desordem,	O	Belo	
Indiferente,	entre	outros,	e	co-dirigiu	o	Estranho	Familiar.	Em	cinema	atuou	em	mais	de	quinze	longas	metragens,	com	diretores	
como:	Carlos	Reichenbach,	Paulo	Cesar	Saraceni,		Helena	Ignez,	Julio	Bressane,	Rogério	Sganzerla,	Bruno	Safadi,	Eduardo	Belmonte,	
Ivan	Cardoso,	o	diretor	português	Rodrigo	Areias,	entre	outros.	
	
Helena	Ignez	Helena	Ignez	começou	no	teatro	em	1960	em	Salvador	na	antológica	montagem	de	A	Ópera	dos	Três	Tostões	de	Bertolt	
Brecht	dirigida	por	Martim	Gonçalves	com	cenários	de	Lina	Bo	Bardi,	com	Eugenio	Kusnet	como	protagonista.	Trabalhou	como	atriz	
com	alguns	dos	mais	 importantes	diretores	 como	 Judith	Malina,	 Ziembinski,	Antônio	Abujamra.	Atuou	em	Os	 Sete	Afluentes	do	Rio	
Ota,	de	Monique	Gardenberg.	Atuou	em	Vestido	de	Noiva	e		Pessoas	Sublimes,	em	2016,	com	Os	Satyros,	direção	de	Rodolfo	Vázquez.	
Dirigiu	Savannah	Bay	de	Marguerite	Duras	e	Cabaret	Rimbaud	-	Uma	Temporada	no	Inferno	de	sua	autoria	para	o	Festival	de	Artes	em	
Barcelona.	Em	cinema	dirigiu,	entre	outros	filmes,	Canção	de	Baal,	vencedor	do	Prêmio	de	Melhor	Filme	pelo	Júri	da	Crítica	no	Festival	
de	 Gramado	 2009;	Luz	 nas	 Trevas,	Prêmio	 da	 Crítica	 Boccalino	 d’Oro	 de	 Melhor	 Filme	 no	 Festival	 de	 Cinema	 de	 Locarno	 e	Ralé,	
vencedor	do	prêmio	Melhor	Direção	no	23º	 Festival	Mix	Brasil	 em	2016.	 Seu	próximo	 filme	A	Moça	do	Calendário,	 com	 roteiro	de	
Rogério	Sganzerla,	terá	exibição	em	2017.	Helena	recebeu	homenagens	em	festivais	como	no	20º	Fribourg	International	Film	Festival,	
na	Suíça,	com	a	Mostra	La	Femme	du	Bandit	e	no	17º	Kerala	International	Film	Festival,	na	Índia,	além	de	ser	a	homenageada	deste	
ano	do	Grande	Prêmio	do	Cinema	Brasileiro.	



	
	
	
	
Michele	 Matalon	 trabalhou	 como	 atriz,	 bailarina	 e	 produtora	 com	 o	 Grupo	 Marzipan,	 nos	 espetáculos		Marzipan	 2015,	Tico-
Tico,	Marzipan	Dança,	Palimpseto,	Manos	Arriba.	Atuou	nos	espetáculos	O	Percevejo	direção	Luis	Antonio	Martinez	Correa,	Tratar	com	
Murdock	 com	 direção	 de	 José	 Possi	 Neto,	em	Pentesiléias,	direção	 de	Daniela	 Thomas	 e	 Bete	 Coelho,	 e	 nos	 seguintes	 espetáculos	
de	Gerald	Thomas	Império	Das	Meias	Verdades,	Saints	and	Clowns,	Morte,	além	de	produzir	The	Flash	and	Crash	Days.	Codirigiu	com	
Monique	Gardenberg	os	espetáculos	O	Desaparecimento	do	Elefante,	Inverno	na	Luz	Vermelha,	Um	Dia	No	Verão	e	Os	Sete	Afluentes	
Do	 Rio	 Ota.	No	 cinema,	 foi	 diretora	 assistente	 de	 projetos	 como	A	Moça	 do	 Calendário,	Ralé,	 Luz	 Nas	 Trevas,	 Poder	 dos	 Afetos	 e	
Canção	de	Baal,	de	Helena	Ignez	e	do	longa	Ó	Paí	Ó,	de	Monique	Gardenberg.	
	
	
Roberto	Moura	é	natural	de	Santos,	estudou	canto	na	Escola	de	Belas	Artes	do	Paraná	e	no	Conservatório	de	Lausanne,	Suíça.	
Formado	pela	Universidade	de	Paris	XI	em	música	e	pelo	instituto	Ifeld	de	Lyon	no	Método	Feldenkrais.	Trabalhou	como	professor	de	
canto	e	regente	de	corais	na	França.	Artista	convidado	do	Festival	de	Outono	de	Patrimoniu,	Córsega,	festival	voltado	para	a	prática	de	
cantos	de	tradição	oral,	atuando	como	cantor	e	professor	de	canto.	Foi	preparador	vocal	do	Musical	Garrincha	dirigido	por	Bob	Wilson.		
	
	
Samuel	Kavalerski	é	bailarino,	coreógrafo	e	artista	visual.	É	professor	e	ensaiador	do	Corpo	Jovem	da	Escola	de	Dança	do	Theatro	
Municipal	de	São	Paulo.	Dirigiu	e	atuou	em	Céu	de	Espelhos,	projeto	vencedor	do	20o	Cultura	Inglesa	Festival,	e	recebeu	uma	indicação	
ao	prêmio	de	melhor	interpretação	da	APCA	em	2016.	Foi	solista	da	São	Paulo	Cia.	de	Dança,	integrou	o	elenco	da	Quasar	Cia	de	
Dança,	de	Goiânia,	e	o	Balé	Teatro	Guaíra,	de	Curitiba.	

