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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.

GABINO RODRÍGUEZ
Ator e poeta, Gabino Rodríguez tem um mestrado em Teatro da Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK-Universidade de Artes de Amsterdam). 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 Latinoamericano de Tou-
louse, o Festival Paris Cinéma e o Festival de Cinema de Cali dedicaram mostras e 
retrospectivas a seu trabalho. Em 2003 fundou, com Luisa Pardo, o coletivo Lagar-
tijas tiradas al sol (Lagartos jogados ao sol), com o qual vêm desenvolvendo projetos 
cênicos, radiofônicos, processos pedagógicos e publicações.
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PRÓLOGO

A primeira vez que vi Gabino atuar foi em um projeto no qual coincidimos como diretores 
e escritores. Convidaram a vários profissionais de teatro “jovens” para fazer uma espécie 
de ônibus sobre o Apocalipse. Cada um devia fazer uma pequena peça com sua visão 
do fim dos tempos, e depois tínhamos que escolher um par para apresentar duas peças 
juntas no mesmo dia. Os pares foram feitos, rapidamente segundo afinidades artísticas e 
pessoais. Mas, como em uma partida de pelada em que você vai ficando de fora, por acaso 
do destino Gabino e eu acabamos sós no final, juntos. Poucos pares eram tão díspares 
nessa coleção — nossos projetos apontando para sentidos tão opostos da teatralidade, 
como nossas maneiras de ser, de falar. Durante semanas nos evadimos até que por fim 
chegamos à conclusão de que era melhor nos juntarmos, ainda que fosse um dia antes da 
estreia, e que cada um apresentasse ao outro sua pequena peça para, pelo menos, decidir 
quem ia primeiro e saber que cara teria nossa parte do ônibus. 

Antes de mostrar nosso trabalho a Gabino e seus companheiros, os três atores 
da minha peça se prepararam esquentando voz e corpo, fizemos alguns jogos teatrais e 
exercícios de concentração, como costumo fazer, e dei umas últimas marcas. Fizemos a 
peça e depois foi a vez de Gabino. À diferença de nós, ele somente tomou duas cervejas, 
arrotou, se alongou um pouco e começou seu monólogo. Demorei um pouco em me 
dar conta de que já tinha começado. Agora, mentiria se dissesse que o que vi depois 
dessa idiossincrática preparação me deslumbrou (seria o final perfeito para uma anedota 
destinada a enaltecer o mito Gabino, ou pelo menos enriquecer o já espaçoso ego do meu 
querido companheiro). Não. Era um trabalho sujo, desarticulado, impreciso. Mas não 
podia deixar de vê-lo. Seduziu-me a desenvoltura e a naturalidade com as quais transi-
tava entre uma cena e outra, entre estar “dentro” e “fora” de cena. Estes dois estados se 
tornavam inseparáveis e fascinantes (depois aprenderia que isso é um ato consciente e 
deliberado, uma postura política e artística de colocar seu corpo e sua pessoa em tudo 
o que faz). Seduziu-me a audácia, o descaramento, a porcaria. Foi tudo tão refrescante 
que senti uma pontada de ciúmes, e desde de então soube que não queria deixar de vê-lo. 
Dentro e fora da cena.  

Com o passar dos anos fomos nos conhecendo mais — primeiro com a descon-
fiança de dois “colegas” que se respeitam, mas não confessam e, pouco a pouco, mais 
humor e menos cautela. Quando eu o convidei a minha casa para celebrar o nascimento 
próximo do meu filho, Gabino me surpreendeu mais uma vez, não só com sua presença 
(nunca pensei que ele fosse o tipo de pessoa que fosse a esse tipo de eventos caseiros), 

Alonso Ruizpalacios
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senão por que além do mais ele levou dois pacotes de fraldas e uns bilhetes da loteria 
para dar boa sorte ao meu feto. A partir daí o gelo foi se derretendo como a neve de um 
vulcão, cigarro a cigarro, e começamos a nos juntar direto em um bar de Coyoacán para 
falar de teatro e de cinema, de quem é um idiota e um vendido, e quem não é tanto (com 
Gabino não há quem se salve). E de mulheres. 

Sem me dar conta comecei a chamá-lo de Padrinho. Certamente no princípio era a 
inércia de uma moda estúpida entre os do meio teatral e cineastas de adotar esse termo de 
AA, em uma tentativa patética de parecer “popular”. Mas com os anos foi adquirindo um 
sentido mais importante — não só pela engraçada sonoridade “Padrino Gabino” — mas 
também porque ele foi se transformando nisso: a pessoa que você chama quando sente 
que vai recair. Quando o diabo me tenta, quando esqueço porque faço o que faço, ou 
simplesmente quando quero experimentar algo novo e me faz falta um empurrãozinho, 
tento falar com meu Padrinho. Sempre tem uma pergunta mordaz para me lembrar 
porque decidimos pelo caminho da arte e não o da publicidade — que, como diz nestas 
páginas, são dois caminhos que nunca se cruzam. E, sim, claro que soa pretensioso. 
Gabino frequentemente é assim. Mas ser pretensioso é algo que também ele não teme 
muito. Acho que ele vê como uma condição necessária: Há que pretender para depois ser. 

