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O teatro de Crimp
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No teatro de Crimp procuramos a influências de Beckett e mesmo a 

convenção e não encontramos, os utilização de uma espécie de 

instrumentos da sua leitura não são técnica do estranhamento, que lhe 

os mesmos, nem do teatro mais permite usar o narrativo num tipo 

reconhecido como tal, nem das de teatralidade que é descoberta 

experiências do teatro de Beckett, sua e em que a herança de Brecht 

do teatro testamentário da visão aflora. O que nos surpreende é que 

retrospectiva, a vida olhada do seu as categorias tradicionais da 

termo, nem do combate de Brecht história, do desenvolvimento da 

pelo épico, revalorizando o acção, do desenlace da acção e das 

narrativo e a interrupção da acção. personagens, sejam completamente 

Há no entanto no teatro de Crimp ignoradas. Não sabemos muito 
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bem onde agarrar. É ele que faz a aquilo que diariamente 

ironia acerca das coisas hoje “consumimos” de um modo que é 

impossíveis falando exactamente da permanentemente banalizado e 

morte da peça bem-feita, morte irrelevante, um massacre numa 

aliás que vem de Woyzeck, morte escola primária, a revolta violenta 

antiga portanto. das periferias que se sentem 

segregadas, as histórias nada 

O que, depois, no trabalho de edificantes da sociabilidade e 

traduzir e pôr em cena vamos autenticidade das vidas dos 

descobrindo – porque à leitura a escritores. O que é enorme, 

estranha crueldade deste teatro monstruoso, trágico e inaceitável, é 

capturou-nos – é que se trata de trazido a cena mostrando, de uma 

uma escrita que deslocou o eixo forma cruel, que ele constrói como 

enérgico para a relação cena sala uma espécie de indiferença a 

numa espécie de diálogo que materializar no jogo dos actores 

sobreleva a relação dos actores com como “estranhamento”. Crimp fala 

os espectadores a que submete – dos espectadores, e de todos nós, 

sem subalternizar – as relações das de si mesmo, no fundo, retratando 

vozes entre si na cena, vozes que a passividade conformista 

são, por assim dizer, assumidas por dominante, o contentamento de 

números, por porta-vozes digo eu. cada um nos ambientes que 

Esta operação é radical, Crimp concretizam o que apelida de uma 

escreve para este regime de tensão “cultura do contentamento”, 

e não para o resultado que a tensão estreitamente ligada aos rituais de 

da acção dramática projecte na sala. consumo. Quem é que aguenta que 

É um escritor de teatro, mais que se conte a morte violenta e 

um dramaturgo e o palco um lugar prematura, inexplicável, explicável, 

de liberdade total como aquela que como um entretém? Mas não será 

é própria do romance. A narrativa isso que os game-boys educam? 

tudo pode pois as suas 

materializações dependem apenas A sua escrita é ao mesmo tempo, a 

da imaginação do autor e do leitor, mais recente, musical, as vozes são 

como aqui do escritor de teatro e propriedade de instrumentos, 

do espectador. Este teatro é muito corpos e inteligências, não são 

exigente e, por assim dizer, dirige- sujeitos/personagens, são 

se para um território de momentos fragmentários e 

emancipação. E traz-nos à mente crispações, rotinas, posições 



5

previstas de casta e classe social. O gesto que seja realmente 

teatro é aqui portanto um transformador, a transformação é 

compromisso entre uma imagem um lugar de frustração, uma blague 

que nunca é sugerida como para cínicos, território para graças, 

cenografia, nem explicitada, isso é humor negro, verrina. 

