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NUNO
CARINHAS
entrevista
1. O que é, para ti, o acto 
de criar?
É com certeza o contrário de 
fazer por fazer. E não sei se 
é um acto, ou em vez disso, um 
estado, uma maneira de ser. 
Uma existência sistemática de 
transformação que se materializa 
em objectos partilháveis, neste 
caso artísticos, ficcionais, 
que nos vão traduzindo a vida 
nas suas múltiplas questões. 
Aí está: criar é também uma 
forma de questionamento. Quem 
cria, raramente se resigna ao 
adquirido.

2. Quando encenas um 
espectáculo sentes que 
existem limites à criação? 
Encenar é trabalhar com outros  
dentro de estruturas específicas 
de produção  localizadas e 
com objectivos distintivos. 
À partida, este “caderno de 
encargos” antecede o objecto, 
quer se trate de um texto de 
repertório ou nova criação de 
escrita, ou mesmo só um tema 
como ponto de partida. Encenar, 
assim como “arquitectar”, não 
dispensa o conhecimento do 
terreno para o qual se projecta 
o edifício. Encenar acarreta 
atenção aos meios antes dos 
fins. 

Profundamente preocupado com a dramaturgia portuguesa, atitude patente no 
seu último espetáculo estreado em 2013, uma versão de Casas Pardas de Maria 
Velho da Costa (com dramaturgia de Luísa Costa Gomes). Nuno Carinhas tem 
trazido Gil Vicente o pai do teatro nacional, cada vez mais aos nossos dias 
através de leituras modernas que reinventam o génio nacional e fazendo dele, 
parafraseando Jan Kott, “ o nosso contemporâneo”. Os textos selecionados por 
Marta Freitas e Roberto Merino constituem matéria de leitura dos cadernos 
do TNSJ referentes aos espetáculos de Gil Vicente.
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Nunca enceno como quem planeia 
batalhas com soldadinhos de 
chumbo. Todos os colaboradores 
são construtores – autor/
tradutor, actores, cenógrafo  
e iluminador, sonoplasta  e 
figurinista. Mesmo que tenha uma 
“ideia fixa” que me acompanhe 
desde antes de começar, tento 
que ela se dilua ao longo 
do processo. Muitas vezes a 
ela regresso antes do fim, 
quando dela já estava (quase) 
esquecido. É evidente que se 
lançam as bases dramatúrgicas 
que servirão de guia a todos, 
mas é preciso ficar aberto às 
transformações. Os limites da 
criação são as condições de 
ordem vária, o tempo e a escuta.

3. Frequentemente és 
cenógrafo dos espectáculos 
que encenas. Como é que esta 
relação entre o espaço cénico 
e a encenação se processa?
Desenhar um espaço cénico é 
definir o território da acção. 
Podemos começar por aí, mas nem 
sempre é uma prioridade. Outras 
vezes deixo que os ensaios 
comecem e só mais tarde decido 
o lugar. É óbvio que ao decidir 
o espaço estou a idealizar a 
sua utilização. Mas nem sempre 
apetece ou é desejável o 
conforto das certezas. Só quando 
temos a certeza absoluta da 
opção. Um espaço define o clima 
dramatúrgico importantíssimo, 
e é meio caminho andado para a 
percepção da narrativa, pela 
sua estabilidade visual ou 
pelas múltiplas surpresas que 

introduz. Ou mesmo pela negação 
do seu tratamento: palco/lugar 
vazio.

4. Na dramaturgia de um 
espetáculo dás igual valor a 
todas as áreas envolvidas, ou 
há alguma que  se sobrepõe?
Um espectáculo sobrevive 
graças ao equilíbrio dos seus 
elementos. Haverá prioridades 
no processo, mas o resultado é 
uno. Se por exemplo se trata 
de teatro de texto,  sua 
compreensão e elocução são 
dados primordiais de tratamento 
para apropriação dos actores – 
isso é uma exigência absoluta, 
da mesma maneira que ninguém 
pega numa espada sem treino e 
domínio do objecto. Mas não fico 
refém de nenhuma área. Tenho a 
noção de que há que construir 
um universo dramatúrgico que 
nos desafia por igual os 
sentidos. E isso depende da 
capacidade de escuta e criação 
de todos os intervenientes. 
Uma palavra desencadeia um 
gesto que desencadeia um som 
que desencadeia um movimento de 
luz. E entretanto dilatou-se o 
sentido de um fragmento sem que 
se tivesse alterado o desenho da 
paisagem geral.