Atrevo-me a prologar este livro desta forma tão asquerosamente autobiográfica 
e “tagarela” por duas razões: a primeira é que nunca prologuei nada em minha vida e 
não tenho a menor ideia de como se faz, nem para que serve, nem porque aceitei fazer. 
A segunda é que me pareceu que podia ser um Gabinismo bem ad hoc. Achei necessário 
falar um pouco de quem é o autor, em um texto quase completamente desprovido 
de anedotas pessoais e dados autobiográficos (coisa inusual em alguém cujas peças de 
teatro partem quase sempre de sua própria vida, e em cuja filmografia muitos de seus 
personagens se chamam… Gabino).

O que você tem nas mãos não é um manual de atuação, nem uma teoria dela. Nem 
acho que deva ser lido de uma vez, nem do princípio ao fim, nem de cima para baixo. É 
antes uma soma de perguntas lançadas ao ar de maneira desordenada e imprecisa — mas 
sempre incisiva — que caracteriza seu autor. Como aforismos (Gabinismos) encontrados 
durante a espera de um set de filmagem. Uma espera inquisitiva, inteligente, inquieta, 
de um ator que se recusa a somente ficar vendo seu telefone em um canto, enquanto 
alguém mais decide onde ele deve ficar e o que deve fazer. É uma soma de provocações 
necessárias para todos os atores (não apenas os mais jovens), e também para os diretores. 
Mas sobretudo acho que é uma lembrança de algo que Gabino, com todas suas falhas e 
contradições, sempre manifesta em todo seu trabalho: a importância de nos responsa-
bilizarmos, de dar sentido ao que fazemos.

Uma das regras de Kerouac para a prosa moderna diz que na criação artística não 
devemos ter “Nem temor nem vergonha na dignidade de nossa experiência”. Penso que 
o trabalho de Gabino, e não menos este texto, são uma manifestação escancarada disso.

INTRODUÇÃO

Este texto é, antes de tudo, uma homenagem aos atores. Surge da necessidade de colocar 
em ordem certas ideias que intuí, li ou escutei ao longo de vários anos de trabalho como 
ator. Não há, nestas páginas, a intenção de produzir uma teoria sobre a atuação, nada mais 
distante de meus desejos e possibilidades. O fim é mais modesto: organizar o pensado e 
compartilhá-lo, pensar a atuação e suas implicações. 

Em poucos contextos senti a confusão que impera nas escolas de atuação: uma mis-
tura insalubre de esoterismo, vaidade, submissão e mal-entendidos. Em poucas carreiras 
os alunos chegam com ideias tão vagas sobre o que se vai aprender e o que achamos que 
queremos fazer. 

Tento outra vez: teria gostado de ler este texto quando comecei a atuar. Então, 
estas palavras estão dirigidas a Gabino Rodríguez quando tinha 17 anos, ali pelo ano 
2000. Foi naquele tempo que decidi que ia me dedicar à atuação. Como era de se esperar, 
não sabia muito bem o que fazia, nem tinha claro o que significava atuar; nem sequer 
sabia muito bem o que fazia um ator, além de atuar, claro. Mas havia uma intuição, um 
chamado irresistível a ser contemplado, vontades irrefreáveis de expressar algo que não 
sabia expressar na vida, mas que, intuía, podia fazê-lo em frente a uma câmera, isto é, em 
frente aos olhos de alguém mais. Estas ideias, imagino, me ajudariam a enfrentar com 
um pouco mais de clareza os anos por vir. 
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Não há assassinato. Não há assassino. Não há detetive.
Só um homem desaparecido que não vai aparecer. 

gerardo aranaI 

 
O que é atuar? O que é uma atriz? Atuar é uma habilidade? Atuar é causa ou efeito? Alguém 
pode atuar sem saber o que está fazendo? Atuar é a construção de um personagem? Somos 
burros de carga dos personagens? É a construção de um discurso? Existe alguma característica 
intrínseca à atividade de atuar? O que determina que alguém está atuando? O que é o nosso 
trabalho? Do que falamos quando falamos de atuação?

+

Uma definição clássica: Atuar é reagir a estímulos fictícios como se fossem verdadeiros. 

+

Esta definição exclui a possibilidade de reagir a estímulos fictícios como se estes fossem 
fictícios; isto é, tomando-os como o que são. Refere-se a um modelo de representação no 
qual as coisas, ainda que sejam espadas de papel, se assumem como espadas reais. 

+

Podemos imaginar outro tipo de atuação, na qual as espadas de papel são tomadas como 
espadas de papel, na qual se assume a artificialidade dos estímulos, sua ficcionalidade, e não 
se pretende que estes passem por verdadeiros. 

