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O grupo Avelãz y Avestruz começou suas atividades em março de 1976 com 

os ensaios de RAPUNZEL
1
. O espetáculo era uma adaptação para adultos do conto 

infantil dos irmãos Grimm, uma tentativa de transpor para o universo adulto urbano os 

personagens da mitologia infantil. RAPUNZEL estreou em 17 de junho do mesmo ano.  

A linguagem cênica já deixava claro o caminho a ser trilhado pelo grupo: forte 

pelo apelo visual e gestual, muita importância dada ao trabalho vocal e corporal; a 

música; a coreografia; a maquiagem; o cenário e o figurino, usados como elementos 

significativos e a utilização de ação simultânea.  

Em 77 o grupo monta a RAINHA, de Ana Franco, um elogio ao poder num 

baile de máscaras, onde o público participava como convidado. A peça foi criada a 

partir do absurdo cotidiano baseada na velha rainha vermelha de Lewis Carroll.  

Em 78 o Avelãz monta FAUSTO, de Goethe. O espetáculo era uma fusão de 

duas linguagens aparentemente distintas: a ópera e o circo; fiel, porém, ao espírito da 

obra, sem invecionismos que distanciassem a montagem da idéia, nem "moder-

nizassem" o texto, contando-se visualmente a obra e compensando a redução do texto 

com o gesto e o signo.  

A montagem de FAUSTO recebeu o troféu Martin Gonçalves - Rede 

Globo/TV Aratu, concedido aos melhores do teatro baiano de 78 por: melhor direção, 

melhor ator coadjuvante, melhor figurino, melhor atriz coadjuvante, tendo sido ainda 

indicada para o mesmo prêmio nas categorias: melhor espetáculo, ator e cenário.  

Em 79 o grupo passou a aprofundar mais ainda o estudo do teatro, com 

exercícios corporais e vocais, aumentando-os de 4 para 8 horas o tempo diário de 

ensaio, e, monta ALICE, FANTASIA DRAMÁTICA, baseado no original de Lewis 

Carroll.  

A montagem partia da idéia de que Alice in Wonderland narra o sonho de uma 

criança onde ela encara as relações familiares. Personagens vitorianos se moviam num 

único cenário: a sala de visitas de uma casa do século XIX, onde Alice vivia sua 

aventura de crescer e vencer a opressão familiar.  

A linguagem corporal, com muito de Grotowsky, junto a uma reconstituição de 

dècor e figurino realista, deram ao espetáculo o tom onírico requerido pela obra. 

ALICE estreou em Salvador, seguindo para Vitória, Belo Horizonte, Brasília, 

Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, onde suscitou polêmicas diversas. 

ALICE recebeu os seguintes troféus Martin Gonçalves em 79: melhor 

espetáculo, melhor direção, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, melhor atriz 

coadjuvante, tendo sido indicada para melhor cenário e melhor figurino.  

No ano seguinte o grupo montou BAAL, partindo da obra teórico dramática e 

poética de Brecht e da análise feita por Jung dos arquétipos, principalmente o do her6i. 

                                                 
1 Exceto SALOMÉ (em parceria com Lia Robatto) e FALA COMIGO DOCE COMO A CHUVA 

(Chica Carelli), todos os espetáculos do AyA foram dirigidos por Marcio  Meirelles. 



Conseguiu criar um espetáculo onde estabelecia-se uma síntese de Brecht/Artaud, com 

uma estética basicamente expressionista.  

Depois de ter se apresentado em Salvador, BAAL foi convidado pela Fundação 

Teatro Guaíra. para. apresentar-se em Curitiba, seguindo depois para o Cacilda Becker 

no Rio de Janeiro, onde o trabalho do grupo foi reconhecido como "muito além do 

passível de decodificação por qualquer espectador de QI médio" (O Globo, 22/08/80).  

O troféu Martin Gonçalves de melhor ator foi concedido a Fernando Fulco por 

Baal.  

Ainda no mesmo ano de 1980, como parte do estudo da obra de Brecht para a 

montagem de BAAL, o grupo fez uma experiência com Horácios e Curiácios, segundo 

os moldes brechtianos de teatro. Com este espetáculo-experiência, o grupo limitou-se a 

apresentar um ensaio público, na Escola de Música e Artes Cênicas da UFBA.  

