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O COLETIVO
O Errática é um coletivo de teatro e per-
formance gerado no Curso de Teatro da 
Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul/Uergs. Em atividade desde 2012, de-
senvolve uma pesquisa continuada de 
linguagem, focada em processos colab-
orativos de criação, dramaturgia própria 
e transcriações de obras da dramaturgia 
mundial. Em 2015, o Coletivo Errática foi 
contemplado com o Prêmio Nacional 
para Cultura de Redes – Categoria Local 
do Ministério da Cultura. 



ESPETÁCULOS



PLUGUE: um desvio imaginativo, primeiro pro-
jeto de teatro para crianças do Coletivo Er-
rática, evoca a experiência de um lugar onde 
imaginação e realidade se misturam. O públi-
co é chamado a compartilhar o espaço com 
os atores, dentro do cenário que lembra uma 
grande tenda de lençóis – como aquelas da 
nossa infância -, embaixo da qual cria-se um 
mundo inteiro, um mundo de possibilidades in-
finitas. Um espaço para a imaginação. O espe-
táculo, financiado pelo FUMPROARTE – Porto 
Alegre Amanhã, aborda uma tema de grande 
importância no mundo contemporâneo, o 
acolhimento da diversidade. Em tempos de 
profusão de discursos de ódio nas ruas e nas 
redes sociais, tempos de crescente intolerân-
cia, a defesa da aceitação do outro é cada vez 
mais necessária, e talvez mesmo emergencial. 
Assim, PLUGUE convida o público a compartil-
har um mundo onde a imaginação torna tudo 
possível, um espaço de liberdade e invenção.
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SINOPSE
Um misterioso fio azul se espalha pela cidade, 
ligando tudo, todos e provocando insólitas 
situações para os habitantes do local. Que fio 
é esse? De onde vem? Para onde vai? Como 
é que eu vim parar aqui? São perguntas que 
fazemos quando somos sugados para den-
tro de um desvio imaginativo. PLUGUE é uma 
história que começa, assim, esquisita e acaba 
não terminando, quase como se se perdesse 
no caminho. Caminho entre lá e cá, entre pe-
queno, grande e de volta. Uma história que 
quando chega ao fim, desaparece como uma 
mensagem naqueles filmes de agente secre-
to, e quem lembrou, lembrou, e quem esque-
ceu… não tem problema, a gente inventa out-
ra, porque é uma história que se faz junto e que 
certamente tem pé e tem cabeça. E tem joelho, 
braço e coração.
Ah, e polvo! Só não me pergunte como…











O espetáculo trata de situações limites que nos 
levam ao movimento. São histórias de amor, 
despedidas, decepções, memória, sonho, vida 
e morte, histórias que não se explicam, não são 
causas ou consequências umas das outras, elas 
acontecem, concorrem no tempo e no espaço, 
e se tangenciam na cena não-linear e em mov-
imento constante do Ramal. O espetáculo, que 
estreou no ano de 2015, foi financiado com 
recursos do fundo de apoio à cultura do rio  
grande do sul (FAC-RS).
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SINOPSE
Um homem espera na plataforma da estação 
de trem, outro arruma as malas enquanto sua 
mulher desarruma as malas e outra segue para 
o outro lado do mundo e ainda outra negocia 
crianças. Tudo acontece enquanto um homem 
caminha sem parar e outro foge atormentado 
pelas lembranças em sua cabeça e ainda out-
ro homem descobre que foi sequestrado. São 
narrativas de viagens, despedidas e encontros, 
sobre como a vida se transforma completa e in-
esperadamente e, de repente, você se vê num 
aeroporto ou rodoviária ou estação de trem, 
com uma mala na mão, esperando... Ramal 340 
fala dessas situações limites que conduzem os 
serem humanos ao movimento.