Da mesma maneira, a atuação pode servir-se de estímulos verdadeiros e, a meu ver, 
não deixa de ser atuação: a temperatura de uma faca, o gás de um refrigerante ao passar pela 
garganta, o ruído do vento, a consistência de uns lábios. 

+

Uma definição flutuante: Atuar é realizar ações com o objetivo de que estas sejam vistas 
ou registradas. 

+

Mas não é suficiente. Muitas vezes fazemos coisas para que outros nos vejam: Uma criança 
que pega seus brinquedos enquanto olha de esguelha para sua mãe e espera sua reação, 
está atuando? Está atuando um apresentador de notícias todas as noites em frente aos 
telespectadores? Atuam as pessoas que se colocam diante da câmera num documentário? 

Atua um político durante um debate na televisão? Não necessariamente, porque nem toda 
representação pressupõe uma ficção. E toda atuação implica uma ficção. 

+

A atuação é um conjunto de ações que se realizam para ser vistas e/ou registradas em um 
contexto de ficção. Com um contexto de ficção me refiro ao acordo representacional que se 
estabelece ao realizar uma ação para que seja vista e no qual nos envolvemos “como se”. Um 
acordo no qual as consequências operam distintamente a como são feitas na cotidianidade.

+

A atuação implica ações cujas consequências não operam diretamente na realidade, nos exime 
de nos responsabilizarmos pelo que acontece no interior da ficção. Em uma ficção não sou 
responsável por matar meu pai, mas sim de representar um parricídio de tal o qual maneira. 

+

Em um contexto de ficção não somos responsáveis do que produzimos como ação, mas sim 
como representação. 

+

A ficção não é uma substância, é um contexto, uma moldura de interpretação. 

+

Mas nem tudo é tão fácil, nem tão claro, nem tão definitivo: Uma pessoa num documentário 
nunca atua? Uma pessoa em uma ficção sempre atua? Os atores não profissionais atuam? 
Qual é a diferença entre o que faz um ator não profissional em uma ficção e o que faz um ator 
profissional em um documentário? A ficção é um contexto estável e identificável? No cinema 
as pessoas se beijam de verdade? 
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Então íamos viver, 
porque viver 

já não era uma palavra tabu.  
diana garza islasII

 
O mundo, em grande medida, nos é revelado através de suas representações. Apreendemos 
a realidade por meio das traduções que outros fazem dela, mas às vezes, essas traduções, 
resultado da observação do mundo, geram novas maneiras de entender a vida; isto é, 
passam de efeitos a causas. O cinema é ao mesmo tempo causa e efeito. É produto de 
como pensamos, ao mesmo tempo que nos induz a relatar, a viver a realidade sob os 
esquemas que cria. 

+

O cinema é causa e efeito: é representação da vida e, ao mesmo tempo, esta representação 
é um modelo para vivê-la. Qualquer representação da realidade, assim como surge da 
vida, se transforma em uma maneira de perpetuar certa forma de viver. As representações 

condicionam nossas formas de enfrentar o mundo, se transformam em nosso meio de 
conhecer e nos aproximarmos de situações que ainda não vivemos. 

+

As representações da vida nunca são inocentes. 

+

Ao dar nosso primeiro beijo, muitos de nós já sabíamos o que tínhamos que sentir porque 
tínhamos visto uma infinidade de representações de um primeiro beijo. E assim acontece 
com muitas experiências, com quase todas as experiências. Construímos nossa sensibili-
dade com base nas representações que consumimos.

+

Atuar é construir subjetividade, a nossa e a dos espectadores.

+

As formas nas quais nos relacionamos com a vida são produto de nossa relação com 
representações. São muito escassas as possibilidades que temos de ouvir a dois apaixonados 
falando entre eles na intimidade, assim que nossas referências são as representações que 
vimos sobre essa situação. A representação configura a maneira com a qual enfrentamos 
a realidade. 

+

Há que se pensar em que tipo de representações estamos produzindo. Em geral exige-se da 
ficção que mostre as causas, os efeitos, e também o mecanismo diante do qual o mundo 
opera; isso resulta em uma esquematização da vida e em uma falsa ideia de causalidade. 

+

A sociedade tem certas narrativas que a sustentam, uma maneira de relatar a si mesma. 
Nosso trabalho é deslocá-las, deixar claro que “outro mundo é possível”.

+
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Somente os artistas descobrimos formas novas de representação. Os meios de comunicação 
podem difundi-las ou replicá-las, mas nós artistas somos unicamente os que as colocamos 
sobre a mesa. 

+

Nós atores não somos vítimas da representação; somos seus criadores. Há que assumir 
que somos produtores de realidade. Na medida em que tomemos essa responsabilidade, 
pensaremos nosso trabalho não só a partir de suas implicações artísticas, mas também a 
partir das implicações políticas.