	
Fernando	Rocha	é	ator	e	bailarino,	foi	integrante	do	Balé	da	Cidade	de	São	Paulo	com	direção	de	Mônica	Mignon.	Fez	o	curso	
profissionalizante	da	Escola	Célia	Helena	de	Teatro	e	em	2012	ingressou	para	o	Grupo	Tapa.	Fez	mais	de	10	peças	de	Teatro	musical.	
Seus	últimos	trabalhos	em	teatro	foram:	Esplêndidos,	de	Jean	Genet,	com	Dir.	de	Eduardo	Tolentino,		A	Máquina	Tchekhov,	com	Dir.	de	
Denise	Weinberg	e	Clara	Carvalho,	Cenas	de	Uma	Execução,	com	dir.	de	Clarisse	Abujamra,	e	Luzes	do	Ocaso,	com	dir.	de	Neyde	
Veneziano.	
	
	
	



 
 

 
 
 

 

CLIPPING	DE	IMPRENSA	
	

Tchekhov	é	um	Cogumelo	
	

Temporada	no	Teatro	Anchieta	–	SESC	Consolação,	São	Paulo	
7	semanas	-	25	de	agosto	a	8	de	outubro	de	2017	

	
Teatro	SESC	Santos	dias	13	e	14	de	outubro	de	2017	

	
Festival	Cena	Brasil	Internacional	–	Rio	de	Janeiro	–	junho	de	2018	

	
Temporada	Centro	Cultural	Banco	do	Brasil-Rio	de	Janeiro,	20	de	junho	a	22	de	julho	de	2018	
	
	
	
	
	
	
	



	
Resenha	crítica	de	Marcelo	Coelho,	colunista	do	Jornal	Folha	de	São	Paulo 

 
		



	
Crítica	jornal	FOLHA	DE	SÃO	PAULO		

	



	



Matéria	Jornal	FOLHA	DE	SÃO	PAULO		

	



Indicação	/	Resenha	crítica	VEJA	SP	

	
	



Matéria	jornal	O	ESTADO	DE	S.PAULO	

				



Matéria	jornal	FOLHA	DE	SÃO	PAULO	

	



Jornal	O	GLOBO,	matéria	de	meia	página	no	SEGUNDO	CADERNO	-	Rio,	junho	de	2018.		



	
Jornal	O	GLOBO	–	Perfil	SEGUNDO	CADERNO,	junho	2018	



Destaque		do	Festival	Cena	Brasil	Internacional	–	JORNAL	DO	BRASIL,	junho	2018	



	
Destaque		Jornal	Folha	de	São	Paulo	-	GUIA	DA	FOLHA	

		



	 Coluna	Arcênico	-	ESTADO	DE	S.PAULO	 	 	 	 	 	 	 Destaque	GUIA	DO	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	

		 	

	



Resenha	Crítica		de	José	Cetra	Filho	-	Palco	Paulistano	-	Jurado	do	Prêmio	APCA		

 
TCHEKHOV É UM COGUMELO 

 
 

        Tempo de delicadeza. Tempo de singeleza. Tempo de beleza. Tempo, tempo, tempo... 
         1900, ano em que Tchekhov escreve As Três Irmãs. 
 



 
Olga Knipper e Tchekhov em 1901, ano da estreia de "As Três Irmãs" em Moscou. 

 

 



 
        1972, ano em que o Grupo Oficina monta a peça por apenas alguns dias. (tive o privilégio de assistir a essa montagem, 
que tinha ar bastante melancólico e triste). 
 

 
 
        1995, ano em que Zé Celso Martinez Corrêa dá histórica entrevista para um grupo de estudantes de teatro sobre a 
montagem de 1972. 
 



 
 
       2017, ano em que André Guerreiro Lopes (um dos entrevistadores de 1995), reúne tudo isso em uma delicada viagem 
pelo tempo e que resulta em dos mais belos espetáculos presentes em nossa cena: TCHEKHOV É UM COGUMELO. 
 

 
 
        Em 2010 quando assisti a Ilhada Em Mim escrevi: “Eu queria ter veia poética para poder traduzir com palavras 
adequadas todas as sensações que tive ao assistir Ilhada em Mim. A encenação de André Guerreiro Lopes é absolutamente 
sensitiva e fica difícil escrever sobre ela de maneira racional.” A mesma sensação eu tive ao ver O Livro da Desordem e da 
Infinita Coerência (anterior a Ilhada Em Mim, mas que vi posteriormente) e eis que ela novamente se repete com este 
belíssimo Tchekhov É Um Cogumelo! André tem o dom de transformar poesia em ato cênico. 



        O espetáculo, bastante complexo, coloca em cena literalmente o que se passa no cérebro do encenador mixando de 
forma extremamente harmoniosa os tempos citados acima. Um ato de “esculpir o tempo” como informa o belo e informativo 
programa. 
        A mais que lúcida entrevista de Zé Celso serve como guia para o espetáculo sendo intercalada com cenas de As Três 
Irmãsonde Olga, Irina e Masha são representadas com muita sensibilidade por Helena Ignez, Djin Sganzerla e Michele Matalon 
e as canções são lindamente cantadas por Roberto Moura. Samuel Kavalerski e Fernando Rocha completam o harmonioso 
elenco.  A iluminação de Marcelo Lazzaratto e a trilha sonora de Gregory Silvar embalam suavemente toda a encenação e não 
contente em esculpir o tempo, Guerreiro Lopes esculpe também o lugar nos trazendo da longínqua Rússia do início do século 
20 para as ruas de São Paulo de 2017 por meio da surpreendente participação do Grupo Embatucadores. É muita emoção 
para um espetáculo só! 
             A peça também comemora os dez anos do Estúdio Lusco-fusco, a companhia teatral criada por Djin Sganzerla e 
André Guerreiro Lopes. 
        Cada um à sua maneira, Tchekhov É Um Cogumelo e Boca de Ouro (direção de Gabriel Villela, em cartaz no Tucarena) 
são, na forma, os dois mais belos espetáculos em cartaz na cidade, além, obviamente, da qualidade de seus conteúdos. 
        TCHEKHOV É UM COGUMELO está em cartaz no Teatro Anchieta até 08/10/2017 às sextas e sábados às 21h e aos 
domingos às 18h. 
        IMPERDÍVEL!! 
 