O delírio de uma mulher: Cassandra. Ela avança, 
com seus gritos, dançando e profetizando pas-
sado, futuro e presente que são de todos que 
compartilharem o momento em que a voz é lib-
ertada. Livremente inspirado na obra “As Troi-
anas” de Eurípedes. Cassandra vaga pela terra 
devastada, o lugar sem dono, sem limites e sem 
pudores, onde a verdade não é única e nem a 
coisa mais importante. Cassandra é gerada e 
parida por quatro mulheres, seu sangue é in-
fectado por nossas memórias, coisas perdidas, 
esquecidas, imaginadas, vividas. Tudo é inven-
tado, tudo é verdade. As desventuradas Cas-
sandras mostram qual é o caminho. Uma mesa 
posta de tragédia e, em volta: filhas, mães, es-
posas, amigas, rivais. Na mesa a trajetória de 
uma vida ou de várias. Evocaremos juntas Cas-
sandra... Cassandra... Cassandras
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A Konstantin Gavrílovitch,
Montenegro, junho de 2015.
Kóstia, não morra.
Fracassou a peça, fracassou o amor mas, Kós-
tia, não morra.
O que é uma gaivota? Um eco. Uma repetição 
e uma peça. Essa é uma apropriação de “A 
Gaivota” ANTON de Tchekhov em um dispos-
itivo-gaivota composto pela narrativa e pelos 
personagens tchekhovianos, mas com um fun-
cionamento diferente do original que dá vazão 
a outras peças possíveis. Em “Kóstia, não mor-
ra” não há resposta, mas uma série de pergun-
tas lançadas em direção ao passado, à ficção, 
ao teatro e a Tchekhov. O que é uma gaivota? 
Uma atriz, um pássaro morto, um convite.
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Para onde você vai quando só tem um amigo e 
uma sacola com suas coisas?
Em um hospital em ruínas, do qual não se pode 
sair, Tartaruga e Seco dividem suas histórias en-
quanto acompanham a fuga de sua equipe.
Lá dentro é seguro? O que acontece fora?
O Espetáculo nasce de uma pesquisa com a 
máscara do Bufão, figura necessária num mun-
do, ele mesmo ruindo, e no qual o ser humano 
parece também não encontrar saída.

A l a r 
a n j a 
do







Indicado em todas as categorias do Prêmio Mais 
Teatro Revelação 2015.

O espetáculo é livremente Inspirado nas obras 
“bodas de Sangue” de Federico Garcia Lorca e 
“Macbeth” de William Shakespeare, Macbodas 
é uma noite em que os mortos retornam para 
contar suas histórias, uma festa em que os per-
sonagens conduzem o público por uma trama 
marcada por ambição, traição e amor.
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PERFORMANCES



BARÃO NAS ÁRVORES (2012)

Tomando como suporte dramatúrgico o livro “o barão 
das árvores” de Ítalo Calvino, e diversas de nossas com-
posições passaram a girar em torno de situações que 
encontramos no mesmo “barão”. a ideia não era rep-
resentar a história que Calvino escrevera, mas tomar 
de sua obra situações e fragmentos de texto que nos 
oferecessem caminhos por onde criar. o resultado foi 
uma ação itinerante realizada nas ruas da cidade de 
Montenegro, num trajeto que leva desde a unidade 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul-Uergs 
até a praça central da cidade, passando pelas princi-
pais e mais movimentadas ruas do centro. 

PERFORMERS
FRANCISCO GICK, GUEGA PEIXOTO, HENRIQUE 
LEAL, JOÃO PEDRO DE CARLI, THAÍS BACKES, 
RAQUEL ZEPKA 





DESEJOS  
(2013)

A performance consistiu em sair pelas ruas de 
montengro, estabelecendo um percurso pré 
constituído, onde chegando ao local combi-
nado, se instalou e permaneceu até concluir o 
seu propósito. nesta ação, o performer propõe 
um estranhamento de sua figura cênica para 
com a cidade. a figura foi composta por rou-
pas femininas, acessórios masculinos, balões 
de gás hélio presos ao seu corpo, glacê de 
bolo em seu rosto e bilhetes com desejos es-
critos pelo performer, guardados dentro de 
um chapéu de festa infanitl amarrado em sua 
cabeça e uma corrente presa em seu pé di-
reito. neste local esta figura se acorrentou a 
um poste e ao seu lado depositou as chaves 
para soltá-lo, aos poucos ela também liberou 
alguns desejos guardados em seu chapéu. a 
ação terminou, quando essa figura foi liberta-
da, por um cidadão, mas ela também termi-
naria se o tempo combinado anteriormente se 
esgotasse.