+

Vivemos em uma democracia representativa, no entanto, muitos de nós não nos sentimos 
representados pelas pessoas que, em teoria, deveriam fazê-lo. Os políticos obtêm este 
direito por um sistema de regras bem preciso. A nós, atores, quem nos deu o direito de 
representar a quem? Que acordo sustenta essa ideia? Devemos nos questionar, sempre, a 
capacidade hipotética que temos de falar em nome de outro.

+

Atuar é revogar o direito de representar a alguém ou a algo. É também dar voz a alguém: 
uma comunidade, um grêmio, uma turma. Há que pensar sempre: “Quem represento? 
Como estou representando? Para quê e para quem?”.

Despeça-te da infância.
 Teus pais serão atravessados

 por uma lâmina ao conhecer a notícia. 
Sua pequena cria desprotegida. 

Sua menina tenebrosa à intempérie. 
Terão pesadelos como animais selvagens; 

ao despertar, teu resplendor 
lhes parecerá extraordinário. 

Para acalmá-los, ocultarás a fadiga, 
inventarás uma astúcia, uma paixão, um entusiasmo.

daniela camachoIII 

A atuação é uma parte muito importante da sociedade; precisamos dos atores porque 
não podemos viver sem observar gente vivendo. Em condições cotidianas, observar a um 

desconhecido mais de cinco segundos é uma agressão. A atuação constitui esse espaço 
para ver a outros humanos viver. Observar a humanidade, ser humanos. 

+

Os meios de comunicação de massa constroem uma imagem do mundo, nós também. 
É importante pensar onde nos situamos em relação a outros relatos: nos posicionarmos 
no mesmo sentido, em paralelo, em oposição, ou como for, mas de forma consciente. 

+

As novelas são, muito mais que qualquer outro meio ficcional, a maneira pela qual nós 
mexicanos concebemos o mundo. Não importa se as vemos ou não, é um mecanismo de 
construção de subjetividade que opera na sociedade. O cinema teria que oferecer uma 
alternativa a essas narrativas, não as fortalecer. 

+

Quando me declaro contra o cinema nacional, não faço por um afã de pureza, mas simples-
mente porque esse cinema, cujo principal objetivo é vender, reforça e replica um estado 
de coisas e uma maneira de ver a vida que, penso, não nos torna mais felizes. Nos incita 
a nos ajustarmos a viver, sentir e pensar a vida sob um esquema que, por “casualidade”, é 
o mesmo que a publicidade coloca em jogo, quer dizer o capitalismo. 

+

Atuar deveria ser uma crítica à vida, a nossa maneira de viver a vida. Mas não é suficiente 
criticar nosso tempo, é mister também tentar dar-lhe uma forma e um futuro, disso se 
trata a atuação. 

+

Nosso papel ao atuar tem a ver com abrir novas possibilidades de viver. E não estou falando 
de coisas abstratas ou metafóricas, estou pensando coisas concretas: como choramos, como 
falamos com uma mulher quando estamos a sós, como nos vemos no espelho, como 
tomamos banho, como nos imaginamos, a nós e aos outros. 

+
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O cinema pode produzir novos modelos de sociabilidade, e o ator, ao encarná-los, torna-os 
plausíveis e abre uma possibilidade de futuro. A atuação não é um fim, é um meio para 
construir algo mais: um discurso, uma possibilidade, um edifício, um país ou uma cabana 
que nos permita habitar o mundo de maneiras distintas. 

+

Não nos dedicamos a revelar verdades, nos dedicamos a inventá-las. 
Já disse Machado: “Também a verdade se inventa”. 

+

Somos inventores, o risco é necessário para encontrar o novo. Vale mais a pena falhar 
tentando o novo que procurar entrar em um clube fazendo o que os demais já fizeram, 
fazem todo o tempo, continuarão fazendo.

+

Nosso trabalho se trata de gerar maneiras de relatarmos a vida, novas formas que criem 
condições aos conteúdos, que criem espaço para novas ideias. Trata-se de criar bases de 
percepção e de multiplicar pontos de vista sobre a vida. Argumentar que é possível o que 
parecia impossível. 

Sempre chorei. Nasci chorando. Antes de nascer chorei através de minha mãe.
Ela chorava porque chovia ou porque o sol lhe esquentava o ventre.

Conforme fui crescendo, deixou de me consolar.
Deixamos de chorar, mas continuávamos acreditando na tristeza.

 clyo mendoza herreraIV 
 
Três perguntas fundamentais: O que estou fazendo? Por quê? O que acontece com isso 
que faço?

+

O trabalho dos atores não é interpretar personagens. Nosso trabalho é propor perguntas. Pergun-
tas concretas, específicas, pontuais; perguntas sobre o mundo no qual vivemos, sobre a maneira 
com a qual nos relacionamos, sobre a condição humana, sobre a política o poder e o amor.
 