27/08/2017 
	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
								Jornal	A	TRIBUNA	-	13	de	outubro	de	2017	



Avaliado	como	o	Terceiro	Melhor	Espetáculo	do	Ano	de	2017	–	júri	dos	críticos	–	Folha	de	São	Paulo



	
Entrevista	e	Perfil	com	Helena	Ignez	–	
Capa	do	Caderno	Ilustrada	30/10/17



	
	

Resenha	Critica	do	roteirista	e	professor	de	literatura	Antonio	Arruda	-	18	de	Setembro	de	2017	

	
"TCHEKHOV	É	UM	COGUMELO"	
(resenha	crítica	feita	por	um	espectador	arrebatado)	
	
Em	carta	ao	seu	principal	editor,	Suvorin,	o	escritor	russo	Tchekhov	escreveu,	em	1892:	"Lembre	que	os	escritores	que	chamamos	de	
eternos	ou	simplesmente	de	bons	e	que	nos	inebriam	possuem	um	traço	comum	e	extremamente	importante:	rumam	para	um	lugar	
determinado	e	nos	chamam	para	lá,	e	sentimos,	não	com	a	razão,	mas	com	todo	o	nosso	ser,	que	eles	têm	uma	meta,	assim	como	a	
sombra	do	pai	de	Hamlet,	que	não	por	acaso	surgia	e	sobressaltava	a	imaginação".		
	
Vasculhando	aqui	o	que	possuo	de	Tchekhov,	achei	esse	trecho	(retirado	do	livro	de	contos	"O	assassinato	e	outras	histórias",	Cosac	e	
Naify,	2002,	p.	251)	o	que	melhor	ilustra	meu	sentimento	ao	assistir	ao	espetáculo	teatral	"Tchekhov	é	um	cogumelo",	em	cartaz	no	
Sesc	Consolação	até	o	dia	08	de	outubro:	tomou	todo	o	meu	ser,	deixou-me	inebriado	e,	principalmente,	chamou-me	a	um	lugar	tão,	
mas	tão	mágico,	que	somente	mesmo	o	cogumelo	de	Zé	Celso	-	e	a	genialidade	do	diretor	e	de	toda	a	equipe	-	
seria	mote	para	esse	espaço-tempo	para	onde	a	peça	nos	transporta.	
	
Concebida	e	dirigida	por	André	Guerreiro	Lopes	e	com	as	talentosas	e	potentes	atrizes	Helena	Ignez,	Djin	Sganzerla	e	Michele	Matalon	
(e	grande	elenco),	a	peça	é	inspirada	em	trechos	de	"As	três	irmãs",	de	Tchekhov,	e	em	uma	entrevista	concedida	por	Zé	Celso	ao	
então	jovem	estudante	de	teatro	André	Guerreiro.		
	
No	vídeo	-	quase	mítico	-	Zé	conta	sobre	sua	experiência	com	"As	Três	irmãs"	e	o	uso	de	alucinógenos.	Sentando	na	grama,	ele	
relembra	o	momento	em	que,	com	um	amigo,	traçou,	no	teatro,	uma	espécie	de	mandala	e	se	transportou	ao	universo	esotérico	das	
três	irmãs;	e	é	a	partir	daí	que	embarcamos	na	viagem	que	a	peça	de	André	nos	convida	a	fazer,	de	uma	forma	esteticamente	
arrebatadora	e	bela:	nós,	espectadores,	entramos	no	espaço	místico-mítico-espiritual	dessas	três	personagens	e,	mais	do	que	isso,	no	
espaço	místico-mítico-espiritual	do	zazen	(prática	que	André	realiza	há	anos).	
	
Bem,	vamos	por	partes	(ainda	que	o	Tempo	não	admita	essa	divisão);	primeiro,	a	incrível	percepção	do	diretor	de	associar	o	instante-já	
(expressão	zen	clariceana)	teatral	ao	instante-já	da	meditação	zazen:	André,	conectado	a	eletrodos	que	mostram	o	funcionamento	de	
seu	cérebro	em	tempo	real,	medita	durante	todo	o	espetáculo	-	ora	sentado,	ora	praticando	o	kinhin	(meditação	caminhando);	eis	que	



o	criador	e	diretor	do	espetáculo	nos	convida	a	viajar	por	seu	cérebro	criativo,	pela	alma	criativa	de	Tchekhov	e	pelo	espírito	ancestral	
de	Zé	Celso	(e	não	é,	ancestralidade	manifesta	em	fala	e	gestos,	o	que	vemos	no	vídeo	exibido	durante	o	espetáculo?).		
	
	
	
E	nesse	impulso	cerebral-artístico-cênico	nos	deparamos	com	o	grande	elemento,	ao	meu	ver,	desse	espetáculo	primoroso,	tecido	por	
linhas	tênues	de	sensibilidade	e	emoldurado	por	delicada	e	perspicaz	tela	estética:	o	Tempo.	Melhor,	o	não-tempo,	a	não-peça,	a	não-
ação,	no	sentido	zen	mesmo	do	que	seja	o	Tempo.	No	instante-já	teatral,	passado,	presente	e	futuro	fundem-se,	amalgamam-se,	co-
existem	de	forma	mágica:	temos	o	texto	de	Tchekhov,	escrito	em	1900	e	encenado	pela	primeira	vez	em	1901;	a	experiência	de	Zé	
Celso	com	ele,	em	1972;	a	entrevista	que	André	fez	com	ele,	em	1995,	e	o	espetáculo	"Tchekhov	é	um	cogumelo",	em	tempo	presente.	
Tudo	costurado	magistralmente	por	texto,	música,	projeções	de	vídeos	(a	cargo	do	querido	amigo	Ricardo	Botini),	iluminação,	dança,	
objetos	de	cena	que	ganham	vida	e	se	ressignificam	de	forma	epifânica.		
	
