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LOS CUADERNOS DE CINEMA23 são projetados para coletar e registrar o 
conhecimento, a experiência e o pensar sobre o cinema. Eles têm o objetivo 
de proteger, compartilhar e promover a cultura e os vários trabalhos 
cinematográficos da América Latina, a Espanha e Portugal. Esta publicação 
é possível graças a participação dos integrantes do CINEMA23.

ALFREDO CASTRO GÓMEZ
Diretor de teatro, ator e professor, Alfredo Castro Gómez (Santiago de Chile, 1955) estudou 
Atuação Teatral na Universidade do Chile. É fundador do Centro de Investigación Teatral 
Teatro La Memoria. No cinema trabalhou sob a direção de Pablo Larraín em: Fuga (2006), 
Tony Manero (2008), Post mortem (2010), No (2012) e El club (2014), pelo qual recebeu, em 
2015, o Prêmio do Júri no Festival Internacional de Cinema de Berlim e o Prêmio Fénix de 
Longa-metragem de ficção. Protagonizou Desde allá (2014), de Lorenzo Vigas, filme que 
obteve o Prêmio Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza (2015), e Los perros, de 
Marcela Said, que abriu a Semana da Crítica no Festival de Cannes 2017 e foi premiado 
em numerosos festivais. Participou de Museo de Alonso Ruizpalacios, Rojo de Benjamín 
Naishtat e Perro bomba de Juan Cáceres. Na série Narcos teve o papel do pai de Escobar. 
No teatro realizou a direção, dramaturgia e adaptação das seguintes obras: Trilogía testimo-
nial (Manzana de Adán, Historia de la sangre, Los días tuertos), Um bonde chamado desejo 
(Tennessee Williams), Casa de bonecas (Henrik Ibsen), Distinto (Eugene O´Neill), Hechos 
consumados (Juan Radrigán), Jamás el fuego nunca e Mano de obra (Diamela Eltit), Blasted e 
4.48 Psychosis 4.48 (Sarah Kane), As criadas (Les bonnes - Jean Genet) e o Rei Lear (William 
Shakespeare). Na área da docência, atuou como professor no Departamento de Teatro da 
Universidade do Chile, na Escola de Teatro da Pontifícia Universidade Católica do Chile e 
no Clube de Teatro, de Fernando González, entre outros. 
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PRÓLOGO

Cinema23 tem como eixo constitutivo compartilhar, trocar e promover a cultura 
cinematográfica da América Latina, Espanha e Portugal, a qual, por sua riqueza e 
diversidade, merece toda nossa atenção e reconhecimento, assim como os profissionais 
dedicados ao cinema, pessoas que através de seus ofícios enriquecem esta arte.

Durante a Semana Fénix 2017 na Cidade do México, Cinema23, em colaboração 
com o Mercado Industria Cine y Audiovisual (MICA) e a Cátedra Ingmar Bergman em 
Cinema e Teatro da UNAM, organizou uma conversa  aberta ao público com o ator 
chileno Alfredo Castro, que recebeu o Prêmio Fénix de Atuação masculina em 2015 
por seu trabalho em El club. A conversa foi pautada em um texto escrito por ele para o 
ciclo “Teatro e crueldade”, realizado na Universidade de Princeton e organizado pelo 
professor Javier Guerrero, do programa de Estudos Latino-americanos. Convidamos para 
esta atividade o ator mexicano Gabino Rodríguez, que assumiu o papel de moderador 
para aprofundar suas inquietudes com o texto de Castro. Neste caderno apresentamos 
o texto escrito por Alfredo, O cru, a pele, o cruel, um texto muito pessoal, construído a 
partir de sua experiência e baseado nos escritos de de Antonin Artaud, que aborda bela 
e poeticamente o que representa a atuação para ele. Esta publicação é um registro dessa 
conversa na qual incluímos também a sessão de perguntas com Gabino Rodríguez e as 
intervenções do público. 

Esperamos que estes cadernos cheguem cada dia a mais mãos.

Cinema23

www.cinema23.com
Publicação gratuita, proibida a comercialização.
A reprodução total ou parcial dos textos e imagens contidos 
nesta publicação é proibida salvo prévia autorização do editor.
CINEMA23 celebra as diferentes opiniões expressas por seus integrantes.

Este livro foi impresso em maio de 2018.
A impressão consistiu de 800 cópias.

Impresso no México | 2018
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O CRU / A PELE / O CRUEL

Crueldade deriva de cru, daquilo que se deleita no sangue, 
da carne que sangra … Sanguinário, penso.

Este é meu testemunho.
Uma interpretação a partir da experiência orgânica de uma poética
e não a partir de um saber acadêmico.

Entendo a crueldade no ato criativo, segundo a descreve o próprio Artaud:
 “como necessidade e rigor, como a implacável e irreversível decisão interior de 
transformar o homem em um ser lúcido, que fará nascer o novo teatro”.

Artaud, que tem sido meu guia desde o infra Mundo, em sua produção poética e 
teórica esteve mais próximo do terceiro mundo que do primeiro mundo.  
“Escrevo para os analfabetos”, dizia. 
Sem dúvida não dizia de modo pejorativo senão ao contrário. 
“Quero encontrar um estado, único, o de um morto que não tem que voltar
 porque já está, porque volta sempre”.