+

As perguntas que um ator se faz devem ir sendo respondidas ou sendo reformuladas ao 
longo dos processos. São essas perguntas que definem sua carreira. 

+

Os romances têm personagens, os filmes têm personagens e atores. O ator, assim como 
o romancista ou o compositor, empreende uma busca subjetiva que signifique algo para 
ele e que ele possa transmitir aos outros. 

+

Um ator, antes de ser um ator, é uma pessoa que tem a intuição de querer expressar algo. 
Ao princípio não sabe o que é, e tudo bem. No entanto, o trabalho consiste em nomeá-lo, 
defini-lo, ser conscientes do que fazemos diante dos olhos dos outros. 

+

A verdadeira atuação deve ser intencional, faz-se algo para: comunicar, expressar, narrar, 
perguntar, comentar, criticar. Inclusive se esse “algo” muitas vezes não se possa definir. 

+

O sentido do que fazemos é para nós mesmos; a expressão do que fazemos é para a câmera 
ou para os olhos de outros. Para o primeiro só importa a nós mesmos; para a segunda, 
só importam os demais. 

+

Sempre é para outros. Sempre é para nós mesmos.

+

Atuar tem muito mais a ver com dar do que com receber. Um maravilhoso diretor dizia 
que nós atores somos como as cabras sacrificiais, nas quais a sociedade põe o que não 
querem de si mesmas. Somos oferendas, para o bem e para o mal. 

+

Para muitos atores, o personagem se tornou um fim em si mesmo, e isso parte de uma 
ideia equivocada ou ao menos limitada. Muitas vezes os personagens ajudam a ocultar as 
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pessoas, e quando isso acontece, perdemos o mais pelo menos. Os personagens não são 
imprescindíveis para os filmes, as pessoas sim.

+

Atuar é mais que construir um personagem, é oferecer à câmera a evidência de uma biogra-
fia, o pensado e o vivido. Todo ator leva consigo um subtexto formado pelos personagens 
com os quais já se enfrentou. Um ator pode ser uma alusão, uma citação.

+

Alguns de nós passamos muito tempo construindo um “personagem” para a vida, com o 
qual tentamos nos desenvolver em sociedade. Mas quando fazemos o balanço dos danos, 
nos damos conta de que as pessoas leem em nós coisas absolutamente distintas das que 
procuramos projetar, que o que tentamos ocultar é mais potente que o que pretendemos 
mostrar. Que não somos o que imaginamos, que não sabemos o que somos. 

+

Por que um personagem seria diferente? Se não sabemos quem somos, por que os perso-
nagens deveriam saber? Por que construir como se os entendêssemos?

+

O ator que constrói achando que entende o personagem não é mais que um simplificador. 
Acabará criando uma visão de conjunto demasiadamente esquemática. Nós emprestamos 
ao personagem um rosto e um corpo, isto é, uma biografia. O resto são signos evidentes, 
ordens ao espectador, lugares comuns. 

+

Não há nada no mundo que se possa comparar a um rosto humano, dizia Carl Dreyer1. 

+

1 Carl Theodor Dreyer (Dinamarca, 1889- 1968) foi um diretor de cinema e roteirista dinamarquês. Consi-
derado um dos principais criadores da arte cinematográfica, entre sua filmografia estão Præsidenten (O 
presidente, 1918), Du skal ære din hustru (O dono da casa, 1925), La passion de Jeanne d´Arc (A paixão 
de Juana de Arco -1928), Vampyr (1932), Ordet (A palavra, 1955) e Gertrud (1965).

O trabalho de um ator não é criar um personagem, é caçar dragões.

+

A diferença que temos com os atores não profissionais é que fazemos o mesmo com fins 
distintos: nós atores temos um projeto poético através da atuação.

+

Às vezes atuar não é a melhor maneira de viver, é a única. 

Se até os Beatles romperam, 
 o que nós podíamos?

eduardo de gortariV 

Ser um artista é o desejo de ser um artista. 

+

Fantasiar é algo instintivo. É algo que nós seres humanos fazemos o tempo todo. Ser ator 
significa, entre outras muitas coisas, tentar realizar essas fantasias, dar-lhes um sentido. 

+

“A vida, quando de veras foi nossa?”, pergunta Octavio Paz em seu famosíssimo poema2. 
A vida foi nossa quando nos apropriamos dela, quando não foi algo que nos aconteceu, mas 
sim algo que criamos, reproduzimos, fizemos, armamos, controlamos ou tentamos con-
trolar. Foi nossa quando brincamos de ser Deus, quando criamos a vida, quando atuamos. 

+

Não sou tão ingênuo para acreditar que uma atuação vai mudar o mundo, mas também 
não sou tão pessimista para negá-lo. A arte é, em certa medida, vontade de transformação.

+

2 Piedra de sol (Pedra do sol), 1957.
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Atuar é um ato contestatório, porque um ator antes de tudo procura replicar a vida em 
condições artificiais. Nosso trabalho consiste então em desafiar Deus, demonstrar sua 
inexistência, uma e outra vez, todas as vezes. 