Assim,	um	grande	elogio	ao	Teatro	se	instaura:	a	eternização	de	Tchekhov,	de	Zé,	da	memória-viva	do	teatro	brasileiro	Helena	Ignez,	e	
do	próprio	André	(e	de	todos	os	que	estão	envolvidos	no	espetáculo,	inclusive	nós,	espectadores	desse	Não-tempo),	diretor	que	teve	a	
coragem	de	se	vasculhar	em	Tempo-alma	para	presentear	a	todos	com	seu	instante-já	poético.		
	
As	almas	solitárias	das	três	irmãs	ecoam	etéreas	e	intensas	em	gestos	carregados	de	arte	butô,	em	músicas	carregadas	de	ondas	
cérebro-poéticas,	em	composição	cênica	que	ganha	vida	com	uma	sutileza	tão	encantadora	que,	a	nós,	presenteados,	resta	entregar-
nos	de	corpo	e	alma	a	esse	encanto.		
	
Relembrei	os	quase	três	anos	em	que	pratiquei	o	zazen	no	zendo	de	Monja	Cohen;	relembrei	"A	Gaivota",	de	Tchekhov,	que	há	três	
anos	trabalho	com	meus	alunos	de	14	anos	(e	que	me	perguntam:	"Nossa,	você	não	se	cansa	de	ler	tantas	vezes	um	mesmo	livro?";	ao	
que	eu	respondo:	"ele	nunca	é	o	mesmo;	nem	ele,	nem	eu,	nem	vocês".)	E	é	esse	espaço	da	atemporalidade	literária,	artística,	
existencial,	onde	vida,	morte	e	amor	"tchekhovicelsianos"	se	entrelaçam	e	se	sobrepõem	em	sons	de	piões	que	giram	no	tempo-já-do-
teatro-mágico,	que	encontrei	a	inspiração	para	escrever	esse	texto,	por	meio	do	qual	convido	a	todos	a	assistirem	ao	espetáculo	
"Tchekhov	é	um	cogumelo",	cujo	final	nos	dá	o	assombro	da	boa	amarração	dramática	dessa	peça	impecável:	os	batuques	do	grupo	
Embatucadores	nos	mostram	que	Teatro	se	faz	assim,	no	visível	que	se	torna	invisível,	pois	são	essas	ondas	que	nos	fazem	viajar	pela	
alma	da	Arte,	com	A	maiúsculo,	e	em	Tempo!	

	

	



	

	

	

	

Resenha	Critica	do	jornalista	Steve	Berg	-	5	de	Setembro	de	2017	

	
					Talvez	a	mais	surpreendente	de	suas	muitas	e	prazerosas	sutilezas	seja	o	fato	de	que	“Tchekhov	é	um	cogumelo”	transporta	desde	o	
início	o	espectador	para	uma	câmara	de	ressonâncias	sonoras	e	visuais	dentro	da	qual	bailam,	brilham,	conversam,	tilintam	e	batucam	
um	dos	grandes	clássicos	da	dramaturgia	russa;	dois	diretores	brasileiros	de	invulgar	grandeza	e	talento	(Старое	и	новое);	um	trio	de	
atrizes	cujas	máscaras	e	corpos	em	movimento	operam	verdadeiros	sortilégios;	e	uma	companhia	de	atores	dedicados	em	constante	
circulação.	

	
					Desde	O	sonho	(o	primeiro	espetáculo	do	Estúdio	Lusco	Fusco,	em	2007),	a	imaginação	de	André	Guerreiro	Lopes	reflete	uma	
paixão	e	um	respeito	pelo	teatro	e	todos	os	seus	elementos	constituintes	que	vem	se	traduzindo,	ao	longo	dos	dez	anos	de	existência,	
em	uma	sucessão	de	joias	dramatúrgicas.	No	entanto,	o	maior	feito	dessa	nova	encenação	é	conseguir,	sem	chavões	e	sem	palavras	de	
ordem	esvaziadas	de	qualquer	sentido	ou	sentimento	que	não	a	mera	contrariedade,	a	proeza	de	iluminar	através	da	arte	o	presente	
político	da	nação	com	gestos	e	palavras	de	um	passado	não	menos	conturbado	do	outro	lado	do	mundo	e	da	história.	Não	é	pouca	
coisa.	

	
		“Tchekhov	é	um	cogumelo”	será	para	sempre	um	espetáculo	memorável	por	ter	logrado	evocar	algo	como	o	mais	auspicioso	e	
alvissareiro	dos	alinhamentos	planetários,	uma	coisa	da	ordem	estelar,	da	iluminação	mesmo	(onde	há	Helena	há	LUZ).	A	imaginação	
tecnológico-budista	de	André	Guerreiro	Lopes	mescla	memória	e	desejo	a	imagens	poderosas	e	sempre	oníricas	postas	em	cena	por	
um	brilhante	elenco	encabeçado	por	Helena	Ignez,	Djin	Sganzerla	e	Michele	Matalon	para	oferecer	ao	espectador	uma	sofisticadíssima	
releitura	de	um	dos	mais	importantes	dramaturgos	da	história	do	teatro	universal.	Corram	até	o	Sesc	Consolação!	Vida	longa	ao	
Estúdio	Lusco	Fusco!	
	