Em sua opinião, é neste terceiro mundo, cru/cruel, onde sobrevivem mito e rito, 
que ainda continua sendo possível o encontro entre a carne palpitante e a razão, 
podendo assim restaurar-se o diálogo com as forças primordiais que residem 
nos ritos ancestrais e que deram origem ao teatro.

É nesse diálogo e interpelação à natureza, que o corpo poderia reconquistar a descontração
que tinha quando Deus estava ausente, e não nesse primeiro mundo, contaminado de
racionalismo, neoliberalismo, e que continua sendo o referencial de nossa civilização.

Esse primeiro mundo, esse império corpo/continente,
onde os sujeitos estão constituídos só como verbo e valor e temem a morte,
não sabe que  “à morte há que ir-se integralmente, mas não dominando-a, ou seja, 
beijando-a, ninando-a, mas perdendo-a sem perder-se de si mesmo, dominando-se”. 

Para a crueldade se requer outra forma de civilização; diz Artaud:
“um precipitado de culturas não ocidentais e primitivas que sejam 
‘genuinamente’ outras culturas”.
 
Isto é: não ocidentais e não contemporâneas.

É necessário, para aproximar-se da crueldade implacável, descobrir a vida dos povos
chamados primitivos, que não conhecem a escrita e que estão em outra parte,
não só do espaço mas sim também do tempo,
anacrônicos do presente,
ou seja: crus/cruéis. 

A isto apelo como intérprete, a essa outra civilização,
a essa genuína outra cultura que habita meu inconsciente e meu corpo.
Apelo ao mais primitivo e analfabeto do meu ser,
a essa memória e esquecimento que estão em outro tempo e espaço psíquico,
ao mais anacrônico de mim,
para desatar o fantasma,
as cenas desejadas,
as mais execráveis e cruéis,
que ativem meu organismo.

Para purgar o teatro e o cinema do que lhes é alheio, como a primazia da palavra como meio 
para transmitir emoções e ideias, é necessário voltar a instalar os corpos dos atores como
lugar de origem orgânico das emoções e das ideias, atores como “atletas” do coração,
e a representação como uma dura prova física e espiritual.

É preciso opor-se à separação entre arte e vida,
a toda separação entre realidade e representação,
opor-se à crença de que existem dois mundos simultaneamente:
o mundo visível, perecível, e o mundo inteligível das essências.

A função de um intérprete é a de terminar com o corte e separação entre linguagem e 
carne, propondo uma violência aos sentidos e dos sentidos, posto que toda violência 
deveria ser uma forma de inteligência encarnada.

Artaud supôs a existência, em um terceiro mundo, desta forma de inteligência encarnada,
onde habitava a besta crua pré-natal.
 
É essa concepção do todo humano, que o cinema e o teatro deveriam desvelar,
manifestar
e padecer.

Estabelecendo um paralelo com estas ideias, compreendi, 
em minha experiência orgânica e mental, que o ato de interpretar a um “outro”
sujeito requer também pôr fim ao corte e separação entre o corpo do ator e o corpo 
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ficcional do personagem, experimentando assim uma dissolução,
um deslizamento
de um no outro.

Isto me leva a acreditar na existência de um terceiro corpo,
um corpo mediador
entre o sujeito e o personagem,
onde também habita a besta crua pré-natal.

O tropismo de um ator, sua inclinação mais mortal,
é satisfazer sua necessidade, sua falta, buscando um lugar em outro,
através de outro: de um personagem.
Ao mesmo tempo, esse sujeito de ficção, o personagem,
procura e almeja um corpo que o acolha e o represente.

Nesse corpo terceiro entre dois, nesse organismo que ainda não é,
mora o relato mais ferino para o ator
e a confissão mais lacerante de um personagem.

Esse corpo terceiro operará como mediador e como resistência à alienação do ator...
Esse corpo terceiro torna possível pensar e materializar as cenas que aconteceram antes,
muito antes desse corpo.

Pensar como atores, nosso corpo em outro corpo, para representar relatos e mitos,
nos permite ao mesmo tempo adquirir todas as formas, todas as sexualidades,
todas as ideologias possíveis ou desejadas, encarnando assim a tensão, 
contradição e conflito, ou seja, algo essencialmente cinematográfico ou teatral.

Minha representação é esta:
 
Pessoa e personagem se olham, desejam devorar-se
nesse terceiro corpo.
Ali,
à vista de todos,
se escrutam, 
se perdem, 
em uma imagem que entranha todo o enigma da ambiguidade,
do arrobo e da demencia. 
Se devoram inteiros,
todos inteiros.

Um para outro são fantasma,
criação imaginária,
psíquica,
onde supostamente o desejo se cumpre.

Erotismo do corpo e do espírito que se desdobra diante dos olhos do espectador...

O ato de representar consistiria em propiciar no intérprete um transe sedicioso,
um estado de ânimo insurreto,
que permita fragilizar, mediante a ilusão de um personagem,
o poder racional e moral de instituições,
religiões,
pertencimentos sociais,
políticos, sexuais,
que oprimam os sujeitos.

Este estado remete os atores ao mais arcaico de sua existência,
ao mais recôndito de seu organismo,
onde cada uma das partes que o constitui, não pode existir sem a presença do outro.
 

Post mortem (2010), dir. Pablo Larraín - Alfredo Castro e Antonia Zegers
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Onde cada elemento se gera a si mesmo
na medida em que gera o seu oposto, o seu duplo:
Nesta transfiguração já não é possível distinguir sujeito de personagem,
nem saber quem é quem.