PERFORMER
LUAN SILVEIRA





DENÚNCIA  
(2013)

A performance consistiu em sair pelas ruas 
de Montenegro, livremente carregando uma 
placa, durante 1 hora. Nesta ação, a perform-
er propõe um estranhamento relacionado ao 
tema, abuso feminino. A figura cênica é com-
posta por roupas e acessórios masculinos e 
uma placa de madeira compensada, com os 
seguintes dizeres: “Abusei de mulheres du-
rante 35 anos, entre elas minha filha dos 6 
aos 11 anos. Hoje fazem 7 dias de sua morte. 
Está com Deus.”. A performer, saiu pela cidade 
livremente, carregando consigo esta placa, em 
alguns locais determinados por ela durante a 
ação, se estabeleceu e permaneceu durante 
alguns minutos, e assim durante uma hora que 
é quando a ação termina.

PERFORMER
GUEGA PEIXOTO





VELOCIDADE 2 
(2013)

A performance consistiu em sair pelas ruas de 
montengro, estabelecendo um percurso pré 
constituído, onde chegando ao local combi-
nado realizou sua partitura de movimentos 
corporais. nesta ação, a performer propõe um 
estranhamento na velocidade de locomoção 
de sua figura pela cidade. a figura foi compos-
ta por roupas femininas de gala. onde ao sair 
do ponto estabelecido, ela se desloca na vel-
ocidade 2, que seria um caminhar mais lento, 
realizando ações do cotidiano, como escovar 
os dentes, comer, ler revistas, experimentar 
chapéus. todas essas pequenas ações ocor-
rem enquanto ela se deslocava pela cidade. 
chegando ao ponto combinado ela realizava 
sua sequência de movimentos corporais e a 
ação terminava.     

PERFORMER
THAÍS BACKES





VADIA DO LITORAL 
(2013)

A performance consistiu em sair pelas ruas 
de Montenegro, dirigindo-se ao salão de be-
leza, onde tinha um horário marcado, para re-
alizar procedimentos de beleza. Nesta ação, o 
performer propõe um estranhamento de sua 
figura cênica ao se deslocar pela cidade e ao 
realizar procedimentos de beleza num estabe-
lecimento da localidade. A figura é composta 
por roupas e acessórios femininos, aplique de 
cabelo e um pequeno baú. O performer saiu 
livremente pela cidade 10 minutos antes do 
horário marcado no salão de beleza, e fez o 
percurso que desejou. No salão ele fez os pro-
cedimentos de hidratação no aplique e pintar 
as unhas, a ação finalizou quando ao pagar pe-
los procedimentos, ele retirou o aplique, guar-
dou em seu pequeno baú e saiu. 

PERFORMER
GUSTAVO DIENSTMANN





DOG DAYS (2013)

A performance foi uma invasão do espaço comum de 
convívio, para a realização da coreografia pré ensaia-
da, ao som da música “Dog Days Are Over” da banda 
Florence + The Machine. Nesta ação os performers 
propuseram um estranhamento num espaço pré de-
terminado, com a invasão e execução da coreografia. 
São figuras já experimentadas e vistas em outras per-
formances, com algumas alterações, pois nesta ação 

a movimentação e realização dos movimentos foi o 
ponto principal. A ação terminou ao fim da música.  

PERFORMERS
FRANCISCO GICK, GUEGA PEIXOTO, GUSTAVO DI-
ENSTMANN, LUAN SILVEIRA, THAÍS BACKES
  



SHAKE DE AMOR (2013)
A performance consistiu na invasão de uma rua com 
partituras de movimento, e leitura de trechos dos tex-
tos do dramaturgo Saadat Hassan Manto ao som da 
música “Shake de Amor” da Banda Uó. As figuras cêni-
cas usadas resignificam as apresentadas tanto pelos 
textos de Manto, bem como a música da banda. A 
ação começou com dois performers realizando suas 
partituras de movimento, enquanto outro chegou com 
o carro ao som da música e uma  outra segurava um 

coração bovino congelado, após começa a leitura do 
texto, a ação teve seu fim, quando todos se reuniram 
para um banho com lava-jato.