5. Usas alguma espécie de 
método de trabalho nas tuas 
encenações, ou a tua forma de 
trabalho é alterada de acordo 
com a peça/equipa com quem 
estás a trabalhar?
Acho que parte da pergunta já 
está meio respondida nos pontos 
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anteriores. No essencial tornou-
se hábito processual contar com 
toda a equipa na aproximação 
e desenvolvimento de cada 
projecto. E esta prática vai 
evoluindo, vão se alterando 
etapas consoante o número e a 
formação dos grupos. Se trabalho 
um monólogo mano - a - mano 
com um actor, ou trabalho com 
uma dezena,  gerimos o tempo 
diferentemente, mas no essencial 
não se altera a partilha. 
Talvez seja diverso o grau de 
intimidade mas não o grau de 
confiança mútua. A partilha 
e a co-responsabilidade na 
criação são comuns em todas as 
circunstâncias.

6. Dos espectáculos que 
encenaste, qual foi aquele 
cujo resultado te “preencheu” 
mais? Porquê?
Todos os resultados são 
consequência dos percursos. 
E porque a cada construção 
se aplica o mesmo empenho, 
consequentes envolvimentos 
e descobertas (apesar de 
encarar cada espectáculo um 
novo projecto com as suas 
características específicas), 
há sempre o reconhecimento 
de um enriquecimento e de 
uma evolução, mesmo que seja 
lida só pelo próprio. Cada 
espectáculo implica uma fruição 
única e irrepetível, apesar 
da dureza que quase todos 
envolvem.  Outros julgarão 
mais ou menos conseguido um ou 
outro espectáculo. Se pensar em 
autores, não me arrependo de 

ter dispensado o meu tempo a 
nenhum deles, nem dou por mal 
empregue o caminho da descoberta 
inerente. A verdade é que, 
enquanto encenador, nunca me 
vi forçado a nenhuma tarefa 
que não tivesse desejado ou 
perfilhado. Comecei a encenar 
com idade madura, ainda não 
entrei em rotina ou tédio de 
funcionamento.

7. No teu percurso como 
encenador, sentes que há uma 
evolução na linguagem dos 
teus espectáculos? Como a 
descreverias?
O despojamento pode ser um 
sinal. Mas haverá outros. O 
desenho dos corpos no espaço, 
a contribuição sonora para a 
narrativa, a diluição da quarta 
parede, a mistura de géneros de 
representação. Não sou o melhor 
espectador do que faço, embora 
seja muito exigente e auto-
crítico. Mas não sistematizo 
intenções, não sou o meu próprio 
programa.

8. Gil Vicente é um autor 
que visitas com frequência... 
Devem ser várias as razões... 
Eu gosto de Vicente pelas suas 
irregularidades, economia, 
inteligência, disposição, 
sentido crítico, gozo, 
espiritualidade, elevação de 
linguagem. Gosto de Vicente 
porque nos chegou escrito, 
pronto para ser representado. 
E é pena que a sua carpintaria 
teatral não seja mais bem 
estudada pelos práticos. 
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Temos um mestre em casa que 
subaproveitamos por rejeição 
ou preguiça, que vai dar ao 
mesmo. Afinal ainda nos é tão 
próximo, o que se prova quando é 
feito sem míngua de imaginação 
ou sem vénias de arcaísmo. É 
teatro vivo e universal, que 
não se esgota em anedotário 
patrimonial.

9. Existe algo que te “falta” 
encenar? E algo que nunca 
encenarias? Porquê?
Há muitos grandes autores de 
repertório que nunca encenei. 
Não escolho em função da 
“carreira” curricular. (Dizer 
no estrangeiro que já encenei 
Gil Vicente e outros dramaturgos 
portugueses contemporâneos 
é o mesmo que dizer que sou 
amador da cena internacional). 
Melhores dias virão para que 
possa juntar elencos talhados 
para fazer Shakespeare que nunca 
encenei, a par de muitos outros 
clássicos e contemporâneos. Mas 
é verdade que me dá particular 
prazer abordar o texto inédito 
ou raro, sem passado formal 
ou referentes. Daí o fascínio 
pelos irlandeses vivos ou pelos 
portugueses vivos. O que nunca 
encenarei? – O que não for capaz 
de entender, ou o que sentir 
que não tenho mão formal para 
agarrar. A vida ou é desafio, ou 
é de fraca memória.