+

Atuar é um ato de rebeldia. É perguntar-se o mais óbvio: “Eu sou eu?”

+

Mostrar-se sendo outro, quer dizer, mostrando-se a si mesmo. Há uma rebeldia em não se 
deixar restringir à biografia que nos coube por sorte. O ator se rebela contra a impotência 
de não ser os 7 000 milhões de humanos que há na terra.

+

Atuar não é viver para contar, é contar para viver. 

+

A atuação deve ser enfrentada com valentia. É preciso coragem para pôr o próprio corpo, 
o próprio rosto, a biografia, e deixar-se retratar, consumir pela câmera. Em algum mo-
mento a fotografia procurava mostrar a realidade com uma fidelidade nunca antes vista. 
Hoje em dia, a superpopulação de câmeras a transformou em artefatos para esconder, 
para maquilar e dissimular. Há que recuperar a câmera para outros fins, por outros meios. 

+

Deixar-se ver. Não é pouco, não é fácil e é bonito.
 
 

Mamãe, e você, qual é o teu nome?
 xitlalitl rodríguez mendozaVI 

É difícil explicar por que nos transformamos em atores. Por um lado, porque as pessoas têm 
muitos preconceitos sobre o que são ou devem ser os atores: “Quando você vai aparecer 
na televisão?” É difícil expressar por que, e para que, fazemos o que fazemos.

+

Para explicar o gosto pelo beisebol, costuma-se usar a frase: “O beisebol é uma febre que 
uma vez que te dá, não acaba nunca mais”. Penso que a atuação também é uma febre. A 
diferença é que, esta sim, acaba. Se contamos o número de atrizes de 25 anos que estão 
trabalhando e o compara com o número de atrizes de 40, 50 e 70, observamos uma curva 
decrescente. A atuação é uma profissão que se abandona muito. Acho que por um lado é 
normal, mas por outro, penso que tem a ver com o que não temos claro que esperamos 
conseguir. Dependemos muitos dos outros, de coisas que estão fora do nosso alcance e 
controle. Nos decepcionamos com questões que não deveriam nos importar. 
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+

Não temos claro o que procuramos, e ao não encontrar o que achamos que queríamos, 
decidimos renunciar. Não acho ruim desertar, só acho que seria melhor saber o porquê 
desertamos, porque atuamos.
 

+

Há que fazer balanços específicos, a cada ano, a cada três ou a cada seis meses. É importante 
fazer balanços. Pensar o que já foi feito e colocar em perspectiva o que se pretende realizar. 

+

Temos que ter claro o que fazemos aqui. A vida profissional está repleta de intermediários 
medíocres que vão dizendo bobagens a torto e à direita. O problema é que muitas vezes são 
essas pessoas que nos desprezam, que vão minando a confiança que temos em nós mesmos. 
Nunca há que perder de vista o que realmente queremos, isso é o mais importante, é o único. 

+

É imprescindível tomar decisões. Não se pode ir por aí querendo ser artista e famoso e 
estrela. São caminhos excludentes. 

+

Há atores que gostam de cinema e outros que gostam do mundo do cinema. 

+

Cassavetes dizia que as pessoas costumam comentar: “Vou fazer uma novela, faço muito dinhei-
ro e depois volto tranquilo para fazer o que fazia antes”. A verdade é que poucas vezes voltam.

+

Um ator, quando começa, só quer atuar; é normal e está bem. Mas conforme passa o 
tempo, vai distinguindo que nem tudo é o mesmo, que existem processos distintos, que 
há resultados distintos, que atuar por atuar não é tudo. E é nesse ponto onde a pessoa 
começa a tomar decisões e a construir o que vai ser no futuro. 

+

Um ator é a soma de decisões. 

+
 
Quando vemos alguém atuar, não vemos só o personagem, mas sim à atriz interpre-
tando esse personagem. Todo filme de ficção é um documentário das pessoas que 
participam dele.

Ontem, enquanto fuçava no teu perfil do Facebook,
encontrei uma foto que não pude evitar guardar no meu computador. 

 Você está na praia, usa um biquíni preto e teu corpo brilha, 
posso perfeitamente sentir o cheiro do teu bronzeador de cenoura.

 horacio warpolaVII 

Os atores são possivelmente as pessoas mais maravilhosas que eu já conheci. Mas também 
somos como crianças, ninguém é tratado com tanta condescendência em um set de ci-
nema. Nos tratam como crianças, por isso nos deixam fazer pirraças, porque é como as 
crianças pequenas...

+

Eternamente menores de idade, repetimos palavras que outros escreveram e recebemos 
instruções de como devem ser ditas em prol de um bem maior, que em geral conhecemos 
parcialmente ou inclusive desconhecemos. Um ator, no esquema tradicional de produção 
cinematográfica, sempre está submetido aos designíos de alguém mais, um ator é por natu-
reza um ser que gosta de obedecer, ainda que nos esforcemos para aparentar o contrário. 