	
	
	

Resenha	Crítica	do	diretor	e	dramaturgo	Aimar	Labaki	–	1	de	outubro	de	2017	

	
	
	
	
	
Futuro	que	não	é	construído	com	pedaços	do	passado	é	fantasia	-	e	não	serve	para	novo	passado.	"Tchekov	é	um	Cogumelo",	
espetáculo	construído	sob	a	batuta	de	André	Guerreiro	Lopes,	é	síntese	das	boas,	daquelas	que	são	uma	nova	tese,	pronta	a	ser	
contestada	e	servir	de	passado	para	um	outro	futuro.		
	
A	partir	de	suas	experiências	com	Zé	Celso,	Bob	Wilson,	meditação	e	o	teatro	sem	mediação,	elaborou	uma	dramaturgia	cênica	com	o	
rigor	e	a	opção	pelo	Belo	da	escola	de	Wilson	(	e	seus	diluidores	in	terra	brasilis,	o	que	inclui	o	próprio	em	sua	atual	fase	invernal)	e	a	
pulsão	de	vida	dionisíaca,	típica	do	Zé	Celso	que	pontua	a	apresentação	com	um	depoimento	em	vídeo	colhido	nos	anos	90.	
	
Como	sabe	a	diferença	entre	Artes	Plásticas	e	Teatro,	Guerreiro	não	teme	o	fluxo	do	dia	e	sabe	que	a	cena	só	acontece	se	tiver	carne	
em	cena,	isso	é,	atores.	Helena	Ignez,	Djin	Sganzerla	e	Michele	Matallon	alcançam	aquele	grau	de	excelência	que	se	pôde	observar,	há	
alguns	anos,	em	Isabelle	Hupert	ao	sobreviver	a	um	Heiner	Muller	tangenciado	por	Wilson	-	são	tecnicamente	irrepreensíveis	e	não	
saem	um	miílimetro	do	pedido	pelo	encenador,	mas	ocupam	o	pedaço	que	lhes	cabe	no	palco	com	uma	humanidade	e	animalidade,	
isto	é,	com	uma	vida,	que	faz	toda	a	diferença.		
	
Ficam	só	mais	duas	semanas	no	SESC	Anchieta.	Mas	já	tem	lugar	certo	na	minha	memória	-	e,	ouso	dizer,	na	memória	de	nosso	teatro.	
	
	
	
	
	
	
	

	





Espetáculo indicado ao Prêmio APCA - Associação Paulista de 
Críticos de Arte, como Melhor Direção de 2014.

A partir dos escritos
de Sylvia Plath
 
Texto
Gabriela Mellão
 
Direção e Cenografia
André Guerreiro Lopes
 
Elenco
Djin Sganzerla e André Guerreiro Lopes
 
Figurinos
Fause Haten
 
Iluminação
Marcelo Lazzaratto
 
Concepção Sonora e Trilha Original
Gregory Slivar
  
Temporada Sesc Pinheiros, SP - setembro a novembro de 2014 – 7 semanas
Temporada Teatro Sérgio Cardoso, SP – maio e junho de 2015 – 4 semanas
Festival Cena Brasil Internacional , Rio – 2015
Teatro Sesc Santos, SP – 2015
Festival Tirandentes em Cena, MG - 2014



A MONTAGEM

 A Cia. Lusco-fusco apresenta Ilhada em Mim – Sylvia Plath, espetáculo inspirado 
nos escritos pessoais de uma das maiores poetisas norte-americanas de todos os tempos, 
vencedora do prêmio Pulitzer em 1982. 

 O espetáculo teve sua estréia no Festival Tiradentes Em Cena MG em maio de 2014, 
considerado o “destaque do Festival” pelo crítico teatral Macksen Luiz do Jornal O Globo, 
conforme consta no Clipping de Imprensa anexo.

 Ilhada em Mim – Sylvia Plath teve sua primeira temporada no Teatro SESC 
Pinheiros em São Paulo de 18 de setembro a 01 de novembro de 2014. Pelo trabalho, o diretor 
André Guerreiro Lopes foi indicado ao Prêmio APCA de Melhor Direção de 2014.

 A montagem representa a continuidade da pesquisa artística do grupo, que criou 
espetáculos como O Livro da Grande Desordem e da Infinita Coerência a partir das obras 
Inferno e Um Sonho de A. Strindberg, considerado pela Folha de São Paulo o 2º Melhor 
Espetáculo do ano de 2013; O Belo  Indiferente de Jean Cocteau 2011/12; Estranho Familiar 

a partir do conto O Espelho de G. Rosa 2010; Tragicomédia de um Homem Misógino de 
Evaldo Mocarzel 2008 ; Um Sonho de A. Strindberg 2007/08, entre outros.

 Ilhada em Mim- Sylvia Plath tem  dramaturgia  de Gabriela Mellão, dramaturga 
e jornalista do Jornal Folha de São Paulo e direção de André Guerreiro Lopes, diretor teatral 
que se destaca pela intensa visualidade dos espetáculos, recentemente foi assistente de 
direção do diretor Bob Wilson na montagem brasileira de A Dama do Mar. 

 Com atuação da premiada atriz Djin Sganzerla (Prêmio APCA, entre outros) no papel 
de Sylvia Plath e de André Guerreiro Lopes como Ted Hughes, a equipe reúne colaboradores 
de longa data da Cia. Lusco-fusco, como o músico Gregory Slivar, premiado com o Prêmio 
Shell de Teatro e Marcelo Lazzaratto na Iluminação.



A ENCENAÇÃO

 A encenação é construída em torno de uma investigação vertical e poética do universo 
feminino,  retratando uma mulher no limite de sua experiência humana. A força poética e 
revolucionária de Sylvia Plath, seus tormentos internos, o conflito com as convenções sociais 

dos anos 50, a relação de amor obsessivo com o poeta Ted Hughes, são transpostos para o 
palco como um “poema cênico”, fiel ao surrealismo tenso e intensidade de sua poesia.

 O elemento água é a metáfora articuladora de toda a encenação, privilegiando-
se a imersão  sensorial do espectador. O cenário é composto por objetos congelados que 
vão degelando ao longo da peça, e por um espelho d’água, onde o cenário vai aos poucos 
afundando, acompanhando os estados emocionais da protagonista. 