10. E, por último, quais são, 
na tua opinião, as grandes 
dificuldades em fazer teatro 
em Portugal? E virtudes?

Fazer teatro em Portugal, não 
é uma condição muito diferente 
da que se vive no resto da 
Europa, mesmo nos países mais 
ricos. Ouvi há um ano um coro 
de queixas dos mais prestigiados 
criadores. O Teatro de Arte tem 
tendência a ser substituído pelo 
entretenimento e pela industria 
televisiva que ao mesmo Teatro 
dispensa muito pouco ou nenhuma  
atenção.  O Teatro de Arte 
tem um comprometimento com a 
realidade e usa de uma liberdade 
que é incómoda e pouco lucrativa 
para os patrocinadores, sejam 
eles públicos ou privados. É 
uma arte pouco fiável, de êxito 
imprevisível, cujos objectos 
são voláteis. Há nomes que 
se tornam “marcas” junto de 
elites, mas mesmo esses têm 
que passar a prova de fogo dos 
festivais e encenar Ópera ou 
realizar Cinema. E os pequenos 
grupos independentes, vivem 
no mesmo sufoco de produção e 
falta de espaços e número de 
representações.  Em Portugal o 
que nos inquieta e minimiza é 
a nossa condição periférica, 
porque não estamos na rota 
dos nossos parceiros artistas, 
críticos e teóricos e a falta 
de continuidade de trabalho 
que está sempre ameaçada por 
novas regras e descontinuidades,  
prejudiciais a quem quer fazer 
do teatro a sua Arte, a sua 
existência diária. A nossa 
língua não é a mais partilhável, 
mas não é desculpa de não 
inclusão no mapa internacional. 
Falta um real entrosamento 
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  Nuno Carinhal – actual Diretor Artístico do TNSJ – nasceu 
em Lisboa, em 1954. Pintor, cenógrafo, figurinista e encenador. É membro 
da Sociedade Portuguesa de Autores. Estudou Pintura na Escola Superior 

de Belas-Artes de Lisboa. Como encenador, destaca-se o trabalho 
realizado com o TNSJ e com estruturas como Cão Solteiro, ASSéDIO, 
Ensemble, Escola de Mulheres e Novo Grupo/Teatro Aberto. Entre as 
companhias e instituições com que colaborou, contam-se também o 

Teatro Nacional de São Carlos, Ballet Gulbenkian, Companhia Nacional de 
Bailado, Nederlands Dans Theater, Ballet du Grand Théâtre de Genève, 

Compañía Nacional de Danza, A Escola da Noite, Teatro Bruto, Teatro 
Nacional D. Maria II, São Luiz Teatro Municipal, Chapitô e Os Cómicos. 

Como cenógrafo e figurinista, trabalhou com os encenadores Ricardo 
Pais, Fernanda Lapa, João Lourenço, Fernanda Alves e Jorge Listopad, 
os coreógrafos Paula Massano, Vasco Wellenkamp, Olga Roriz e Paulo 

Ribeiro, e o realizador Joaquim Leitão, entre outros. Em 2000, realizou a 
curta-metragem Retrato em Fuga (Menção Especial do Júri do Buenos 

Aires Festival Internacional de Cine Independiente, 2001). Escreveu Uma 
Casa Contra o Mundo, texto encenado por João Paulo Costa (Ensemble, 

2001). Dos espetáculos encenados para o TNSJ, refiram-se os seguintes: 
O Grande Teatro do Mundo, de Calderón de la Barca (1996); A Ilusão 

Cómica, de Corneille (1999); O Tio Vânia, de Tchékhov (2005); Todos os 
que Falam, quatro “dramatículos” de Beckett (2006); Beiras, três peças 

de Gil Vicente (2007); Tambores na Noite, de Bertolt Brecht (2009); Breve 
Sumário da História de Deus, de Gil Vicente (2009); Antígona, de Sófocles 
(2010); Exactamente Antunes, de Jacinto Lucas Pires, a partir de Almada 

Negreiros, co-encenado por Cristina Carvalhal (2011); e, já em 2012, 
Alma, de Gil Vicente; e Casas Pardas, de Maria Velho da Costa. Encenou 

ainda textos de dramaturgos como Federico García Lorca, Brian Friel, Tom 
Murphy, Frank McGuinness, Wallace Shawn, Jean Cocteau, António José 

da Silva e Luísa Costa Gomes, entre muitos outros. É, desde Março de 
2009, Diretor Artístico do TNSJ.
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com os outros países de língua 
portuguesa e uma estratégia 
dinâmica de internacionalização. 
Mas este ponto dá para outra 
entrevista…

 *Texto escrito de acordo com a antiga ortografia