Atuar é criação insaciável e infinita de um outro, viagem a um saber primitivo,
é dar vida ao outro.
É ato que exige sempre, inevitavelmente uma morte.
Atuar é um estado de gozo que nos incita à alteridade, a evacuar eternamente em um outro.

É difícil estabelecer se o cinema e o teatro atualmente são relatos de ficção, documentário 
ou testemunho, porque toda criação tem sua origem na realidade.
Digo que toda criação é testemunho, não só no texto, porque a imagem também é 
registro e testemunho de uma paisagem onde a história acontece.
Difícil determinar onde começa a ficção ou onde se exauri a realidade. 

Por esta razão, segundo minha própria experiência como intérprete, é impossível
não abordar os personagens que interpretei, a partir do testemunho:

Como um sussurro,
como uma confissão,
metabolizados,
que me impulsiona a trabalhar na fronteira perigosa e confusa da loucura,
do duplo, desse corpo que habita entre a ficção e a realidade,
representando “o irrepresentável da vida”,
como diz Derrida em O teatro da crueldade e o fechamento da representação.
   
“Pensar é sofrer”, diz Artaud, e eu acrescentaria que atuar é essencialmente pensar
(ou seja, sofrer, sem acréscimos morais às minhas palavras),
e que todo pensamento é uma lembrança,
um passado
que percorre este pensamento e se instala em um órgão.

Ao atuar sussurramos a esse corpo um relato vital...
e esperamos, esperamos longamente.

Olhamos para ele...
Observamos... pensar.
Observamos como opera esse pensamento,
como se desenrola, como se desenvolve, como se comporta o cadáver.

O ator se lembra de si mesmo nesse olhar,
lembra de seu corpo cadáver.
Olha com um olhar não distante nem crítico.
mas sim com um olhar de estranhamento,
um olhar que dói por ele mesmo
mas morto.
Um olhar fascinado,
exercido de um interstício de seu mesmo cadáver.

E relembra sua vida... sua vida boa e má.
Vê ela acontecendo fora dele, nesse corpo terceiro,
em outra paisagem, na paisagem da memória.

E fica pensando, desejando viver sua vida.
Se desliza nesse outro corpo para ser parte dessa representação de si mesmo.

Este é o trabalho de um corpo que representa, que atua, que muda:
materializar a morte e a vida, com um gesto abjeto ao sobrenatural.
deixando que o monstruoso irrompa, subitamente,
junto com o terror, a fascinação e o gozo.

Sempre tento fundar um corpus estético e ideológico que una e ate os sujeitos que
me cabem interpretar. Nos que interpretei até o momento, pude intuir o surgimento 
em meu próprio corpo e imaginário desses corpos de nosso terceiro mundo, que
obviamente por minha filiação e origem é também meu corpo:
 
Corpos honrados pela natureza, unidades orgânicas de linguagem e carne,
habitados pela violência dos sentidos, organismos de inteligência encarnada,
corpos onde habita a besta pré-natal.

Com esses sujeitos que correspondi interpretar, fomos um só organismo,
tentando subverter o fundamento até agora inamovível das coisas,
tentando mudar o ângulo da realidade:
Já não há um “herói” no qual o espectador possa colocar suas esperanças de redenção,
como estipula certa narrativa e dramaturgia moral,
senão sujeitos que trabalham mais em silêncio, em uma gestualidade pré-verbal,
transgredindo a realidade, impondo uma ética ligada às pulsões.
Fazendo surgir um sujeito perigoso.



Tony Manero (2008), dir. Pablo Larraín
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Se cria nestes personagens ou sujeitos de ficção, e em mim, enquanto intérprete, 
confundidos nesse terceiro corpo, uma experiência orgânica que subverte o sentido 
do gosto, do belo e todas as categorias morais e neoliberais, entrando em uma estrutura 
complexa de pensamento, expondo a um sujeito como um hieróglifo em seu próprio corpo.

Personagens sem redenção, sem culpa, com uma ética corrompida
por terem sido desprovidos eles mesmos de todo sustento mítico,
de toda estrutura política e filiação ideológica,
tendo sido eles condenados a uma miséria material e psíquica.

Este corpus estético e ideológico que me correspondeu interpretar até agora
é composto por personagens que se sentem impunes/imunes,
e que atribuem esta impunidade e imunidade ao destino fatal,
o peso do drama que os esmaga, comprazendo-se em certo cinismo,
reclamando sua filiação, impondo sua legítima violência.

Influenciados pela religião, pela crueldade exercida durante a ditadura, por civis, 
obedientes jovens recrutas e pelos altos escalões,
sua lógica de pensamento é que se o Estado, se a Igreja, se certa classe social pode,
de maneira passiva ou por omissão, matar e fazer desaparecer a um suposto inimigo,
perigoso para sua integridade, por que eu não posso exercer esse mesmo direito se essas 
mesmas instituições  me desproveram de toda minha dignidade?

A crueldade da qual falo e que está presente nestes personagens não se refere
necessariamente à violência física, ainda que esta sim possa existir. O que eles
procuram é a transgressão, que encontram nas periferias onde ronda o tabu e se
rompem as imposições morais ou religiosas de uma civilização que os expulsou.
Eles cobram sua vingança com uma violência surda, solitária e impiedosa, mediante ao 
exercício de uma violência e uma sexualidade literalmente desenfreada, fora do comum.

