
Ferida Aberta Woyzeck 
Alexandre Pieroni Calado 
Tiago Mateus
Gustavo Vargas
Texto
A partir de Georg Büchner

Dramaturgia, Encenação e Interpre-
tação
Alexandre Pieroni Calado

Co-criação e Interpretação
Tiago Mateus
Gustavo Vargas

Movimento
Bruna Antonelli

Som
João Ferro Martins

Design de Comunicação
Miguel Pacheco Gomes

Fotografia
Carolina Thadeu

Produção 
Artes e Engenhos

Apoios e Parcerias
Câmara Municipal de Almada 
Direcção FCT - Universidade Nova de 
Lisboa
Biblioteca FCT - Universidade Nova de 
Lisboa
NNT AEFCT - Universidade Nova de 
Lisboa
Teatro da Cornucópia
Atelier REAL
Latoaria

Artes e EngenhosA+

www.arteseengenhos.wix.com/arteseengenhos
artesengenhos@gmail.com



Projecto Woyzeck (1978) 
Outubro 2013 
Residência de Criação 
Latoaria 
Lisboa

Novembro 2013 
Residência de Criação 
Atelier REAL 
Lisboa

Estreia 
Ferida Aberta Woyzeck 
Fórum Romeu Correia 
Almada

Janeiro 2014 
Espectáculo  
Ferida Aberta Woyzeck 
Latoaria 
Lisboa

Fevereiro 2014 
Residência de Criação 
Latoaria 
Lisboa

Março 2014 
Estreia 
Woyzeck (1978) 
Latoaria 
Lisboa

Exposição 
Ferida Woyzeck 
Biblioteca FCT - UNL 
Almada

Exposição 
Ferida Woyzeck 
Exposição que analisa a 
noção do documento, 
a partir de materiais de 
arquivo do espectáculo 
Woyzeck, apresentado 
em 1978, peloTeatro da 
Cornucópia. 

Tomamos como 
referencial a definição do 
documental enquanto 
“tratamento criativo da 
actualidade”, de John 
Grierson, fundador do 
movimento documental 
britânico no final dos 
anos 1920. A situação 
expositiva consta da 
instalação numa série de 
plintos de três tipologias 
de materiais de arquivo, 
e de duas peças sonoras 
originais. Os textos, 
documentos visuais, e 
objectos de cena são 
apresentados a par de 
dois objectos sonoros, 
que acentuam as tensões 
entre referência e actual, 
entre informação e 
experiência. Propomos 
realizar durante a 
exposição visitas 
guiadas com elementos 
performativos, nas 
quais é contextualizada 
a exposição e são 
dramatizados fragmentos 
do espectáculo. Sob o 
véu da pele, a nudez 
da carne.

Ferida Aberta Woyzeck 
Apresentações públicas realizadas durante o processo de inves-
tigação, nas quais são expostos os pressupostos do projecto e 
mostrados materiais de cena desenvolvidos em resposta à docu-
mentação recolhida.

Textos de Apoio. Esta Apresentação (adaptado). Podemos dizer 
que partimos de dois pontos fundamentais: 1) Este é um processo 
de continuação de perguntas. 2) Este espectáculo deveria chamar-
se Ferida Aberta Woyzeck 1ª versão. Aquilo que propomos, para 
o dizer simplesmente, não é um, nem vinte espectáculos. Apenas 
nos detemos numa imagem, fazemos cenas secundárias, andamos 
às voltas com materiais de apoio, palavras. Encontrar no que terá 
sido os germes do vindouro, sabendo que algo ficou por esgotar. 
E a vontade de continuar. Tem um pouco que ver com «teatro» e é 
um trabalho sobre estar no mundo: cingir a realidade ao que está 
indeterminado. Este trabalho não para. Interrogamo-nos sobre o 
género desta ferida, de que às vezes tenho um sonho, que matei al-
guém e custa-me ao acordar ter a certeza que sonhava. Interroga-
mo-nos sobre as modalidades de libertação do imaginário, e sobre 
a distância que separa a libertação no imaginário da libertação dos 
humanos. Estas questões, sentimos necessidade de as ruminar. É 
como se o tivéssemos na garganta, o «Woyzeck», como um nó. 

Woyzeck (1978) 
Utilizando fotografias, a versão dramatúrgica e as anotações de 
ensaio, assim como depoimentos dos actores do elenco da Cor-
nucópia e excertos das críticas publicadas, propomos o movimento 
até um espectáculo impossível. 

Depois de um trabalho centrado na exploração de documentos 
fotográficos, em Pregação (2012), e de uma investigação centrada 
em registos videográficos em Quarteto (2013), procuramos agora 
inquirir a especificidade da memória como lugar de preservação 
do património performativo. O que estão a ver naquele instante os 
olhos apanhados pela câmara? Como recriar uma cena de “festa de 
aldeia à qual se tirou o som”? Porque foram tão imporantes para a 
equipe de encenação os cadernos de Ingmar Bergman? O que ain-
da se lembra do espectáculo? Havia alguma música? Um oratório 
entrecruzando as vozes da memória e as palavras do sonho, com a 
esperança de que os lobos desçam a montanha, neste mundo cão.

Vontade de arquivo 
Nos palcos contemporâneos têm-se presenciado uma diversificada 
e insistente aparição de trabalhos explorando a temática do arqui-
vo. Podemos mencionar Poor Theatre (2003), do Wooster Group, 
jogando com a tentativa de recriar Akropolis (1962), do grande 
encenador e pesquisador Jerzy Grotowski, a partir dos registos 
vídeográficos; Cédric Andrieux (2009), de Jérôme Bel, onde uma 
história da dança é apresentada a partir da biografia e experiên-
cias artísticas arquivadas no corpo do bailarino; Seven Easy Pieces 
(2005), de Marina Abramovic, série de performances na qual seis 
trabalhos considerados históricos no campo da performance art 
foram refeitas pela artista com base em fotografias, indicações e 
conversas com os autores. Talvez se possa pensar esta tendência 
como algo constitutivo do regime estético em que vivemos, para 
usar a noção do filósofo Jacques Rancière, no qual “o futuro da 
arte, a sua distância do presente da não-arte, não cessa de colocar 
em cena o passado” (La Partage du Sensible, 2000). Talvez se possa 
também pensá-la como uma vontade de arquivo, nos termos de 
André Lepecki: Não qualquer melancolia ante um passado perdido, 
e mais que o desenvolvimento de questões trabalhadas antes, um 
desejo de olhar para trás para continuar a criar.


