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CIDADE VODU 

"Quando assisti à Cidade Vodu, e “vi” a primeira revolução        
negra do continente americano pelo corpo e pela voz de          
imigrantes haitianos, pergunteime como é possível que       
isso não tenha sido feito ou pensado ou mostrado antes.          
Como tal sublevação não eclodiu antes em nossos palcos, e          
dessa forma? De repente, tudo o que veio antes a respeito           
da negritude e suas insurreições parece empalidecer. E o         
que aparece agora ganha uma espécie de eterna        
necessidade, como se estivesse aí desde sempre, em        
estado de virtualidade, aguardando o momento para nos        
flechar em cheio. Ao mostrarse subitamente tão revelador        
e inevitável, esse lampejo estético, político e vital lança         
sobre o passado a suspeita de uma inominável cegueira,         
embotamento, denegação." 

PETER PAL PELBART, filósofo, professor da PUC/SP. 
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DESCRITIVO 

O desenvolvimento do trabalho até a realidade do espetáculo CIDADE          
VODU, acaba por encenar o movimento próprio de uma aliança. Essa foi, sem             
dúvida, a nossa maior inquietação, traduzida numa pergunta que nos atravessou,           
na medida mesma em que atravessa o processo: o que ainda somos capazes de              
imaginar juntos? A pergunta comporta uma multiplicidade de problemas,          
lugares, tempos: ainda, nós (somos), capazes, imaginação – juntos, quem?  

O projeto envolve, em cena, além dos artistas do Teatro de Narradores,            
sete artistas haitianos, imigrantes que vivem na Cidade de São Paulo, nem todos             
com experiência artística no Haiti, nenhum deles com experiência teatral          
anterior ao processo de criação do espetáculo.  

A estreia se deu em coprodução com a MITsp – Mostra Internacional de             
Teatro, compondo a sua programação de 07 a 13 de março de 2016. 

 

A versão atual do espetáculo foi elaborada em meio às ruínas da Vila             
Itororó, onde, além de um projeto de reforma opera hoje um programa de ação, o               
Canteiro Aberto, ligado à Secretaria Municipal de Cultura. A dimensão histórica           
do lugar contaminou a concepção do espetáculo, tanto mais pela feição de ruína             
que imediatamente foi assimilada às imagens do terremoto ocorrido em Porto           
Príncipe, em 2010, evento que está na origem do ciclo recente da diáspora             
haitiana. Esse pedaço da cidade, museu a céu aberto, canteiro de ruínas com seus              
vestígios de uma disputa ainda não concluída em torno da cidade. A Vila Itororó é               
resultado de um longo processo, em que se viram aprofundar as práticas de             
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especulação que desenharam a fisionomia dessa cidade, determinando suas         
formas de vida, suas formas de mobilização, e os campos que definem a partilha              
urbana. Campo de luta, a vila é hoje resíduo. A discussão que a cerca, sobre seu                
destino na forma de um centro cultural, ainda que se discuta a característica             
desse centro, é já o sinal de um deslocamento aparentemente sem volta. A             
cultura como instrumento de gentrificação. 

 

Mas tudo isso passou a nos concernir. E fazer o espetáculo ali implicou             
estabelecer uma tática de ação, com o fim de transformar a relação de             
vizinhança, ir além desse contorno primário, inevitável pela contiguidade entre          
vila e prédio de entorno. Politizar, ainda que isso implique tensionar. Digamos            
que esse é o estágio em que nos encontramos, depois de dois meses de estreia. 

O espetáculo trata principalmente da trajetória de haitianos até o Brasil,           
uma geração de pessoas entre 20 e 35 anos, e do modo como nossa sociedade               
tem assimilado – ou negado – essa presença. Uma presença que faz vir à tona não                
apenas a especificidade do imigrante, seu caráter de refúgio, mas, no caso            
haitiano, também a condição do negro entre nós. A dimensão cultural e a             
condição do trabalho no estágio atual de nossa sociedade são os aspectos            
determinantes da dramaturgia que resultou de um processo colaborativo, nos          
esforço de formalizar depoimentos pessoais e testemunhos históricos. 

O espetáculo fora idealizado, por conta das condições da Vila Itororó, para            
receber até 60 pessoas. Por conta da procura, passamos a receber 80 pessoas por              
apresentação, chegando, nas últimas semanas da primeira temporada, a números          
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próximos de 100, fazendo retornar para casa um excedente entre 30 a 50             
pessoas por noite, por conta do limite de lotação. 

 

 

 

ANEXOS 

Seguem, além de links com telereportagens acerca do espetáculo, um          
breve dossiê com matérias produzidas em São Paulo, além de uma escrita para a              
revista alemã Theater Heute, e outra escrita em inglês. 

 

CONTATO: 
 

José Fernando de Azevedo – Diretor – azevedojosefernando@gmail.com 
Tel.: 11 9 9233 0413. 

 
Gabriela Gonçalves – Produtora – gabi@corporastreado.com 

Tel.: 9 4174 3067 
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