Assim como sujeitos inúteis, ignorados política e socialmente, o único que parece restar 
para eles é a faculdade de repensar-se organicamente, de dar um laço nos órgãos.

Para interpretá-los, a eles, aos do limite, aos inúteis e ignorados,
há que deixar de lado a “atuação”, tal como a entendemos,
e voltar a convocar a mágica dos ritos, moer os sons, matar o reflexo,
ser bem preciso na crueldade, como a circulação do sangue pelas artérias.
Isto não deve no entanto nos fazer pensar que estes sujeitos não estão constituídos deste 
outro aspecto duplo que é fundamental à complexidade e plenitude destes personagens:

Sua profunda ternura.  

Em sua desenvoltura,
em suas vozes histriônicas de tanta usurpação,
colonização, ditaduras e exploração,
há ternura e violência,
há humor, riso e satisfação.

Esses corpos quebrados que não podem garantir o fluxo falante,
que não podem “se fazer entender”, 
sobrevivem na ambiguidade da linguagem,
sobrevivem à toda prova,
sobrevivem em seu propósito de compensação e vingança...
e são capazes de meter-se por qualquer resquício,
para garantir a circulação do contágio.

Eles encarnam os terrores mais ancestrais de um sujeito ou comunidade
e se constituem no esplendor da subversão,
desobediência e vingança a uma ordem despótica,
a um amo totalitário que os habita e lhes corrompe a existência. 

Estes sujeitos, atores, personagens, já metabolizados um no outro, diante de uma
câmera pulsando como um olho infatigável, não podem resistir à compulsão de narrar-se,
de serem representados, de gozar impunemente essa exposição. Nessa vergonha orgânica,
a câmera irrompe como um olho divino, cruel e impertinente. A câmera irrompe
como um olhar que toca, que manuseia, que revolve e ultraja. Entra nele com violência, 
abuso e dominação. Ali se fundem, a política, o contexto e a história, com as
pequenas cenas domésticas do amor, a sexualidade, o viver cotidiano, desencadeando
a abertura exibicionista e grandiosa desse terceiro corpo que oculta e expõe,
que confunde e perde o ator em seu personagem, permitindo-lhes, a ambos, toda a
euforia e a alegria de dar-se em espetáculo, inclusive na exposição cruel do último
reduto de consciência que lhe resta:
a vergonha do corpo,
que não é o mesmo que a vergonha moral...
mas sim algo bem diferente.

Esse olhar da câmera exalta meu temor como intérprete,
temor ao que os outros podem saber de mim e dele, desse sujeito de ficção:
Saber que um impulso amoroso prematuro poderia ter tido lugar no corpo 
desse sujeito, desse ator. Ou desse personagem?
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Se vou mais longe, diria que a experiência da atuação é a da mutação do corpo
humano em representação, é a nudez exposta disso que não é feito 
necessariamente para se saber.

E é a câmera, esse olho estranho e familiar, inquietante, que quer saber tudo,
que a mim me dá tanto pudor, o que vem se apossar do meu corpo que representa,
a fragmentar minha psique na embriaguez.
A ameaça da loucura se faz então presente.

Essa câmera de alguma maneira interrompe um gozo, o de estar no ato de sonhar,
para continuar dormindo ou gozando.

Assim eu poderia definir o que é o atuar:
sonhar, gozar...
mas consigo mesmo,
com o que acontece consigo, mas em um suposto outro...
para continuar dormindo consigo mesmo.

A única coisa que como ator tenho podido recorrer é ao instante da ordem de “Ação” 
de um diretor, é ao meu organismo, ao meu medo.

É preciso, pelo menos para mim, assumir a indicação deste amo/diretor 
como um pensamento, que é sussurrado ao ouvido, e transformá-lo em pensamento,
não atuar, não fazer nada, só pensar em um pensamento,
com toda a fúria, como uma vingança, como uma violência surda, solitária e desenfreada.

A única maneira possível para mim de somar-me a esta natureza narrativa, a este
tempo cinematográfico, é o “não atuar”, nada além de submergir em uma cadeia de
pensamentos que caem em pensamentos.

Nesta lógica, acho El club um olhar lúcido sobre à contingência política, social, 
religiosa e sobretudo a da justiça, ou melhor, à ausência desta. As redes de poder 
persistem, amparadas nas sombras e na impunidade que certos grupos ainda conservam.

Esses padres, à margem da sociedade por seus crimes, criam relações, rotinas cotidianas, 
armam estruturas de poder, de dominação/submissão que beiram à doença psíquica. 
Para eles, talvez esta seja a única possibilidade de criar realidade, de entrarem uma norma, 
em sua condição de isolamento e prisão, a última possibilidade que têm como organismo 
de viver o invivível, de guardar, de retardar a narração do inenarrável: suas cenas de abuso e 
crime. Isto permite que estas cenas se tornem mais perigosas na imaginação do espectador, 
e estes serão então contaminados com o mal.