+

No cinema, em geral, nós atores participamos de uma parte muito limitada do processo. 
Perdemos a pré-produção e a pós-produção. O roteiro nos precede e a edição nos sucede. 
Nos inserimos em narrativas que compartilham princípios pré-estabelecidos que aos atores 
nos corresponda aceitar. 

+

Mas não teria que ser assim. Nem sempre é assim. Não temos que repetir tudo o que 
escutamos, esse é o primeiro passo para começar a pensar. Não podemos deixar que os 
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demais pensem por nós. Melhor errar pensando por nós mesmos, que errar seguindo um 
pacote de opiniões que já está mais que demonstrado que... deixaram o mundo como está.
 

+

Desde pequenos nos metem na cabeça que não devemos mudar de opinião, que devemos 
ser fiéis a nossas ideias, mas quando sinceramente mudamos de opinião, é porque encon-
tramos argumentos onde antes não os víamos, quando conhecemos algo que antes não 
conhecíamos. Minha recomendação é mudar de opinião sem medo e não se preocupar por 
uma suposta coerência celebrada pelo conservadorismo, isto é, a imutabilidade. Partamos 
do princípio de que estamos errados, que além disso é o mais provável, e escutamos o que 
outros têm a dizer. Nada deve ser da mesma maneira para toda a vida. 

+

Não podem, ou pelo menos não deveriam ser as mesmas preocupações as que têm um 
estudante de atuação, um homem de 35 anos ou um velho de 70. Como normalmente 
nossos “discursos” sobre atuação os construímos desde pequenos, temos, pessoas de 50 
anos falando como se tivessem 25, repetindo ideias que deveriam ter abandonado, ou pelo 
menos questionado. Por isso também, nós atores somos como crianças. 

+

Os diretores sentem muitas vezes que têm que nos contar histórias, armar explicações para 
que nós “entendamos” o que eles não entendem, o que ninguém entende nem poderá 
entender jamais. 

+

O cinema é uma cidade e nós atores temos preferido nos comportar como vassalos, com 
todas as comodidades que isso implica, e não como cidadãos, com todas as responsabili-
dades que teríamos que enfrentar.

+

Nós atores somos adultos, vamos lá, repitam comigo. 

Proteger as palavras, assim como os jacarés aquecem suas crias na boca. 
Sincronizar o pulso com as revoluções de uma montanha russa, 

onde as mulheres gritem e os homens levantem as mãos 
como em um assalto.

los kfgcVIII 

A vocação é um assunto misterioso, ninguém sabe bem ao certo de onde provém essa 
força que nos arrasta até a atuação. Uma intuição que se torna imperativo. 

+

Todos tivemos alguma intuição que nos levou a ser atores, é vital conservar esse sentimento. 
Cassavetes, que sabia algo de atores, disse algo assim como: “Quando os atores iniciam na 
profissão têm um sonho, muitas vezes passam anos e este sonho se torna um trabalho”.

+

Há que ter claro o que se quer. Há que sonhar, não importa quão descabido seja o sonho. 
Não há que ter medo de querer as coisas maiores e mais disparatadas. Simplesmente há 
que pensar para que as queremos. 

+

Pensemos os passos lógicos para conseguir o que desejamos; objetivos concretos que 
impliquem uma ordem lógica. 

+

Não há que fazer muito caso aos professores, muito do que dizem é porque têm medo, 
não esqueçam. Há que escutá-los e tentar obter o melhor. 

+

É sempre bom escutar nossos professores.
É sempre bom trair nossos professores. 

+

As escolas de atuação, voluntária ou involuntariamente, promovem a concorrência, nos 
fazem sentir que só alguns de nós vão despontar, que o companheiro é meu rival. Mas não 



24   |   ESBOÇOS  |  NÚM. 016 SOMOS FEITOS PARA O SONHO, NÃO TEMOS ÓRGÃOS ADEQUADOS PARA A VIDA   |   25

é assim. Cada ator é um mundo, e não estamos lutando por papéis, estamos construindo 
um caminho de expressão. 

+

Não há que se comparar com outros atores. Não tem sentido e isso somente ira trazer 
sofrimento. É uma perda de tempo. Sempre nos parecerão mais desejáveis as vidas dos 
outros: mais velozes, mais emocionantes, mais sexys. Tenham certeza de que não são. É 
normal pensar em ser outros, mas, entre algumas outras coisas, para isso somos atores. 

+

Chorar não é parte de nosso trabalho. 

+

Não há nenhuma pessoa que se sinta suficientemente valorizada. Todos sentimos 
que há uma falta de reconhecimento, assim que parem de se preocupar com isso.

+

São tantos os fatores que influenciam em que alguém interprete um papel, que não tem 
sentido pensar em concorrência, ao contrário, que o outro faça bem deve ser motivo de 
alegria. A arte não é uma corrida, não há meta, ninguém vai na frente, não há que ter 
medo, sim, paciência.