 Gravações das vozes reais do Sylvia e Ted em entrevistas e poemas, além da trilha 

musical original, compõem a sonoridade do espetáculo.



SINOPSE

 Passeando entre um tipo de loucura que se avizinha da 
sabedoria e uma lucidez só possível em mentes geniais, uma 
mulher revela toda a complexidade de seu universo interior. 
Entregue em seu universo particular, a poetisa norte-americana 
Sylvia Plath materializa experiências reais e imaginárias, regida 
pela força destrutiva e lírica que orientou sua vida. O desespero 
gerado pelo mais intenso amor, uma paixão que durou – e 
consumiu – uma vida, o compromisso de alma com uma arte 
vanguardista e verdadeiramente revolucionária, a obsessão 
pelo esvair do tempo, o desejo sincero, nunca atingido, de ser 
mulher, amante, artista, filha e mãe, de ser uma mulher inteira, 

são alguns dos temas abordados no espetáculo.
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Por Raimundo Neto *

Sylvia Plath sempre foi um mistério para mim. Desde as primeiras linhas de Redoma de vidro até os últimos trechos de 
histórias catadas e contadas pela boca e dedos de bons leitores. Todas as palavras dela, fossem em romance ou poesia, 
traziam-me de um lugar estranho e me punham em outro lugar fechado, escuro, porém agigantado e libertador, além de 
úmido. À época, a primeira impressão que tive, após algumas leituras, foi de que a vida de Sylvia está em seus escritos. Im-
possível, depois de primeiras e últimas linhas, não procurar tudo o que foi vivido e tudo o que morreu dentro dela em seus 
poemas. Basta ler um pouco sobre Sylvia (inclusive livros e artigos que estudam toda a poética do suicídio da escritora) 
para compreender, minimamente, o que foi a sua vida-obra.

Em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, a companhia Lusco-Fusco, leva ao palco os últimos dias de vida da poeta Sylvia 
Plath (interpretada pela atriz Djin Sganzerla), antes de cometer o suicídio, e sua relação com seu marido-censor-editor Ted 
Hughes (vivido por André Guerreiro Lopes, que é diretor e cenógrafo da peça).

O primeiro mergulho

No início, a voz de Sylvia e Ted anuncia uma relação pacífica e sólida: os afagos cotidianos, uma casa cuidada, uma mulher 
domesticada e solta dentro de carinhos e crianças, e todas as palavras ainda em gotas.

Uma casa composta de olhos da plateia, chão líquido e espelho d’água. Objetos de uma infância que chora a falta do pai 
estão suspensos e congelados. Um relógio preso ao gelo do tempo, que escorre, goteja. Sylvia tem pouco tempo para 
libertar-se de um papel que a aprisiona, até entregar-se às palavras que avançam das vísceras para a superfície. Sylvia 
está prestes a renascer. Mas antes precisa morrer. Enquanto as memórias suspensas no teto de Sylvia derretem, a relação 
avança, desgasta-se, submerge, a casa afunda.

A atriz está pronta, dentro de Sylvia. Os olhos cheios de palavras, a voz inundada também; firme e sofrida. A beleza do ator 
entrega a certeza de quem sabe como derrotar uma mulher completamente apaixonada e visceralmente entregue.

A casa é feita de muitas faltas. A luz é apenas a impressão de que há salvação para o que é ausente, a ilusão de que o 
amor resiste a tudo. As luzes apagam e fantasmas desmontam a casa e afundam-na cada vez mais. A porta, lugar onde 
nada passa, na casa submersa, já está aberta. Tudo é substituto.

Ted segura o início dos derramamentos com postura de desta-água-não-beberei. E, assim como na vida de Sylvia, deixa a 
mulher, que rasgava o amor em palavras sangradas, liquefazer-se e inundar-se até o fim.

Djin Sganzerla, a atriz, é a dor em pessoa. Molhada de lágrima e palavra. Deve ser difícil incorporar a dança afogada de 
uma poetisa que faz ondular o piso de uma casa que goteja tempo e infância. Deve ser difícil ter todas as palavras vivas 
que matariam uma mulher oprimida por compromissos de um casamento cansado, de uma cobrança maldita para ser tudo, 
menos mulher e livre. E André Guerreiro Lopes é um Ted altivo e debochado; os passos contados para não afundar. Como 
deve ser difícil ser Sylvia e Ted, ser outro durante sessenta minutos e não afundar a cada poesia dita como se fosse a 
última.

Busquei enxergar cenas inteiras no reflexo da água acumulada. Um mundo paralelo abaixo, a casa submersa, o mundo 
perdido de uma Sylvia que a cada gota, morria, e, no entanto, vivia mais. Plath adquire o peso de uma dor insuportável com 
o escorrer do tempo, por isso afunda, e leva a casa consigo.

O segundo mergulho

Sylvia começa afogando-se. Antes, Ted não a deixa despencar. Mas algo acontece e Plath começa a afundar-se de vez. 
Talvez uma lembrança; talvez a imponência da masculinidade altiva do homem que a segura; talvez as sombras que con-
somem a sanidade nascida de uma falta primeira (a morte do pai); talvez a morte do pai.



As abelhas existem apenas no som, e na lembrança; vão e voltam, abrem e fecham a encenação. É através das lembranças cho-
radas de Sylvia que as paredes da casa se desfazem, e a porta se abre diante da plateia. É quando Sylvia lamenta a falta do pai, é 
um enxame de faltas da infância que a angustia.

