
 

          Ser actor no Joana Grupo de Teatro é mais do que “ser actor”. Longe 
das salas de espectáculo – das tábuas do palco, da penumbra dos bastidores, 
do conforto dos camarins – o actor viaja de lés a lés, correndo cidades e as 
aldeias mais longínquas, transportando e montando toda a sua panóplia em 
jardins e praças, dando a qualquer um a possibilidade de assistir a um 
espectáculo que é sempre especial. Os gregos, por exemplo, faziam as suas 
peças ao ar livre, tal como acontece ainda hoje no teatro balinês. A grande 
questão centra-se na maior ou menor qualidade dos espectáculos e esta 
depende de vários factores, entre os quais, e sobretudo, no meu entender, da 
exigência do trabalho de actor.  

 Um espectáculo de rua exige da parte do actor uma grande 
disponibilidade física e um elevado nível de concentração. A sua presença 
deve ser forte e possuir uma qualidade expressiva. O actor utiliza o corpo 
como meio de expressão, comunicando com o público através do gesto e do 
movimento. O corpo é, pois, o seu instrumento – a sua principal ferramenta 
de trabalho.  

 Por seu lado, a máscara é um elemento expressivo de grande 
importância que requer uma técnica de representação não-naturalista. Os 
gestos e os movimentos têm de ser precisos e desenhados com rigor, de modo 
a serem lidos de vários ângulos pelo público e, por vezes, a grandes 
distâncias. Há todo um recorte nas acções desenhadas. Quando o actor 
suspende o gesto no momento mais expressivo, como numa vinheta de banda 
desenhada, o movimento continua na cabeça do espectador, dando-lhe, 
assim, a oportunidade de participar no espectáculo, não como mero receptor 
mas como criador da sua parte da história.  

 A improvisação é o campo de experimentação por excelência, no qual o 
actor explora novas linguagens e apresenta as suas propostas cénicas. Neste 
sentido, o actor é, mais do que um intérprete, um artista – co-responsável 
pela concepção do espectáculo – criador de uma partitura de acções e 
movimentos que mais tarde ficarão registados no guião da personagem.  

 É na urgência de levar o teatro às pessoas, valorizando o contacto 
próximo e directo, que me sinto um privilegiado por colaborar com o Joana 
Grupo de Teatro, pois permite-me crescer profissional, artística e 
humanamente. E isso é, também, imbuir-me do espírito do próprio grupo: dar. 
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