Em 1981, junto com o Grupo Experimental de Dança da UFBA, apresentou 

SALOMÉ, dirigido por Lia Robatto e Marcio Meirelles, com a participação do Quarteto 

de Cordas da Bahia, membros da Orquestra Sinfônica da UFBA e do Grupo Anticália.  

Baseado nos textos de Oscar Wilde, Mallarmé, de Jung, da Bíblia e de 

alquímicos, SALOMÉ era tratado como uma ópera, o texto era cantado em sua quase 

totalidade como uma peça atonal. O espetáculo trágico ganhava e emprestava uma 

dimensão mítica às estruturas arquitetônicas do Convento de Santa Tereza, barroco do 

século XVII, onde foi encenado. Enquanto locomovia-se através dos corredores, o 

público era cercado pelo espetáculo a que assistia.  

SALOMÉ recebeu destacados elogios, o de Lina Wertmuller, por exemplo: 

"Com SALOMÉ, Lia Robatto e Márcio Meirelles fazem um tipo de teatro de vanguarda 

como certos grupos da Itália. Foi uma surpresa para mim defrontar-me com um grupo 

assim. Os atores são absolutamente incríveis.” (Jornal Movimento, 02 a 08/12/81).  

Ainda em 81, baseado na obra de Strindberg: O PAI.  

O espetáculo se desenrolava como um jogo. Foi emprestada muita importância 

à maneira de dizer o texto, sendo elaborados para isto exercícios de interpretação 

realista. O sucesso de público e crítica da montagem fizeram com que O PAI cumprisse 

três temporadas em Salvador, sendo indicada ao troféu Martim Gonçalves para melhor 

cenário, melhor atriz, melhor ator coadjuvante  

Entre os elogios à peça, o do crítico americano de teatro, Richard Gilman: “Eu 

tive de reconhecer que o diretor é um jovem ousado e inovador, considerado 

controvertido. O diretor, cujo nome é Márcio Meirelles, demonstrou ser um exemplo de 

'Diretor de Teatro' que nos aparenta ser conciso” (The  Nation - 25 de julho a 12 de 

agosto de 1981).  

Em 81 o Avelãz y Avestruz pela primeira vez monta um espetáculo infantil: 

RAPUNZEL, baseado no original dos Irmãos Grimm.  

Opereta infantil dividida em cinco partes, o espetáculo era pontuado por 

música medieval e renascentista, executada ao vivo pelo Grupo Anticália.  

A linguagem de circo e de pantomima, recursos usados pelos trovadores da 

Idade Média, com histriões representando seus cantares, linguagem dos jogos infantis, 

coloriam o espetáculo.  

RAPUNZEL ganhou três troféus Martim Gonçalves - concedido aos melhores 

do teatro infantil baiano: melhor direção, melhor atriz coadjuvante, melhor figurino, 



indicado para melhor espetáculo, ator, atriz, ator coadjuvante e melhor cenário.  

Durante o Verão 1981/82, o Avelãz y Avestruz ensaiou Imoralidades do 

Século XX. Eram dramatizações com humor e pantomima, seguindo a linha de teatro de 

rua medieval dos trovadores, ampliada para uma proposta de espetáculo atual e mais 

anarquista. Ainda nesse verão o grupo, junto com a crítica de arte Matilde Matos, criou 

um centro cultural alternativo: A FÁBRICA, um espaço de formação, informação, 

consumo, e atualização da arte, através de oficinas, eventos, filmes, grupos de estudo, 

palestras, pesquisas e outras atividades geradoras do intercâmbio cultural na cidade.  

Em 82, paralelo à montagem de MACBETH, o grupo é contratado pelo 

Instituto Goethe para a encenação do texto Alta Áustria, do alemão Franz Kroetz.  

E agora, é com MACBETH que o Avelãz y Avestruz se defronta em ser ou 

estar com Shakespeare. Nesse intuito, vários ensaios estão sendo realizados no Castelo 

de Garcia D’Ávi1a, localizado a uma hora de Salvador, datado de 1551, tempo entre o 

desenrolar da história verídica e a criação de Shakespeare. O castelo é único exemplar 

existente no Brasil de morada feudal e servirá como palco da pré-estréia, ainda este mês.  