O desespero é uma oração, e Sylvia não sabe recitar para outro santo e alimentar outro altar que não a morte sagrada que ofendeu 
desde sempre seu futuro. Os ditos ininteligíveis das abelhas são gritos tristes do passado, súplicas que atormentam; o estalar das 
teclas da máquina de datilografar fazem-se gritos deprimidos do presente; e é ali, na cabeça de Sylvia, onde uma escuridão tem-
pestuosa avança destemida, é ali onde futuro parece não existir. Todos aqueles sons? São “o som da loucura”.

A mesa do jantar é um precipício, quase o fim; Ted e Sylvia revezam-se na máquina de escrever; Sylvia repete o seu fim em cada 
palavra, enquanto Ted inicia o rompimento desde o primeiro poema.

Sylvia parece líquida o tempo inteiro; como pode uma força tremenda e arrebatadora derramar-se tanto e inundar apenas a si 
própria?

A mesa de jantar é um campo minado de xícaras e pratos limpos cheios de incertezas; Ted lança uma colher gigante para o adiante 
e engole o dito e o não-dito. O dia a dia alimentado por um homem compromissado que ingere o obscuro da mulher-dona-de-casa-
mãe com quem convive.

O lar de Sylvia é um continente devastado; o amor tornou-se uma ilha; os furacões avançam e Sylvia tenta esconder-se na infân-
cia. Não há abrigo no passado que arrancou pedaços; Sylvia volta ao presente e vê-se afundando, cotidianamente. As palavras da 
mulher, à deriva, procuram refúgio no corpo de sentidos de Ted, que vaga seguro em suas próprias certezas másculas e, muitas 
vezes, vaidosas.
 
O terceiro mergulho

Os diálogos são os poemas de Sylvia e Ted desentendendo-se ao longo das cenas, da vida; a atriz embarga a voz, e os desen-
tendimentos entre Sylvia e Ted enchem-lhe os pulmões; o ator mantém-se firme, implacável, não desmorona quando as tempesta-
des que se formaram em tempos outros da vida de Sylvia buscam consolo no desabrigo que ela mesma não suporta em si.

O tempo, que cabe entre as linhas que recebem a impressão do mundo fraturado de Sylvia, escorre do teto na casa que se desfaz. 
E entre cada letra impressa, cada linha, cada poema, o infinito. E a morte não é o fim começando todo dia?

Bravamente, Sylvia continua a desmoronar, pedaços e pedaços de sentidos caindo lentos no mar que se agita aos poucos. Mas é a 
palavra que adia o fim. A poesia é instrumento de salvação ainda assim. Como aquilo que salva torna-se o mesmo que aniquila?

A presença de Ted a consome. As palavras de Ted e Sylvia debatem-se, mas não se cruzam; estão em lados opostos de uma re-
lação cansada; apenas um deles entende os mínimos detalhes de uma relação descuidada, um amor que se descobriu maluco.

A casa aprofunda-se nos rastros de luz, sombras das palavras de Plath investem sobre o passado para descobrir o futuro de si, o 
futuro do casamento, sobre o que é ser poeta quando só resta ser mãe e esposa; à medida que a casa abisma-se nas profundezas 
do declínio, e com ela a família, Plath-escritora emerge; as palavras cruas da poeta fazem Sylvia, sempre visceral, renascer.

E dezenas de palavras de um poema derramam sentidos que levam Sylvia a dançar com uma falta. E antes de cair, pela primeira 
vez, Sylvia dança com uma ausência. Um homem bem passado, botão e tecido branco, faltante; a presença do pai; Sylvia dança, 
agarra-se à falta, gira o corpo e a dor de não sentir o amor de outra forma; rodopia dentro da música.

Sylvia deixa respingar na plateia as gotas de si; Sylvia quer esvaziar-se inteira, inundar os olhos que assistem. Sylvia dança, quer 
vencer a própria desistência. Mas entrega-se à derrota insuportável de não saber ser outra, e ainda assim Sylvia só cresce: maior, 
o mar de si revolto ao alongar-se e chocar-se nos rochedos tremendos do amor de seu o homem insolúvel.

Sylvia perde a guerra para a falta de tudo.

O último mergulho

As críticas de Ted ecoam pela casa e emudecem a voz de Sylvia, o farfalhar de papéis destruídos com a disputa de dedos opres-
sores ensurdece a plateia. Os barulhos das partidas de Ted calam a poetisa, a mulher que escreve a própria vida, (mudez e vazi-
os), e entende a presença grotesca e querida do homem, (mudez e vazios), Sylvia tenta dizer mais, falar sobre (mudez e vazios); o 
homem lindo e aniquilante que revira sua escrita ao avesso, o homem que profere (mudez e vazios), que vê o amor como um porco 
e o que sobra da porcaria quando não é mais um porco.

E os dois seguem a luz que aponta o fim, faltantes e completamente inundados.

Antes de cair, pela última vez, Sylvia dança com uma falta.

Então se dissolve,

E nós saímos submersos.

* Raimundo Neto é escritor. Colabora com a São Paulo Review
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BLOG DE JOSÉ CETRA
JURADO PRÊMIO APCA (ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRÍTICOS DE ARTE)

MESTRE EM ARTES CÊNICAS
18 de outubro de 2014



link:  http://arte1.band.uol.com.br/relacao-passional/
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29 de outubro de 2014
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FESTIVAL CENA BRASIL INTERNACIONAL 
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2015

link:  https://youtu.be/Q9rA13ae0vw

”... Tudo é posto no lugar, a roupa que se esparrama pela água, os papéis que 
bóiam, o papel que ele amassa...Tudo isso me provoca uma impressão de 

uma coisa muito bem acabada, muito bem feita…”
Ney Matogrosso.
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DEPOIMENTOS

“Como vocês sabem, vi e fiquei impactado com o espetáculo de vocês. Enorme entrega, demonstração 
fantástica de amor ao teatro, à literatura e à arte.  Efeito estético maravilhoso na cena, no gesto, nas 
palavras.” 

