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Lembro-me de que escrevi “Comédia de Bastidores”, tal como quase 
sempre aconteceu com a maior parte das minhas outras peças, numa 
grande pressa. O primeiro ato, em casa de Sidney e Jane, parecia-
me bastante seguro. Estava satisfeito por ter descoberto a ideia de 
ação “fora de cena”. Parecia uma solução interessante a de colocar a 
cena aparentemente na sala errada (a cozinha dos Hopcrofts), naquilo 
que era, em termos rigorosos, uma área das “traseiras”. O sítio onde 
devíamos estar era, em rigor, na sala de estar. É claro que raramente 
é esse o caso. As coisas verdadeiramente interessantes, as coisas que 
as pessoas gostam de dizer umas às outras em privado, são ditas ao 
lado da banca da cozinha. Distribuindo a ação por três Natais sucessivos 
consegui dar à peça um sentido de progressão e unidade. Também me 
agradou a ideia de colocar a ação de cada um dos atos em diferentes 
cozinhas. Era algo que apelava ao meu sentido de simetria, além de 
reforçar a unidade dramática. Era, além disso, um modo ideal de indicar 
os diferentes níveis sociais ocupados por cada um dos três casais.

Alan Ayckbourn

Excertos de “O reino dos Hopcrofts está próximo...”, texto introdutório de uma 

edição escolar de “Absurd Person Singular”, coleção Longman Literature, ed. Geoff 

Barton, 1991, p. v-ix. Publicado originalmente no programa de sala de “Comédia de 

Bastidores”, espetáculo produzido pelo Teatro Experimental do Porto. Tradução de 

Paulo Eduardo Carvalho.

COMÉDIA DE BASTIDORES
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Esta peça combina atributos aparentemente antagónicos: ela é 
cómica e séria, datada e de hoje, leve e densa. Conseguir atingir 
e revelar essa aresta de combinações improváveis, espécie de 
fio de navalha onde tudo se joga, terá sido o maior desafio que 
enfrentaram? 

Nuno Carinhas (NC) Esse é o grande desafio e por isso é fascinante 
pegar neste texto. Nós não somos encenadores do riso alarve, 
nem estamos a trabalhar com atores frívolos. O desafio maior é o 
de perceber até onde devemos ir em todas essas vertentes, a da 
comédia, a do negrume, até onde podemos permitirmo-nos uma 
interpretação renovada de uma partitura onde tudo consta, mas 
quem não souber tocar os instrumentos não consegue fazer vibrar 

JOÃO CARDOSO E NUNO CARINHAS 
SOBRE “COMÉDIA DE BASTIDORES”
Excertos de uma conversa conduzida 
por Fátima Castro Silva, da equipa do Teatro Nacional São João.
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todas essas melodias. Daí esta ser uma peça de atores que têm de 
ser extremamente rigorosos. Temos tido tempo de deixar que os 
atores experimentem e já tivemos experiências díspares. É uma 
questão de postura em relação ao próprio texto e às coisas de que 
trata. Vai ser difícil para os atores, porque mesmo sentindo que as 
salas agora são mais difíceis de percecionar, e mesmo sabendo que 
as pessoas se riem atrás da máscara, eles têm de ter muito cuidado 
para não ceder à sua energia cómica. A comédia pode surgir de 
uma energia que se cria dentro de um elenco e que se pode tornar 
incontrolável. Mas penso que temos balizas, a própria peça as tem, e 
nós acentuámo-las: os sons, a cenografia, as entradas e saídas.

João Cardoso (JC) Essas são as facetas em que o meu trabalho de 
agora mais difere do de há vinte anos. Como sabia que estava a fazer 
uma comédia, dei uma atenção muito grande à vertente cómica.

O texto aponta caminhos nesse sentido, mas também aponta outras 
vertentes e um lado mais negro, que, desde o primeiro ato, está 
em pequenos apontamentos e se torna mais notório no terceiro. 
Os atores respondem muito bem a essas várias facetas. O difícil é 
constituir uma partitura em que todas elas estejam equilibradas, não 
apontando em demasia para nenhum dos lados, de forma a deixar 
passar o que se quer dizer.

NC A importância da afirmação do texto, de dizer a coisa mais banal 
de uma forma assumida, é aquilo que permite o entroncamento entre 
a banalidade e a exceção, o quotidiano e o excecional, e também 
o entroncamento dos géneros. Estamos perante coisas banais e 
risíveis, mas que, ditas assumidamente, podem dar uma outra 
densidade ao que se diz e a quem se diz. Esta peça é feita também de 
argumentações ou de encontros e desencontros de linguagem e por 
isso é fundamental que o ator consuma esse ato de dialogar. Nada no 
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texto é construído com grande poesia mas é muito concreto, e essa 
concretude tem de ser consumada porque senão não percebemos 
qual é a intenção.

JC A quantidade de ações é tal que os pode distrair do que é 
essencial, mas cá estamos nós, de fora, a apontar a necessidade 
desse rigor, para que o espectador perceba claramente qual a 
intenção de cada personagem em cada momento.

NC Aqui não há movimentações nem gestos para nada, assim como 
não há apartes. Um aparte é uma coisa muito reconhecível, como 
se fosse um jogo. Tudo tem o seu encaixe e a sua razão de ser nesta 
partitura.