PERFORMERS
FRANCISCO GICK, GUSTAVO DIENSTMANN, LUAN 
SILVEIRA, THAÍS BACKES
  



ANTÍGONA/
ELEVADOR (2013)

A performance consistiu numa intervenção nas 
dependências do prédio da fundarte-uergs. 
cada performer realizava uma ação individu-
al, até todas culminarem no emparedamento 
da performer guega peixoto  dentro do eleva-
dor. esta ação nasce a partir do mito grego de 
Antígona. Nesta ação os performers, propõe 
um estranhamento de suas figuras e ações 
neste espaço de convergência de novos artis-
tas e professores. 

PERFORMERS
FRANCISCO GICK, GUEGA PEIXOTO, GUS-
TAVO DIENSTMANN, JOÃO PEDRO DECARLI, 
LUAN SILVEIRA, THAÍS BACKES KLEIN



SANTAGOSTINA OU 
DA DELICADEZA 

COM QUE A ÁGUA 
LEVA OS CADÁVERES 

(2014)
A performance consistiu numa saída pelas ruas 
de Montenegro por um percurso pré determi-
nado, executando um roteiro de ações em con-
junto e isoladas, em pontos escolhidos durante 
a ação. As ações e figuras foram baseadas no 
texto “Medeamaterial” do dramaturgo Heiner 
Müller. Nesta ação os performers, propõe um 
estranhamento na cidade, quando colocam a 
narrativa de Medea, Jazão e Argonautas descri-
ta por Müller de encontro com as narrativas pre-
sentes na cidade. A ação termina com o fim da 
execução do roteiro de ações. 

PERFORMERS
BRUNO TEIXEIRA, DIOGO RIGO, FRANCISCO 
DOS SANTOS GICK, GUEGA PEIXOTO, GUS-
TAVO DIENSTMANN, LUAN SILVEIRA, LUANA 
CAMILA MARASCA, MARCELO CARVALHO, 
NINA PICOLI, THAÍS BACKES KLEIN







RAMAL 340
TRANSBORDAMENTO 1  (2014)

Transbordamentos são ações performáticas criadas 
no processo de pesquisa do espetáculo Ramal 340: 
sobre a migração das sardinhas ou porquê as pessoas 
simplesmente vão embora. A ação que transbordou 
foi uma decisão do grupo que propôs o desenvolvi-
mento de uma performance a partir dos elementos 
pesquisados. O transbordamento 1 ocorreu na praça 
rui barbosa na cidade de Montenegro.  

PERFORMERS
BRUNO TEIXEIRA, DIOGO RIGO, FRANCISCO DOS 
SANTOS GICK, GUEGA PEIXOTO, GUSTAVO DIENST-
MANN, LUAN SILVEIRA, MARCELO CARVALHO, NINA 
PICOLI



RAMAL 340 
TRANSBORDAMENTO 2  (2014)

Os Transbordamentos foram amplificadores da pesqui-
sa, foram, eles mesmos, procedimentos de pesquisa, 
uma vez que as ações transbordadas se transforma-
ram na rua, transformando também os atores, e cri-
ando narrativas a partir do contato com a cidade. O 
transbordamento 2 ocorreu no centro da cidade de 
Capela de Santana.

PERFORMERS
BRUNO TEIXEIRA, DIOGO RIGO, FRANCISCO DOS 
SANTOS GICK, GUEGA PEIXOTO, GUSTAVO DIENST-
MANN, LUAN SILVEIRA, MARCELO CARVALHO, NINA 
PICOLI



RAMAL 340
TRANSBORDAMENTO 3  (2014)

As cidades de Maratá e Capela Santana, foram escolhi-
das para os transbordamentos por possuírem o menor 
IDH da região do Vale do Caí segundo o  Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O trans-
bordamento 3 ocorreu na Praça Municipal Dora Lídia 
Brocker na cidade de Maratá.