liberdade de quem faz, embora a 

indicação espaço neutro e tempo Sem, por assim dizer, politizar estas 

neutro sejam recorrentes, e uma questões, Crimp faz teatro político, 

partitura vocal que estabelece um explicitando com humor cruel o 

primado acústico para este teatro. que é consequência de um sistema 

Como era entre os gregos, pouca de impotência aceite. Fala do que 

variação na imagem visiva e somos, essa classe média 

liberdade total da palavra, essa sim, generalizada, mas mostra também 

capaz de convocar todas as claramente que o donos do mundo 

paisagens imagináveis que o verbo são outros e os verdadeiros 

dá a “ouver” e situações terroristas – a crítica do projecto 

comportamentais.   europeu centrado nessa noção 

consumista da tal “qualidade de 

O que mais surpreende é que vida”, horizonte imediato a 

Crimp constrói as suas casas, que substituir-se a uma liberdade 

são casas estranhas e não acabadas, alargada a todos e a condições 

cujas salas dão de repente para planetárias de vida digna para 

salas de casas que não são a mesma todos, é em Crimp devastadora. O 

e que são inacabadas, a partir do teatro de Crimp é um verdadeiro 

preconceito, da ideologia comum, Cavalo de Tróia crítico e cruel, 

das cabeças moldadas pelo cómico, no interior das 

consumo e pelo sistema mediático, consciências e do sistema burguês 

daquilo que no fundo parece parlamentar “representativo” que 

legitimar, para cada um, o seu serve o financismo.       

reino, a sua segurança, o discurso 

da autocomplacência e o 

narcisismo como razão de ser. 

Neste território que o indivíduo 

não olha a liberdade de todos como 

horizonte, cada um exerce o seu 

egocêntrico ser na renúncia de um 
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O Estranho Corpo da Obra
O autor mete o prefácio na obra e nas peças curtas que escreveu, 

desobra duas, uma sobre um massacre 

numa escola primária – que 

foi-lhe imposto explicará esta banalização da morte 

 do próprio futuro - e outra sobre 

Contrafaz humoradamente no um veleiro veraneando na orla do 

lugar do prefácio o que um mundo enquanto Bobby é atingido 

prefaciador encartado faria na anca Bobby a criança em 

  segurança o híper-protegido

um tijolo fora da construção 

previsível, não explica o que não se Ao lado carros esventrados 

explica, introduz mas fá-lo como se acendem a noite com chamas de 

entrasse na obra por portas de metal reluzente

ficção a sua tarefa é 

O actor recusa dizer o texto e 

Desconstruir obreiro artesão de inventa uma desculpa para fugir à 

escritas a obra de um modo que francesa

voe 

O autor meteu na cabeça que a 

estou-me nas tintas para obra é uma merda não tem solidez

academismos isso é para eles lá nas 

universidades entretenham-se a As réplicas são impossíveis de dizer 

esterilizar o que se cria comprem 

esse sal que traz citações enlaçadas 

como salsichas alemãs e semeiem 

com ele a terra de que se 

apoderaram – são proprietários de 

cátedras e borlas e capelos e - e 

logo verão o que sai 

 

São aquela coisa dos cadáveres a 

procriar

Vai no meio do trânsito a pensar 

Soletradas parecem ruído informes

O edifício tem agora quatro 

histórias e duas peças

O ESTRANHO CORPO DE 

UMA OBRA

Os direitos de autor de uma 

terceira peça que perfazia as três 

anteriores chegaram chumbados 
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Pior que custarem ouro têm trela O autor que foge do maneta que 

afinal é como ele passageiro e não 

Nas quatro histórias temos: os pedinte muito menos assaltante 

encenadores encurralados quando o actor suspira de alívio

se põe a andar  senti-me tão estúpido 

quando o escritor se mata  Afinal não exibe o coto pela esmola  

a mesma vertigem e as mesmas O que raio tenho na cabeça pensa o 

incoerências da estrutura autor

 

Afinal ficcionar é viver O sentido da radicalidade – isso 

existe? 