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do SESC - SP

“Direção e a cenografia são primorosos, bem como os vossos desempenhos. É um espetáculo 
ontológico que marca a maturidade do Estúdio Lusco-Fusco. Longa vida a essa pesquisa e entrega 
amorosas, a vida não é para amadores, há que ser excepcional. E vocês o foram. Dá até vontade de 
voltar a escrever, mas, mais que isso, dá vontade de voltar a fazer.”

Luiz Fernando Ramos
Foi crítico de teatro do jornal Folha de S.Paulo entre 2008 e 2013. Jornalista, mestrado em Artes 

Cênicas e doutorado em Literatura Brasileira pela USP. É professor do Departamento de Artes 
Cênicas da Universidade de São Paulo desde 1998, lecionando as disciplinas de Crítica, História 

e Teoria do Teatro. 

“Penso que fizeram um ótimo recorte da vida/obra de Sylvia Plath. O cenário é um achado, e os sons 
- da água, do papel amassado, da natureza - dizem muita coisa sobre a vida, a morte, a escrita poética 
e o impasse a que tudo isso conflui: a ilha no interior de nós mesmos. Nem é preciso dizer que Djin 
e André estão ótimos.”

Milton Hatoum
Escritor e romancista. Recebeu o prêmio Jabuti com 3 obras. Um dos mais importantes 

escritores brasileiros da contemporaneidade.

“ E de repente, uma experiência arrebatadora: a última apresentação de ILHADA EM MIM - SYLVIA 
PLATH, montagem com Djin Sganzerla e André Guerreiro Lopes (que também assina a direção). Há 
muito tempo não sentia tamanha emoção no teatro… Cenário minimal (porém de imenso efeito 
cênico/sensorial) que traz um “surrealismo tenso” quase Magritte, angustiante, soturno e onírico, os 
dois atores contracenam de modo intenso no palco alagado e gotejante. Visão inacreditável; rara nos 
palcos do Brasil. Fragilidades, espasmos, constatações, assombros perante a fluidez da existência.   
Djin em sua mais plena atuação, tem momentos tocantes demais, líricos, questionadores. André faz 
contraponto contido, brechtiano, exato. E mostra ser o melhor dos encenadores modernos do país.  
Ao final, a plateia extasiada não conseguia parar de aplaudir.”

Eduardo Logullo
Jornalista, autor de 8 livros, com trabalhos realizados na imprensa, rádio e televisão desde os 

anos 1980, editor da revista MAG! e roteirista do GNT.

“‘Ilhada em Mim’ ... Dilacerante!
Uma das representações mais sensíveis da solidão humana... Densa... profunda... tocante... 
Irretocável atuação de Djin Sganzerla e André Guerreiro Lopes.
Brilhantes!
A cada trabalho uma nova e surpreendente experiência estética e dramática! Bravi!”

Vanessa Catta Preta Rossler
Produtora Cultural



DEPOIMENTOS

“Tem coisas que a razão não explica, mas o coração vibra e sente, o inconsciente poetiza e bebe 
como água, pois ator entregue em cena mata a sede de quem anseia por verdade, integridade e 
autenticidade. Foi o que vimos ontem, em raro brilho de arte pura, sublime e total. Sylvia e Hughes 
certamente estão dançando de felicidade no céu eterno da poesia.”

Eleonora Prado
Atriz e professora de interpretação

“Um dos espetáculos mais pulsantes e lancinantes que vi na vida. Fiquei em estado elétrico de 
comoção.Foi tão profundo o contato com a dor e o peso da existência naqueles jogos de espelhos que 
permaneço aturdida. Minhas lágrimas ainda pingam no cenário se esvaindo. Foi uma experiência 
que passou por todo o meu corpo e meus poros. Que concepção cênica ! Divina. Assisti a peça num 
sopro de vida, mergulhada no olhar avassalador e penetrante de Djin que me atingiu por inteira. A 
sincronia entre luz e trilha sonora atordoa e desconcerta.Djin viveu Sylvia na alma, mergulhando 
em sombras e labirintos todo o seu corpo. O olhar distante e a presença opressora e assustadora de 
André mergulhado em Ted até o infinito de sua terrível insensibilidade é brutal.Fui sentindo à flor 
da alma a existência dessas vidas-mortes.Esse desmoronamento poético. Vocês conseguiram em 
pouco tempo retratar todo o período traumático e conturbado dessa existência a um passo da morte. 
Do azul cobalto ao branco,simbologia da morte como renovação iminente. O vestido que se desfaz 
conforme sua vida.Esse seu desejo de aniquilar a dor impulsiona a transcendência” 

Raissa Peniche 
Atriz e bailarina

“A cada trabalho visto é um banho de sensibilidade e poesia. Não é diferente em ‘ILHADA EM MIM’, 
o novo trabalho desses dois artistas encantadores. Neste novo trabalho, o alvo de André, de Djin e 
do Estúdio Lusco-Fusco é a vida, para que se compreenda a obra, da poeta norte-americana Sylvia 
Plath. André é certeiro na construção das narrativas, construídas sobretudo de imagens e silêncios 
que, por vezes, conseguem dizer muito mais que as palavras.
A obra teatral ‘ILHADA EM MIM’, do Estúdio Lusco-Fusco, nos disseca a poesia de Sylvia Plath 
porque consegue, sem lançar tanto mão dela em cena, nos desnudar/degelar a alma e as emoções 
por completo da dona dessas palavras.
É importante que se diga, essa Sylvia Plath é inesquecível também porque é vivida por Djin. Além 
da atriz excepcional que é, ela empresta sua máscara trágica e seus olhos de mar à esta Sylvia ilhada 
dentro de Djin, que nos comove a cada palavra, a cada respiração, e o que dizer do olhar?” 

Kleber Di Lazzare
Diretor de teatro e professor
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Espetáculo Estranho Familiar 
Revista Bravo Outubro 2010 
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Filme O Voo de Tulugaq 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo – Outubro 2010 
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