MACBETH tem a direção de Márcio Meirelles, assim como toda a concepção 

artística/plástica: figurino, maquiagem e cenário; produção executiva: Eduardo Gomes; 

composição e direção musical: Antonio Carlos Tavares; dramaturgia e trabalho de texto: 

Cleise Mendes; técnica de corpo e coreografia: Carla Leite e Bety Grebler; divulgação e 

contra regragem: Wilson Andrade. 

O elenco é constituído por: Fernando Fuldo (Macbeth), Célia Bandeira (Lady 

Macbeth), Eduardo Gomes (Banquo), Chica Carelli, Marilda Santana, Mary Weinstein 

(feiticeiras), Pola Ribeiro (Duncan), Carla Leite (Lady Macduff), Eugênia Milet 

(aparições). Os demais papéis masculinos serão revezados pelos atores: Afonso Cezar, 

André Torreta, Domingos André, Ely Brandão e José Araripe.  

MACBETH estreará no Teatro Guaíra (Curitiba), nos dias 02 e 03 de outubro, 

seguindo: Teatro do Ipê (Porto Alegre), de 07 a 09 de outubro; de 14 a 15, Teatro Del 

Centro (Montevideu); 16 a.17, Teatro Tabaris (Buenos Aires); 21 a 27, Teatro Castro 

Alves (Salvador). Em novembro: de 11 a 13, Teatro Ateneu (Aracaju); de 18 a 20, 

Teatro Deodoro (Maceió); de 25 a 28, Teatro Santa Isabel (Recife), de 30 a 12 de 

dezembro, Teatro Municipal de Campina Grande (Campina Grande); de 03 a 05, Teatro 

Sa.g ta Rosa (João Pessoa); de 12 a 16, Teatro Alberto Maranhão (Natal); de 17 a 19, 

Teatro José de A1encar (Fortaleza). Em janeiro: de 12 a 16, Teatro Nacional (Brasília); 

de 19 a 23, Teatro Galeria (Rio); de 26 a 30, Teatro de Cultura Artística (São Paulo). 

Em fevereiro: de 03 a 06, Palácio das Artes (Belo Horizonte); de 10 a 13, Teatro Carlos 

Gomes: (Vitória).  

 

Salvador, setembro de 1982 

 

 



POST SCRIPTUM 

- o que aconteceu depois de Macbeth - 
 

Marcio Meirelles 

 

Do previsto, e anunciado no release, para MACBETH, aconteceram o 

lançamento no Castelo da Torre de Garcia d'Ávila, na Praia do Forte, e as temporadas 

no Teatro Guaíra (Curitiba) e no Teatro Castro Alves (Salvador). 

A FÁBRICA cumpriu sua função durante um ano, tendo uma programação 

intensa e inovadora, como previsto, mas inviável econômica e gerencialmente, o espaço 

foi fechado. 

Durante o processo de MACBETH e no ano seguinte (1983) o Avelãz fez 

apresentações impactantes em duas edições da Oficina Nacional de Dança 

Contemporânea, no Teatro Castro Alves – UNE BARQUE SUR L'ÒCEAN (82) e … E 

SOBRE O ASSASSINATO (83). Esta última com a participação do Teatro da 

Encruzilhada
2
. 

Um braço performático foi criado dentro do Avelãz y Avestruz: a 

CHARANGA LÍTERO MUSICAL AMIGOS DE PAGU. Atores do grupo e 

participantes eventuais, chamados ou agregados espontaneamente, faziam 

performances, propostas políticas de intervenção urbana e intervenções em seminários e 

outros eventos públicos. 

 A ideia da CHARANGA surgiu exatamente na festa de entrega do Troféu 

Martim Gonçalves. Para onde foram os artistas, fantasiados e exageradamente 

maquiados, com instrumentos musicais, para saudar todos os vencedores de todas as 

categorias, deixando claro assim que, para o grupo, importava o prêmio para o teatro e 

não a quem era conferido. 