Panica-se como se nos fosse cair 

em cima um andar Da militância – bem embrulhada 

em consumo, curtida, festivaleira, 

rotina, contraposição mecânica, 

Já não se fazem casas a partir dos sobrevivência burra esperta?

alicerces e os alicerces são telhados

E não se trata de Que fazer? Será 

O actor foge portanto portanto mesmo fazer e fazer ver enquanto 

se faz

Portanto a obra que não se alicerça 

em nada certo, imperfeita, o Por fim a morte do jovem autor 

estuque a cair que leva com ele o génio e que é 

uma extraordinária manobra de 

Os encenadores num canto assim autopromoção 

de castigo cercados de negro num 

canto da extensa caixa negra Pelos vistos a estrada está aberta  

Desempregados e sem teatros Só é pena que o branco a meio do 

jantar volante no copo esteja quente

Uma pintura de lutos com 

probabilidade forte num mundo ao Enfim: não há poentes

jeito caótico deles mandantes

Os de iates armados e do veraneio 

eterno fernando mora ramos
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Isabel Lopes, Paulo Calatré e Carlos Borges
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«Conflitos infra-dramáticos»

(...) 

Mas o infra-dramático não reside só na pequena dimensão das personagens, 

dos acontecimentos e de outros micro-conflitos; também tem a ver com a 

subjectivação e, por conseguinte, com a relativização que marca esses 

acontecimentos e micro-conflitos. Por outras palavras, estamos perante um 

teatro íntimo e conflitos muitas vezes intra-subjectivos e intra-psíquicos. O 

facto de o drama se interessar agora pelo subjectivo e pelo quotidiano não 

significa evidentemente que os grandes conflitos históricos tenham 

desaparecido, mas sim que foram absorvidos pelo «anonimato» de que fala 

Adorno. 

O infra-dramático não se substitui ao dramático: alarga o seu espectro; desloca 

o centro dramático da relação interpessoal para o homem só, para o homem 

separado. Resulta daí que a «acção» dramática será muito menos uma acção 

«activa» que uma acção passiva.

O argumento decisivo dos defensores da tese da morte do drama é que, uma 

vez que drama significa «acção», hoje em dia já não há praticamente acção no 

teatro. Joseph Danan relativizou esta crise da acção: «Aquilo que se torna 

impossível no fim do século XIX é a «grande acção» segundo o modelo que os 

trágicos gregos impuseram durante mais de mil anos: uma acção, primeiro 

projectada, começa no início da peça e terá a sua conclusão no fim». 

Jean-Pierre Sarrazac  

in O outro diálogo, elementos para uma poética do drama moderno e contemporâneo, Editora Licorne, 

Teatro-materiais 2, direcção científica de Christine Zurbach, tradução de Luís Varela
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Entrevistas
(...) 

«Existe uma tradição em Inglaterra de mostrar cenas muito violentas no palco. 

Entretanto penso que o meu trabalho se aproxima mais da tragédia grega, em 

que a violência acontece nos bastidores da cena, porque acredito muito no 

poder das palavras. Uma peça como Contra a parede está repleta de violência 

sugerida, sem nenhum acto violento.

Penso que é muito importante meter humor no teatro seja qual for o tema, 

porque é um meio de permitir ao público entrar no mundo da peça, um meio 

que faz com que as pessoas se sintam bem, à vontade e que depois se 

comecem a sentir menos “à vontade”. Trata-se também neste aspecto de uma 

longa tradição anglo-saxónica. Já Shakespeare metia bobos nas suas tragédias.» 

(...)

Martin Crimp 

excerto de uma entrevista a Marie Louchard, 2008 

Excerto da entrevista com Martin Crimp conduzida por Aleks 
Sierz, a 10 de Março de 2012, para The arts desk

(...)

«A.S. Vamos até aos seus começos. Quando deixou a Universidade de Cambridge, como é 

óbvio, decidiu tornar-se escritor. Pode dizer algumas palavras sobre a forma como se 

aproximou pela primeira vez do Orange Tree?