Nesta peça, o confronto dos casais entre si e depois cada um por si é 
muito vivo e atual. Há aqui um espectro da burguesia e esta espécie 
de sacrifício permanente, de interdependência, não só a nível do 
casal, mas também a nível social. Há conversas entre mulheres 
muito interessantes, só que uma delas não fala, como aquela entre a 
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Eva e a Jane, quando esta lhe limpa o forno. E há uma grande tirada 
da Marion, no terceiro ato, em relação a si própria, que é violenta. 
O relacionamento entre eles e elas é muito rendilhado.(..) Há, de 
vez em quando, um abater de solidões incomum. Pode pensar-se 
que tudo isto está um pouco ultrapassado, mas não está, basta as 
pessoas calarem-se e ouvirem de que são feitas as conversas dos 
homens e das mulheres, que continuam com os mesmos problemas. 
Acima de tudo, há aqui um confronto indispensável para uma espécie 
de expiação de culpa, coletiva e sem remédio, de uma dependência 
inacreditável perante o carrasco, e carrascos tanto podem ser as 
mulheres como os homens, alternadamente.

JC O texto fala-nos de uma grande solidão, que se revela à 
medida que os “diálogos” acontecem. Aquelas personagens 
são terrivelmente metidas em si próprias, muito sós, e o tipo de 
confronto entre elas é de hoje, não tem data de validade.

A ascensão social leva a um embate implacável em que, neste caso, 
o homem se revela um carrasco violento para com a mulher.
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Considerando que a peça foi escrita em 1972, e logo a seguir vieram 
os anos Thatcher, ela oferece-nos uma espécie de génese ou de 
caldo onde os seus sinais já borbulhavam.

NC Não paramos hoje de nos defrontar com o Thatcherismo, em 
várias formas e países. Podíamos também fazer um exercício 
engraçado, o de pensar em quem é que estas personagens votariam, 
[risos] quer em Inglaterra, em Portugal ou noutro lugar. Apesar 
de fazerem parte da mesma classe há aqui gradações, que têm 
que ver com o seu status económico e as suas ambições, que são 
completamente diferentes. O consumo está figurado, à partida, 
nas três cozinhas, e os três estatutos que de alguma forma elas 
sinalizam mantêm-se hoje em manifesta ebulição: o empresário, o 
independente e o banqueiro.

JC E a troca de favores que existe.

NC Se existe. [risos] Temos tido bastantes notícias sobre isso 
recentemente, que cruzam várias classes e agentes sociais.
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Assediar é cercar, sitiar, é também insistir de modo impertinente e 
se necessário hostil. Queremos renovar o uso e o abuso desta palavra 
através de um esforço de renovação do teatro como força ativa e 
combativa (seja lá isto o que for). Excerto do texto do primeiro programa da 

ASSéDIO (1998)

Desde a sua criação, em 1998, que a Assédio tem desenvolvido 
aquilo que se orgulha de apresentar como um dos mais consistentes 
trabalhos de criação teatral em Portugal em torno das dramaturgias 
contemporâneas.

Nestes mais de vinte anos assegurou a revelação de diversos textos 
e autores, atenta ao que se escreve no espaço cultural ocidental, 
mas apostando também na pesquisa de mecanismos interpeladores, 
tanto ao nível temático como formal.

ASSÉDIO
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Afirma-se como um coletivo artístico capaz de assegurar autonomia 
e identidade artísticas. Esta maturidade, não só é dada pela 
experiência das pessoas que o compõem, como pela construção 
de um percurso feito de fortes cumplicidades cultivadas nas 
colaborações artísticas e humanas e na manutenção de diálogo 
sobre a prática teatral, condições essenciais para a permanente 
atualização das linguagens criativas de cena.

É no encontro da coerência da escolha de repertório com a 
renovação das linguagens cénicas, que a Assédio tem assentado a 
qualidade e distinção do seu trabalho. Tem sido através de um saber 
acumulado pela experiência e de uma inquietação alimentada pelo 
fazer, que este coletivo tem construído a sua identidade e a relação 
com o público.

Mantendo a sua matriz de teatro de autor de repertório 
contemporâneo, algumas das estreias de textos de autores como 
Martin Crimp, Caryl Churchill, Harold Pinter, Brian Friel, Wallace 
Shawn, Conor McPherson, Marie Jones, Jennifer Johnston, 
Gerardjan Rijnders, Luigi Lunari e Marie Laberge, Rafael 
Sepregelburd assumiram um risco definitivamente ganho.
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VISITA GUIADA
24 OUTUBRO

ÀS CEGAS VISITA PELA MÃO AOS TESOUROS 
NACIONAIS E ACERVO DO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
LEONOR BARATA ARTISTA ASSOCIADA

sáb 16h00 | 60 min. aprox. | m/ 16 anos // Museu Nacional Grão Vasco

preço único 43 // Bilhetes à venda na bilheteira do Teatro Viriato
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Próximo espetáculo

Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro Bico Matos & Casanova • Que 
Viso Eu? • Moderato Quinta da Fata • Andante Farmácia Avenida • Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • 
Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde 
Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Gomes Morais • Isabel 
Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José 
Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria da 
Conceição Saldanha • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João 
Obrist • Nanja Kroon • Patrícia Mateiro Santos • Paula Costa • Paula Nelas • Raquel Balsa • Renato Lopes e Margarida 
Leitão • Raúl Albuquerque e Vitória Espada • 3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes 
• Teo Simon Delgado • E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete Coordenação de Produção 
• Carlos Fernandes Produção • Paulo Matos Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa 
Rodrigues e Liliana Rodrigues Comunicação e Imprensa • Marisa Miranda Comunicação • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia 
Antunes Coordenadora de Frente de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria 
de Assis Swinnerton Programação • Marisa Miranda Comunicação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • 
José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • Info Things 
Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Diana Santos, Catarina Loureiro, Filipa Antunes, Francisco Pereira, 
Hugo Freitas, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:
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