Superando, por seu tratamento estético e por sua estrutura narrativa, o realismo mais
extremo, este é um filme de testemunho, político e contingente, porque materializa
um anseio: que estes promotores da fé, estes guardiães de uma classe, sejam expostos
publicamente ao juízo da História, porque com seus atos esqueceram, ou nunca tiveram,
a menor noção de reciprocidade, porque não respeitaram o pacto social.
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No (2012), dir. Pablo Larraín
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Não foi necessário para mim apelar a algum rastro de fé religiosa para interpretar este papel. 
A fé como dogma não me interessa. A fé como ligação humana a mim mesmo, ao outro
e ao mundo, nisso consiste meu trabalho. Minha fé, ou melhor minha fidelidade, esteve
presente nos textos, nas imagens, na natureza anímica que sustentou esta encenação
em imagens.

É nesses corpos, os destes personagens que me habitaram,
que eu habitei, como em um terceiro corpo,
onde o cruel e o excesso acontecem.
E isso é feito no único órgão desejante que há neles e talvez em mim:
no pensamento.

Essa é a oportunidade de morrer e de renascer,
de “limpar pelo sangue e até o sangue de Deus,
a contingência animal, a bestialidade humana”,
nas palavras de Artaud... ou nas minhas dele.

Entendo o trabalho do ator como o de um vidente, que deve pensar 
simultaneamente múltiplos sujeitos em seu próprio corpo, em sua própria psique, 
como um sujeito doente de imagens, um corpo erógeno feito para a representação.
Seu ofício consiste em materializar o gozo insanamente de estar e não estar em seu corpo,
de ser ele e ser ao mesmo tempo outro.

O que se coloca em movimento, na interpretação, é um ritual arcaico onde o sujeito 
é privado de juízo, de razão, tomado de uma exaltação bela e perigosa, insurreta e
cerimonial, para tentar um estado: o de um morto que não tem que voltar porque já está, 
porque volta sempre.

Tomar posso do lugar, do corpo, da ideologia e do ideal de um personagem, é em si mesmo 
uma desregulamentação do espírito, mas é ao mesmo tempo o anseio de todo ator: 
ver sua própria imagem invertida,
pensar-se e pensar o outro que o pensa,
tudo isso simultaneamente.

Isto não é uma fragilidade do organismo ou uma instabilidade psíquica do intérprete,
é a fissura permanente e exposta de sua natureza dupla.

Alfredo Castro
México, dezembro de 2017.

SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS COM O PÚBLICO

MODERADOR GABINO RODRIGUEZ LINES (CIDADE DO MÉXICO, 1983)
Ator e poeta, Gabino Rodríguez Lines é professor de teatro da Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK-Universidade de Artes de Amsterdã). Participou de mais de 30  
longas-metragens sob a direção de Nicolás Pereda, Raya Martin, Gust Van den Berghe 
e Cary Fukunaga, entre outros. O Festival de Cinema Latino-americano de Toulouse, o 
Festival Paris Cinema e o Festival de Cinema de Cali já dedicaram mostras ou retrospectivas 
de seu trabalho. Em 2003 fundou, junto com Luisa Pardo, o coletivo Lagartijas tiradas 
al sol, com o qual desenvolveram projetos cênicos, radiofônicos, processos pedagógicos 
e publicações.

Gabino Rodríguez: Boa noite. Acho que estamos diante de algo único que é um programa 
poético, uma estrutura de uma visão da atuação, sobretudo no cinema. Fico muito emo-
cionado de ouvir este texto lido ao vivo. 

Há algo nestas palavras, neste programa poético da atuação, há uma ideia essencial-
mente emancipadora, uma ideia na qual a atuação, ao ligar-se a terrenos que não estão 
tão valorizados em nossa sociedade, quer dizer desligados da razão pura e dura, poderia 
abrir certa contraposição aos poderes institucionais, como você diz, a igreja, a moral, 
etc. Gostaria que você nos falasse um pouco sobre como isso acontece no cinema, e no 
cinema à diferença do teatro, porque no teatro nós atores  temos um controle sobre os 
signos que lançamos aos espectadores quando estamos direto com o público. No cinema, 
o que damos é uma série de fragmentos que depois são acomodados de certa maneira 
e que, como há muito tempo Kulechov1 nos mostrou em seu experimento, podem ser 
ressignificados de muitas maneiras. Então, como você vive a diferença dentro do teu 
trabalho depois de tantos anos?

Alfredo Castro: Penso que tenho que fazer um esclarecimento a respeito do poético. 
Acho que, efetivamente, aquela poesia entendida como você a entende, é tremendamente 
subversiva; explicar o que fazemos a partir de um ponto de vista talvez não tão racional, 
mas sim orgânico, mas também não de um lugar desconcertado, louco, mas sim de uma 
experiência que a gente vê nos atores. Eu quando atuo, em meu companheiro, em minha 
companheira, vejo e noto que há uma ligação afetiva, e efetivamente acho que nosso tra-
balho rompe com a instituição, francamente. Ou seja, já é uma loucura estar em frente 

1 Lev Vladímirovich Kuleshov: Cineasta e teórico soviético que criou montagens experimentais no cinema.
O efeito Kuleshov se refere à ilusão mental provocada pela montagem cinematográfica, na qual o público dá 
um significado diferente a uma mesma tomada dependendo da imagem a que esta está unida.
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a uma câmera, em frente a um público fazendo o que a gente faz, que é esta exposição 
absoluta dos órgãos. Então, sim acho que é muito subversivo o que a gente faz.