CRIMP  -  Primeiro esclareçamos essa ideia de “decidiu tornar-se”. Não se 

tratou de uma decisão porque escrever para mim era um dado adquirido. Até a 

palavra “escritor” me parece contestável pelo facto de implicar uma profissão ou 

carreira ou organização desse género, e essa maneira de olhar a escrita como se 

se tratasse de uma opção profissional qualquer - um investimento bancário - 

para mim, nessa altura, teria sido um anátema e de certa forma ainda é. Portanto, 

não é de espantar que eu não soubesse como abordar os teatros. Eu não fazia 

ideia nenhuma do que se passava, não fazia ideia do que eram agentes literários. 

Então enviei manuscritos das minhas peças, que ninguém tinha solicitado, para 
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vários teatros. Um deles foi o Orange Tree, que por acaso ficava perto do sítio 

onde eu vivia. De maneira que, como eu vivia logo ali ao pé da porta, eles 

chamaram-me. 

A.S.  -  Quais foram as suas influências?

CRIMP - (Pausa.) Para mim, olhando para trás, é óbvio que fui profundamente 

influenciado por Beckett. Claro que essa é uma influência perigosa, mas, de certa 

maneira, não é uma má influência. Melhor do que não ter influência nenhuma. 

(Pausa.) Ao mesmo tempo, eu acho que alguma coisa de mais pessoal estava já 

presente na altura – eu ia chamar-lhe sátira, talvez não seja a palavra acertada. 

Jonathan Swift é, naturalmente, outro escritor irlandês que eu sempre admirei e 

continuo a ler. E enquanto adolescente eu também era um grande fã de Ionesco, 

e devo ter levado à cena todo o tipo de peças esquisitas da sua autoria na escola: 

A lição, O novo Inquilino e uma peça sobre a personagem do Macbeth. Mas eu 

desconhecia por completo a nova vaga de -  

A. S.  -  “Kitchen-sink”?

CRIMP  -  Não, peças “kitchen-sink” não, peças como as do Bond. Peças cheias 

de raiva. Peças políticas. Que eu descobri muito depois. Portanto, eu vinha de 

um sítio que me parece agora muito estranho e isolado. Nessa altura, quando 

vivia em Yorkshire, li Alain Robbe Grillet, Nathalie Sarraute, livros que eu 

encontrava no York Book and Record Exchange. Nem sempre tinham sentido 

para mim, mas deixaram uma marca subliminar. No que respeita ao drama 

britânico havia decididamente um desfasamento de 10 anos entre mim e todos 

os outros. 

A. S. -  Mas algumas outras peças o influenciaram na altura?

CRIMP - Lembro-me de falar com um crítico alemão em Amsterdão, aquando 

da estreia lá de Attempts on her life, e ele pôs-me essa questão irritante sobre os 

autores que me influenciaram. E eu disse, “Bem, eu li muito James Joyce na 

universidade, mas acho que isso não tem nada a ver com o meu trabalho”. E o 

tipo disse-me, “ Ah sim, eu consigo perceber o que é que isso tem a ver com o 

seu trabalho: é o facto de ao construir uma peça usar os temas como uma forma 

de ligar as coisas”, e eu dei-me conta de que ele estava absolutamente certo. 

Portanto, apesar de eu já não estar interessado nessas experiências formais do 

Joyce, alguma coisa delas se filtrou no meu trabalho. E é muito mais fácil para as 

outras pessoas ver essas coisas do que para mim.» (...)



«Os encenadores 
estão encurralados»

Os encenadores estão encurralados no canto do fundo à esquerda de um 

enorme quadrado negro de tinta. O texto explicativo diz “isto transmite a 

tensão do teatro” – mas esta massa negra rodeando as três cabeças humanas 

não será antes um dispositivo para iludir a insignificância do quadro e portanto 

do pintor?

O escritor fica muito satisfeito consigo próprio quando pensa nestas coisas. 