PERFORMERS
BRUNO TEIXEIRA, DIOGO RIGO, FRANCISCO DOS 
SANTOS GICK, GUEGA PEIXOTO, GUSTAVO DIENST-
MANN, LUAN SILVEIRA, MARCELO CARVALHO, NINA 
PICOLI



L A B O R A T Ó R I O S  D E  P E R C E P Ç Ã O



TEMPO-MOVIMENTO
(2013)

A atividade realizada na casa de repouso Doce Lar na ci-
dade de Dois Irmãos. Trata-se de uma proposta de con-
vívio a partir de elementos do fazer teatral. O objetivo 
desta ação é, mais do que ensinar a fazer teatro, mas sim 
propôr um espaço de compartilhamento de vivências. a 
partir das memórias  resgatadas com conversas e jogos 
teatrais.



NARRATIVAS DA 
MEMÓRIA

Atividade realizada na Ala Feminina da Peni-
tenciária Modulada Estadual de Montenegro, 
com 20 apenadas da instituição. 
Em oito encontros, estabelecemos um “Labo-
ratório de percepções”. no primeiro momento 
estabelecemos encontros mediados por vídeos 
artísticos e um filme que foi referência para 
o nosso trabalho durante todo o laboratório, 
desse filme tiraramos imagens e sensações 
para a composição de uma coreografia a ser 
apresentada no último encontro. Em quatro 
dos oitos encontros tivemos o alimento como 
objeto de compartilhamento, de celebração, 
algo que evoca as raízes rituais do ato teatral e 
nos aproximou ainda mais. Com um processo 
de experimentação teatral, trabalhamos com 
diferentes ferramentas de mídia e acessórios 
cênicos com o objetivo de estabelecer um es-
paço para a experiência do teatro e propor-
cionar uma vivência com as artes a partir do 
convívio em grupo. Realizamos teatro não para 
elas, mas com elas. O planejamento da oficina 
foi uma sugestão, um convite, essa oficina foi 
construída com elas, suas vontades e desejos 
foram nossos guias. 



C L I P P I N G



Veículo: Prêmio ATEB/Cenym - Site
Data: novembro/2017



Veículo: ClicRBS - Zero Hora on-line
Data: setembro/2017

Veículo: Jornal do Comércio on-line
Data: setembro/2017



Veículo: Ágora Crítica Teatral - Site
Data: setembro/2017



Veículo: 12º Festival Palco Giratório SESC-RS - Material de divulgação
Data: maio/2017 



Veículo: Zero Hora
Caderno: Programinha
Data: 18/03/2017 

Veículo: Estadão on-line
Data: 18/03/2017 
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Data: 17/03/2017 

Veículo: Jornal do Comércio on-line
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Data: 17/03/2017 
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acontece

Plugue tem sessões na Sala da Música do Multipalco São Pedro

Imaginação 
em cena

A peça infantil Plugue: um 
desvio imaginativo evoca a expe-
riência de um lugar onde imagi-
nação e realidade se misturam, 
onde o público é chamado a ex-
perienciar com os atores. Dirigido 
por Jezebel De Carli com drama-
turgia de Francisco Gick, a peça 
tem sessões sexta-feira e sábado, 
às 16h, na Sala da Música do Mul-
tipalco são Pedro.

Plugue promove a interativi-
dade por meio de um misterio-
so fio azul, que se espalha pela 
fictícia cidade e provoca insólitas 
situações entre os habitantes lo-
cais. No elenco estão Guega Pei-
xoto, Gustavo Dienstmann, Ro-
drigo Waschburger e Tom Peres.

O espetáculo, financiado pelo 
Fumproarte, é o primeiro projeto 
de teatro para crianças do Cole-
tivo Errática e marca o retorno 
da diretora Jezebel De Carli ao 
universo infantil, depois de ter 
dirigido o premiado A tempesta-
de e os mistérios da ilha.