Como eu vivo isso? Como li, digamos. Eu não tenho nada mais além desse momento 
da voz de “Ação”. Esse terror consome a gente, e não acho ser o único, não acho que seja a 
única pessoa que diante de uma voz de “Ação” saiba que tem exatamente cinco segundos 
para desdobrar todo o humano, todo o amor, toda a sexualidade, todo o político que possa 
haver aí. Sempre houve a polêmica do texto e da imagem; e isso que fazemos no cinema é 
imagem, essencialmente imagem. Então não posso pensar somente em meu corpo como 
um corpo falante, mas sim um corpo falante em minha imagem.

Gabino: Falávamos sobre essa ideia de Alfredo de que o cinema é essencialmente imagem 
e som, mas está organizado em um meio que, eu acho, está bastante organizado pela 
palavra escrita, e os filmes estão organizados através de roteiros...

Alfredo: Eu não escrevo, mas as pessoas que fazem textos escrevem roteiros para quem 
um jurado os saiba ler para ganhar um dinheiro, digamos, um concurso. A gente chega 
a filmar e corta três quartos do roteiro. É interessante quando eles dizem que o roteiro é 
para que as pessoas entendam um pouco do que se trata o filme, e são muito descritivos. 
Depois tudo isso voa e é transformado em imagens mais que em palavras.

Gabino: Godard dizia que os roteiros eram para os contadores, para que contassem a 
quantas pessoas iam ter que pagar e teriam que conseguir ou sei lá...

Eu sempre tive uma preocupação em geral sobre o papel infantil dos atores dentro 
da indústria do cinema. Os atores são tratados de certa maneira, se permitem certas coisas, 
e graças a essa tradição de atuação stanislavskiana e realista, e onde supostamente os dire-
tores entendem o que acontece com os personagens e podem nos explicar, tem acontecido 
uma série de mal-entendidos. Acho que ninguém entende o que está acontecendo com 
Medeia, ninguém pode explicar isso. Eu tenho uma visão muito mais próxima a tua ou 
ao que entendo do que é tua visão, que ninguém entende ou ninguém pode colocar em 
palavras o que está acontecendo a esses personagens. Mas há um tratamento infantil ou 
uma infantilização dos atores, que os atores, acho, têm apoiado muito, ou pelo menos 
temos perpetuado, perpetuado no sentido de não gerar visões próprias e de ser uns “burros 
de carga dos personagens” — como diz um diretor mexicano —, e não necessariamente 
interlocutores que pudéssemos nos relacionar de outra maneira, gerar de outra maneira, 
estabelecer em um patamar diferente. Você já passou por isso?

Alfredo: Olha, graças a Deus não. Porque tive a sorte de trabalhar com diretores homens e 
mulheres, em longas, em curtas, bastante experimentais, onde não existe esse tratamento. 
Post mortem. Estava em uma cena com Antonia Zegers, que provavelmente algumas pessoas 
daqui viram, ela começa a chorar, à toa, por causa de nada, comendo uns ovos que fazíamos, 

e depois eu começava a chorar também. Essa cena durava muitos segundos e estávamos 
muito assustados, apavorados de se íamos conseguir, sem gotinhas, sem mentholatum, 
sem cânfora, se íamos poder chorar de verdade na cena como pede o cinema, e começou a 
filmagem. Antonia solta sua emoção, seu pranto, e eu me junto a ela como uma convulsão 
de pranto de absoluto terror. De repente Pablo Larraín grita por interno: “Parem, parem, 
parem! Aí vai a maquiadora, por favor, coloca lágrimas”. E eu fiquei gelado, com Antonia, 
nos olhamos porque estávamos cheios de melecas e molhados do pranto, e Pablo não estava 
vendo bem o monitor que tinha nesse momento, e chegou a maquiadora, entrou e disse: 

Desde allá (2015), dir. Lorenzo Vigas - Alfredo Castro e Luis Silva
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“Que faço?”, e foi embora. Pablo veio e carinhosamente nos disse: “Perdão, continuemos”, 
assim em um sussurro; claro, ele estava vendo uma tela muito pequena e não conseguiu 
perceber. No filme, entre ovo e melecas era uma coisa impressionante. Mas digo que é 
interessante porque somente a gente e o companheiro e toda a sensibilidade que está ao 
redor sabem quando um ator está e quando um ator não está.

E o que os diretores sempre procuram é esse instante impressionante e doloroso da 
verdade mais nua e crua. Por isso é tão aterrorizante esse ofício. Não há nada que a gente 
possa realmente fingir, atuar. Então, eu me meti muito nisso; eu paro diante do impulso 
de “vou fazer isso”, paro imediatamente e não faço nada. Tento. Sempre e quando um saiba
que está apoiado em um estado completamente orgânico e metabolizado. A gente está 
na cena, a gente está dando nosso sangue. Mas eu acho que esse conceito de ator é muito 
proporcionado pela indústria norte-americana ou europeia também. Todos os filmes que 
vi dos Fénix, já estamos com um imaginário que ronda, como bem dizem vocês, o infra 
Mundo, completamente. Já não há relatos religiosamente aristotélicos.

Gabino: Eu gosto de pensar isso de que o único lugar de autonomia, ou onde o ator 
tem total controle no cinema, é o plano. Digamos, a cena como mescla de vários planos 
transcende ao ator na medida em que esses são filmes que serão armados de uma ou outra 
maneira, terão uma música ou não terão uma música, mas o que um ator faz no plano 
é imutável.