O Avelãz montou, em 1983, SIMUN, de Strindberg, na Escola de Teatro da 

UFBA. Apenas Maria Eugênia Milet, Fernando Fulco e o diretor Marcio Meirelles eram 

do Avelãz y Avestruz. O espetáculo tinha um ilustre convidado, o ator Harildo Deda, 

professor da escola e mestre de muitos discípulos, fazendo o papel do francês 

colonizador vencido por Biskra, sua tribo (os atores do Teatro da Encruzilhada) e o 

simun – representado pela música, composta por Tom Tavares e executada pelo grupo 

Anticália e pelos atores. 

No mesmo ano, a montagem de formatura de Chica Carelli, FALA COMIGO 

DOCE COMO A CHUVA, texto de Tennessee Williams, foi assumida como uma 

realização do grupo. Nessa, além dos dois atores que fizeram SIMUN e do diretor – 

com a função de cenógrafo, figurinista e ilumidor, que sempre desempenhou nos outros 

espetáculos do grupo – tinham Chica. Era sua primeira vez como diretora e a primeira 

em que o grupo era dirigido por outro artista. 

Foi a última peça encenada pelo Avelãz y Avestruz.  

                                                 

2 Mais que grupo teatral, o Teatro da Encruzilhada era um movimento performático. Liderado por 

Fernando Bélens, o coletivo fazia intervenções teatrais toda sexta feira, na hora do pico de trânsito, na 

encruzilhada entre a Escola de Teatro e a Reitoria da UFBA, daí o nome. 



Depois, a CHARANGA LÍTERO MUSICAL AMIGOS DE PAGU, com 

Fulco, Carelli e outros atores, dirigidos por Marcio Meirelles fizeram dois espetáculos 

infantis em parceria com o Circo Troca de Segredos, que fez a produção dos dois. 

BÃOBALALÃO, vencedor do Troféu Martin Gonçalves de Melhor Epetáculo 

Infantil e Melhor Figurino, indicado também por Direção e Atriz Coadjuvante. E TEM 

CARDUME NO MEU AQUÁRIO, Melhor Atriz e Ator Coadjuvantes de Espetáculo 

Infantil e indicação por espetáculo, direção e figurino. 

Os dois eram colagens de poesias, canções e esquetes, num espírito de musical 

circense. E, assim como a RAPUNZEL infantil, os dois espetáculos fizeram um circuito 

de escolas públicas e orfanatos de Salvador, além das apresentações no circo. 

Em 1989, convidado pelo Instituto Goethe, Marcio Meirelles fez uma 

montagem de LULU, de Wedekind. Para integrar o elenco chamou Maria Eugênia, 

Fulco e Chica e para fazer a preparação vocal, Hebe Alves, todos do Avelãz y Avestruz. 

Também para o elenco, Hilton Cobra e Caco Monteiro, para a produção, Titila Tornaghi 

e para o desenho de luz, Jorginho de Carvalho, todos do Lanavevá, grupo de teatro 

carioca. O espetáculo tinha ainda Filinto Coelho, no elenco, e Bety Grebler na 

coreografia. 

Numa caixa de tela de arame, cheia de areia, com a música minimalista de 

Carlo Celuque, os personagens se moviam pela técnica desenvolvida por aqueles atores 

durante os anos em que trabalharam juntos, construindo um grupo inovador estética e 

gerencialmente. 

A Bahia havia mudado. Já não existia mais o Troféu Martim Gonçalves e a 

Fundação Cultural do Estado da Bahia criou o Troféu Bahia em Cena que só teve a 

premiação dos destaques do primeiro semestre de 89, deveria ter a do segundo e troféu 

final. LULU ganhou o Destaque por direção, iluminação, figurino, maquiagem, 

sonoplastia, produção e ator coadjuvante. Todos recebidos pelo diretor, porque o 

espetáculo estava em turnê em Porto Alegre (Teatro São Pedro) e Rio de Janeiro (Teatro 

Villa Lobos). 

 A poética de LULU era a mesma desenvolvida pelo diretor com o grupo em 

seus 15 espetáculos anteriores. Assim, o Avelãz y Avestruz assinou a realização da 

montagem, com o Lanavevá, como uma despedida. Coisa que não tinha sido feita ainda. 

 

Salvador, setembro de 2011 