FRANCISCO GICK/DIVULGAÇÃO/JC

Riso solto
A partir deste domingo até 25 de março, Porto Alegre recebe 

a segunda edição da Tua Graça Palhaça, mostra com espetáculos 
de palhaças do Sul e Sudeste do Brasil, além da América Latina. 
Ocorrerão cortejos, cabarés, oficinas, atrações de rua e debates 
em diversos espaços.

Mais de 10 palhaças vão apresentar seus espetáculos solo 
e mais um grande espetáculo coletivo, chamado de Cabaré de 
Gala. A mostra tem caráter formativo e de desenvolvimento 
humano. A programação completa está no site www.facebook.
com/tuagracapalhaca.

FABRÍCIO SIMÕES/DIVULGAÇÃO/JC

Mostra de palhaças acontece neste fim de semana

RUDOLPH LOMAS/DIVULGAÇÃO/JC

Sábado de Vila Flores

Projeto Randevu leva performers e atrações ao local

O sábado promete muita di-
versão no Quarto Distrito de Por-
to Alegre – acontece, neste dia, 
nova edição do Randevu Vila 
Flores, evento artístico com temá-
tica erótica que propõe o diálogo 
entre teatro, música, circo, artes 
visuais, performances, gastrono-
mia e economia criativa vincula-
da à diversidade e erotismo.

O projeto é realizado pela 
Cia. Caixa do Elefante Teatro de 
Bonecos e Pocilga Filmes, com 
apoio da Secretaria de Saúde, 
tendo como cenário o Vila Flores, 
no bairro Floresta.

A partir da 17h, o local rece-
be o DJ León Rojas, personagem 
drag king da performer Julha 
Franz. A programação é intensa e 
conta com modelos vivos que po-
sam para quem quiser desenhar. 
A exposição de artes plásticas 
com curadoria de Marcelo Mon-
teiro, conta, desta vez, com os 
trabalhos de Sandro Ka, Juliane 
Senna e Mad Giovanni.

A grande atração da noite, o 
espetáculo de variedades inspira-
do nos shows burlescos e eróticos 
se inicia às 20h. Será comanda-
do por Laurita Leão, persona-
gem do multifacetado ator Lauro 
Ramalho, com as presenças de 

vários convidados.
Os ingressos, antecipados, 

custam R$ 40,00, à venda na 
Loja Sirius (Rua da República, 
304), na Aldeia (rua Santana, 
252) e no Hotel Ibis Styles (rua 
Garibaldi, 633).

Por amor à cidade
Neste domingo começam as atividades da Sema-

na de Porto Alegre, comemorativas aos 245 anos da 
Capital. A rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa, se 
transformará em um grande palco, com muitas atra-
ções, entre 14h e 18h. 

O Museu Joaquim José Felizardo irá centralizar 
boa parte das atrações, com intervenções de artistas 
de rua, piquenique, praça de alimentação e shows 
musicais. A programação está no site aniversario.por-
toalegre.rs.gov.br/aniversario.
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A 
vida se transforma 
completa e inespe-
radamente. Essa 
é uma das aborda-

gens presentes na peça Ramal 
340: sobre a migração das 
sardinhas ou porque as pes-
soas simplesmente vão embora. 
Com dramaturgia original de 
Francisco Gick, desenvolvi-
mento do Coletivo Errática e 
direção de Jezebel de Carli, 
o espetáculo pode ser visto a 
partir de amanhã em Porto 
Alegre. De 17 a 27 de novem-
bro, a montagem é atração no 
Teatro Renascença (Érico Ve-
ríssimo, 307), sempre às 20h, 
de quintas-feiras a domingos. 
Ingressos podem ser adquiri-
dos na bilheteria local por  
R$ 30,00.

O enredo acompanha 
narrativas que concorrem no 
tempo e no espaço, se atraves-
sando na cena em constante 
movimento. Aparecem um 
homem que espera pelo pai na 

plataforma da estação de trem; 
uma mulher que não conse-
gue dormir por causa de um 
sonho que teve; e uma perso-
nagem que resolve atravessar 
o mundo atrás de alguém que 
lhe escreveu uma carta. Nesse 
mosaico sem causas ou conse-
quências correlatas, também 
há destaque para uma pessoa 
atormentada por uma imagem 
de 30 anos atrás – entre outros 
recortes. Em comum, narrati-
vas de viagens, despedidas e 
encontros.