Alfredo: Bom, aí é o trabalho de cada um; você compreende que os diretores filmam às 
vezes quase pensando na edição. Filmam, e você diz: “Por que está me pedindo que entre 
com a garrafa de água aqui?”. Porque está editando em sua cabeça o que está fazendo, 
então são trabalhos diversos e distintos. Como você diz, há uma autonomia no trabalho 
do ator, maravilhosa, que é o momento “Ação”. Quando esses dois imaginários coincidem 
é maravilhoso, diretor, atores e toda a equipe, é lindo.

Público: Você fala da crueldade e da valentia que se requer para interpretar os papeis que 
interpretas e ter acesso ao mais obscuro, ao mais frágil de você mesmo. Eu te escuto e o 
que vejo é um enorme amor, amor profundo pelo ofício, e quando você integra ao outro, 
integra a teu companheiro, também isso é o que transborda em você. E quero ouvir sobre 
isso. Eu sou diretor, quanto você permite e quanto acede o diretor a habitar esse terceiro 
personagem que vocês criam?

Alfredo: Por exemplo, em Desde allá, o filme venezuelano no qual me coube trabalhar 
com um menino que não é ator, que não era ator, um menino de rua, da favela, ele fez 
com que eu me instalasse num instante belo. Porque aí sim é que eu não podia, evidente-
mente, interpretar ou atuar como tradicionalmente se faz e ele me pegava e me empurrava 
para sua naturalidade, para sua experiência. E o menino conhecia o texto na manhã que 

chegávamos para filmar, ele não conhecia o roteiro completo. Chegava de manhã, lhe 
contavam a história e a memorizava, porque tinha muito pouco texto. Como você diz, e 
te agradeço muito, efetivamente há muito amor no que tento fazer. E o amor é sempre 
muito generoso, além disso, então se contamina todo o set primeiro com o diretor. Eu 
não tenho nenhum narcisismo ao respeito, acho que cada um faz seu trabalho. Os dire-
tores propõem algo e eu vou com eles, eu vou onde eles querem me levar, sinceramente.

Acho que o termo crueldade incita a que as pessoas lhe coloquem moral. Eu pedi a 
vocês, e peço a meus alunos quando dou minhas aulas, que tirem toda moral de minhas 
palavras, do que leio, porque Artaud concebia a crueldade como o fato de exercer a vida 
segundo a segundo, e começa o texto dizendo: “Quando digo crueldade não digo sangue”, 
o primeiro que deixa claríssimo, mas sim o amor de exercer a vida constantemente. Acho e 
espero, e obrigada por tê-lo percebido assim, que nestas palavras que são muito orgânicas, 
que nascem muito do corpo e do organismo, há amor; há amor pelo ofício. Eu sinto um 
profundo amor pelo que faço e pelo que fazem todos os que estão ao redor, o técnico, o 
gaffer, todos os que estamos aí, e são filmes que saíram do amor.

Público: Eu trabalho em produção de cinema independente de gênero, muito complicado. 
Agora temos um projeto, no qual os atores trabalham com muita improvisação, e quero 
saber a sua opinião sobre isto. Não há texto no roteiro, chega o diretor, explica a situação 
e como atuarias através dessa situação. No trabalho que você fez em Post mortem, El club 
ou Tony Manero, entrou muito a improvisação?

Alfredo: Olha, em geral não. Vejamos, há um limite em que a gente pode se movimentar, 
mas a cena é a que te entregam, já corrigida, compartilhada, contextualizada, colocada 
em palavras; e o que se faz é isso. Mas sim tive uma maior flexibilidade, por exemplo em 
Desde allá, onde o menino não era ator, e ele me surpreendia sempre com algo que eu não 
esperava, como se jogar num sofá ou abrir uma janela ou lançar um texto que não estava, 
então o estado de alerta era total e uma boa lição;, mas não tive chance de improvisar.

E não me sentiria confortável em um projeto assim. Habitado por tanta história e 
a própria história e a biografia e o contexto histórico, o que pode sair daí? Não, sério, por 
isso digo sempre que aqui a gente guarda um segredo; um ator se expõe, mas ao mesmo 
tempo também não se expõe. Entrega um segredo, mas também guarda um segredo, por-
que senão seria tudo muito solto, muito tosco. Tive cenas muito difíceis de fazer porque 
a exposição emocional ou corporal ou física ou mental ou psíquica é muito forte. Há esse 
lugar onde a gente sim pode fazer. 

Público: Eu queria te perguntar sobre El club. Lembro que há um trabalho interessante 
entre o roteiro e a atuação porque era uma coisa praticamente de dia-a-dia, de reescrita pelas 
noites, e também de um empenho de um grupo de colaboradores e colegas atores. Poderia 
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nos falar um pouco desse processo, de como se pode habitar esse espaço? Foi um filme que 
também se fez em muito pouco tempo.