Começa a fazer mentalmente uma lista do que é impossível agora: o retrato 

pintado (como é óbvio), a peça bem-feita (hilariante), o gesto radical (Oh, a 

sério?), empenhamento político (ha ha ha!). Quantos mais exemplos de 

impossibilidades e falhanços ele descobre, mais contente fica. Quanto mais 

sangue derramado, quanto mais morte (já agora, ele teve sempre razão acerca 

desta guerra), quanto mais caos, quanto mais terror. Quanto mais má-fé, 

quanto mais mau sexo, quanto pior a arte. Fantástico! E agora, a coroar tudo, 

este suposto “retrato” dos encenadores a serem despejados dos seus 

confortáveis teatros para o canto de um quadrado escuro. Isto só pode 

confirmar os seus piores receios – que foram sempre o que ele mais desejou na 

vida.»

in «Quadro Pensamentos Indesejados» prefácio do volume 2, Obras de Martin Crimp
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Martin Crimp, nascido em 1956 

em Dartford, Kent, começa a sua 

carreira como dramaturgo nos 

anos 80 escrevendo para a rádio. 

Em 1985 Three Attempted Acts, 

vence o prémio do Giles Cooper 

Award, e em 1986 Definitely the 

Bahamas, é vencedora do Radio 

Times Drama Award.

As suas primeiras peças para teatro 

foram criadas pelo Orange Tree 

Theatre de Richmond, na periferia 

de Londres. Entre 1982 e 1987 o 

Orange Tree Theatre produziu:  

Living Remains, Four Attempted Acts, A Variety of  Death-Defying Acts, Definitely the Bahamas, 

Dealing With Clair e Play With Repeats. Em 1988 é escritor residente do Orange Tree Theatre 

no âmbito do programa da Thames Television. 

Foi no decorrer dos anos 90 que as suas peças começaram a ser reconhecidas fora das 

fronteiras britânicas, nomeadamente graças a uma residência em Nova Iorque e à sua 

colaboração no Royal Court Theatre de Londres em 1997, na qualidade de autor 

associado.

Em 1990, No One Sees the Video  é a primeira peça criada pelo Royal Court Theatre, 

seguindo-se  Getting Attention, The Treatment, Attemps on Her Life, The Country, Face to the Wall, 

Fewer Emergencies, The City e In the Republic of  Happiness.

A peça Attemps on Her Life, criada pela primeira vez no Royal Court em 1997, foi 

posteriormente traduzida para 20 idiomas e produzida em Nova Iorque e em Los Angels 

(2002 e 2007).

Tracce di Anne é criada pelo Piccolo Teatro de Milão (1999), The Country foi criado no 

Berliner Ensemble, Schauspielhaus Zürich em co-produção com o Festival de Outono de 

Martin Crimp nota biográfica
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Paris e Théâtre de la Colline (2001), Into the Little Hill, com partitura musical Georges 

Benjamin foi produzida pela Ópera de Paris (2006) e Face au Mur; Tout va mieux; Ciel blue ciel, 

foi criado do Théatre de la Colline (2008).

Crimp é também tradutor e adaptador de Ionesco, Koltés, Molière e Genet.

The Misanthrope, versão da peça Molière, é criada pelo Young Vic, e pelo CSC Theatre, Nova 

Iorque, com Uma Thurman e Roger Rees; The Chairs, tradução da peça de Eugène Ionesco, 

criação do Royal Court Theatre e Théâtre de Complicite; Roberto Zucco, versão inglesa da 

peça de Bernard-Marie Koltès, criado pelo Royal Shakespeare Company; The Maids, 

tradução da peça de Jean Genet, criado pelo Young Vic; The Triumph of  Love, versão inglesa 

da peça de Marivaux, The Almeida Theatre.

Em 2012 faz a sua primeira encenação, Play House / Definitely the Bahamas, no Orange Tree 

Theatre de Richmond.
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Paulo Calatré e Mariana Reis
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(...) «E pendurados na prateleira, 

ao lado dos 

quartetos de Beethoven e das 
clínicas de fertilidade, 

está a chave, a chave para usar nas 
emergências,

a chave para sair de casa. (...)

in Fewer Emergencies, Martin Crimp
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