“O texto foi criado a partir 
do processo”, afirma Jezebel, 
relembrando a origem do 
coletivo para comentar a obra. 
O Errática surgiu em 2012, 
dentro do curso de Teatro da 
Uergs, que tem unidade de 
Montenegro, onde ela leciona. 
Após a professora incentivar os 
alunos a estenderem o traba-
lho para fora da sala de aula, 
o grupo passou a realizar ati-
vidades na cidade - trabalhou 
em um galpão abandonado e 
em um barco, até que olhou 

para as ruínas da estação 
ferroviária. “Percebemos elas 
como a possibilidade de um 
não-lugar de identidades fixas. 
Então pegamos um aero-
porto, uma rodoviária, uma 
estação de trem. Lugares de 
passagem”, aponta a diretora. 
“Ramal não tem unidade de 
tempo, ação ou espaço. As coi-
sas se misturam”, adianta ela.

A estreia ocorreu nas 
próprias ruínas, em 2015. Na 
preparação para a temporada 
no Renascença, no entanto, a 
montagem precisou ser remo-
delada. O cenário e o figurino, 
por exemplo, são novos. O 
número de atores também 
diminuiu – eram oito, agora 
são seis: Diogo Rigo, Guega 
Peixoto, Gustavo Dienstmann, 
Luan Silveira e Nina Picoli, 
além do próprio Francisco 
Gick. “Consideramos um novo 
espetáculo”, compara a direto-
ra, citando que o dramaturgo 
escreveu o texto a partir do 
processo de pesquisa junto aos 
colegas – uma atividade que 

envolve improvisos e elabora-
ção de situações.

Desde sua criação, o grupo 
vem desenvolvendo estudo 
continuado de linguagem, 
focado em ações colaborati-
vas de criação e dramaturgia 
própria – além de transcria-
ções de outras obras. A lista 
de trabalhos da equipe inclui 
montagens como K3: resta o 
corpo quando não se tem mais 
nada e Kóstia não morra! Ou 
da dura tarefa de não atirar 
contra a própria cabeça. “O 
Coletivo trabalha com perfor-
mance, já realizamos traba-
lhos aqui em Montenegro, nas 
ruas e dentro da universida-
de. Ramal é resultado de um 
processo que vê o teatro conta-
minado pela performance”, 
explica Jezebel.

Assim como em peças que 
dirigiu anteriormente, a en-
cenadora brinca com as con-
venções. Os personagens são 
apresentados pelos integrantes 
elenco, que comunicam ao pú-
blico quem eles vão interpre-

tar, por exemplo. “BR-Trans 
tem muito isso. E mesmo em 
outros, como Hotel Fuck, já 
trabalhava nesse sentido”, 
recorda, completando: “É uma 
forma de produzir uma expe-
riência com o público, que seja 
um lugar de encontro mais do 
que uma obra em que o es-
pectador contempla uma obra 
distanciada”.

Para o futuro, o Coletivo 
Errática prepara A beleza da 
imperfeição, primeiro espetá-
culo que o coletivo dedica para 
crianças. O projeto foi con-
templado com o prêmio Fum-
proarte – Porto Alegre amanhã 
e tem estreia prevista para 
março de 2017, no Theatro 
São Pedro. “Acho que há uma 
separação significativa entre 
o que se faz em Porto Alegre e 
no Interior. Não de qualidade, 
mas normalmente o que está 
em cartaz em Porto Alegre é 
produzido aí. Há pouco acesso 
à circulação”, encerra a direto-
ra, baseada em sua experiên-
cia na Uergs.

Passagens e transformações
TEATRO

Ricardo Gruner

MAY LIMA/DIVULGAÇÃO/JC

Espetáculo Ramal 
340 cumpre 
temporada no 
Teatro Renascença
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