Alfredo: É interessante porque pessoalmente, ainda que eu goste de todos os filmes que tra-
balhei, os que mais gosto são Tony Manero e El club, que foram feitos com pouco orçamento 
e equipe pequena. Em El club éramos os seis atores, duas pessoas de som, não tinha conti-
nuidade, não tinha maquiagem; tinha arte, e a gente se penteava, nos maquiávamos. Aí 
os textos chegavam à noite, os testemunhos, as entrevistas que faz o jovem padre. Tive 
um texto de sete páginas, recebido às 10:30 da noite, e com Marcelo Alonso, o ator que 
fazia o interrogatório, dormimos muito pouco essa noite, acho que duas ou três horas, 
para poder decorar sete páginas que são reduzidas no final a um minuto, com sorte. Mas 
além disso era um texto sem lógica realista, sem estrutura realista aristotélica. Era um texto 
de uma comoção e uma loucura, no melhor sentido da palavra, que sinceramente com 
a câmera aqui [muito perto], o que nascia em mim ali era o terror. O terror é um motor 
que obriga e permite qualquer coisa em um ator, seja a comédia ou o drama. Já fazendo 
a cena, aí não houve improvisação; eram textos grandes o fazíamos com a mecânica de “o 
que você lembrar, quando para, para, faz assim, te jogam o texto, conta até três e começa 
de novo”; e assim fizemos, sete páginas.

Gabino: E como se estruturava o filme para que chegassem os textos à noite?

Alfredo: O escritor vive em Nova York e ele mandava os textos a Pablo por mensagem, 
por e-mail, eram editados, Paulo revisava, corrigia, mudava, reescrevia e os entregava. E 
na manhã seguinte tinha que fazê-lo. O filme foi feito em três semanas. Era interessante o 
que acontecia aí porque conviver sete pessoas nessa casa...  Chegávamos às seis da manhã 
e saíamos depois das oito, nove da noite, escuro, ou passávamos a noite lá. Tinha que 
estar nessa casa, habitávamos ela muito bem. E é louco a vivência onde os atores somam 
seus trabalhos. Tinha atores que consideravam que alguma cena...  Por exemplo uma que 
tinham que estar um pouco bêbados, eles bebiam muito, e bom, sem problemas. A gente 
via como funcionava isso, e que às vezes não funcionava... Essa realidade tão próxima da 
ficção... Você diz: “Não está saindo,  você está muito bêbado; não funciona, fique sóbrio 
para fazer um bom bêbado”. Muito estranho o que acontecia ali, e passamos um bom 
tempo ali, mas acabou parecendo pouco. As naturezas dos atores são tão diferentes, tão 
bonitas, tão lindas.

Público: Em que momento vocês se deram conta da naturalidade? Qual foi a chave para 
que vocês soubessem que tinham que se jogar como ao vazio e a uma emoção que não 
fosse, digamos, racional ou que na câmera se visse como não atuado? Vindo do teatro, 
imagino que deve ser como um switch que deve ser mudado.

Alfredo: Outra história... Eu vinha do teatro e da televisão. A televisão sim corrompe um 
ator — mas já acabou —, porque tudo são caras: cara de assombro, cara de fim de cena, 
cara de sou teu filho, cara de não é teu bebê, tudo é uma cara. Pensando nisso, quando 
comecei com Pablo em Tony Manero, me disse: “Não gesticules; você mexe muito as 
sobrancelhas, o nariz, a boca”. Eu vinha desse meio... Comecei a ficar assim [totalmente 
parado], e ele me disse: “Não, também não é pra ficar como múmia. Tenta, porque pensa 
que há uma tela enorme, então teus olhos vão estar dois metros subindo e descendo”. Vai 
ficar tosco, essa não gesticulação é a apelação ao cadáver, um cadáver que está e não está, 
nem vivo, nem morto, mas obviamente minha posição é a do cadáver. Há somente uma 
emoção que tem que sair daí, seja qual for, não digo que só o terror ou o pranto, digo que 
também o humor requer um espaço e um lugar muito especial onde estar. Abster-se. Te 
dizem: “Aqui estão com muita raiva”, então não vou estar com tanta raiva, não vou bater. 
Vi dois filmes norte-americanos, e me pergunto como eles fazem, que gritam, choram, 
rompem; e eu cada vez que fiz isso, foi um fracasso. Tudo é resultado do “não fazer”, 
“não atuar”, “não quebrar a garrafa”. Quando um ator achou que estando bêbado ia atuar 
melhor, não foi assim, quebrou a mão, tiveram que levá-lo ao hospital, e a cena não era 
assim. Depois a refizemos maravilhosa. Entre a realidade, a ficção, a verdade, a mentira, 
há um limite muito frágil, que há que saber, como ator e como diretor também, quando 
acontece. Pensava em o que é ficção e o que é documentário. Para mim cada vez menos 

Alfredo Castro e Gabino Rodríguez Lines - Semana Fénix, dezembro, 2017
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aí há uma separação. Vejo os documentários e vejo os filmes [ficções] e cada vez mais o 
documentário está na ficção. 

Gabino: Eu comecei atuando no cinema, e o diretor ou diretora me dizia: “Faça alguma 
coisa”, e quando eu fazia, eles liam outra coisa totalmente diferente. Então me dei conta 
muito rápido de que não importa o que a gente faça, importa o que é lido, como se lê isso 
que a gente faz. E que quando estamos com raiva e fazemos como estando com raiva, se 
pode ler só que está com raiva. Mas se a gente faz várias coisas, podem ser lidas diferentes 
coisas. Então pensei que podia ser por aí, essa ideia do ator como alguém que se coloca 
para que o espectador projete sobre ele, era algo que 

Alfredo: Sim, eu dizia no texto que eu operava de pensamento em pensamento. Penso 
que uma indicação de um diretor é um pensamento que te entregam para que você pense, 
não para que atues. Então de cena a cena vamos caindo de pensamento em pensamento. 

Muito obrigado.
 