+

Esses atores que querem “triunfar” a todo custo, são um câncer. Afugentam a arte como 
o lobo às ovelhas. 

+

É evidente que nem todos os atores podem ser “bons”. E qualquer um deveria saber que 
alguém ter “êxito” depende de muitos fatores, entre os quais a sorte e o azar que jogam 
um papel fundamental. O reconhecimento de um ator é arbitrário. Muitos atores que o 
merecem são pouco reconhecidos e alguns que não o merecem são assediados pelo tão 
buscado “êxito”. 

+

O êxito não depende de nós; o sentido do que fazemos, sim.

+

Uma obviedade brega: o exercício da vocação é a própria recompensa. 

+

Há grandes atores. Procurem eles, observem eles. Aprendam com eles, nenhum diretor vai 
lhes ensinar a atuar. Essa é uma faculdade que só se transmite entre atores, uns a outros, 
sem dizê-lo, em segredo, com olhares, suspiros e tragos.

Escuta-me, não volto a repetir: você teme o que não conhece.  
Olha bem. Se te dá medo, desenha-o. 

Pinta uma onda tão grande como a que temes. 
christian peñaIX

 

Cassavetes cita a um professor que dava somente duas instruções:  “Você não está falando 
e não está escutando”. Em termos técnicos acho que são mais que suficientes para atuar. 

+

Em todo caso acrescentaria uma: “Você não está olhando”. 

+

Passamos muito tempo pensando que nossa responsabilidade é o personagem, mas ao atuar 
em cinema temos a responsabilidade de conhecer a linguagem na qual nos expressamos. 
Não há pretexto que valha. 

+

Devemos conhecer as especificidades do trabalho no cinema. Não é o mesmo atuar durante 
doze horas em pequenos intervalos do que fazê-lo durante as noites e direto. 

+

Em seu famoso experimento, Kuleshov filmou um plano de rosto de um ator e depois fez 
uma sequência de imagens na qual “colou” o mesmo plano do rosto do ator seguido de:  
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um prato de sopa, uma mulher no divã e uma menina em um caixão. Através da montagem 
se evidenciou a tendência de ler planos justapostos como se fossem um só e a construir uma 
narrativa causal entre os mesmos. Os espectadores viam “fome” no rosto do ator quando 
se justapunha com o prato de sopa, “desejo” quando se fazia o mesmo com a mulher e 
“dor” quando o mesmo rosto se juntava com o plano da menina no caixão.
 

+ 

Pode-se pensar que a atribuição de significado a uma imagem está em relação com a justa-
posição da mesma e não necessariamente na imagem em si. Não o que o ator expressa, 
mas sim como se coloca em relação o que o ator expressa para que o espectador o leia. 

+

O campo de ação de um ator é o plano. Só aí pode ter controle sobre o que diz e o que 
faz. Uma sequência composta de vários planos o ultrapassa. O ator não escolhe a maneira 
de montar as tomadas. Temos que saber como é esse plano e com que ele pode acabar 
“colado”. Temos que nos fazer responsáveis pelos fragmentos que produzimos. 

+

Dizem que André Bazin pensava que o plano era mais importante que a montagem já 
que acedia ao presente do visível, o mais profundo ao que aspiramos. 

+

Há que tentar definir nosso papel, e nessa mesma tentativa teríamos que lembrar que o 
mundo não se inventou em cinco minutos, rever então a Eisenstein, Pudovkin, Baktin, 
Pasolini, Stanislavski, Diderot, Brecht, Bresson, Strasberg, Cassavetes, Barthes, Brook, 
Mamet e, sobretudo, ler o Quixote. 

+

Um ator propõe um diálogo, uma negociação. Não podemos negociar às cegas. Nem sempre 
devemos lançar garrafas ao mar porque hoje, no século XXI, qualquer um sabe que há 
mecanismos mais claros para construir pontes, estabelecer diálogos, nos comunicarmos. 

+

É primordial ter claro para quem atuamos. Não há que fazê-lo em abstrato. Quem nos 
vê? Quem nos verá? Como essas pessoas vivem? Para que queremos seu tempo? 

+

Os filmes têm datas e se inserem em contextos específicos.

Se tivesse tido coragem suficiente, a teria destruído 
E junto com ela, teu nome de poucas letras
teria ardido vinte e quatro graus de fúria

Teu falso nome 
Teu falso sorriso

Mas eis que aqui este personagem
perdoou a cidade e te perdoou

leonarda riveraX

 A economia neoliberal possibilitou a criação de corporações, entidades que são regidas por 
conselhos administrativos, mas que não têm um dono, o que as diferencia das empresas. 
Não há uma pessoa a quem se possa responsabilizar pelo que fazem. Com a internet, cada 
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vez são mais os espaços de interação nos quais as pessoas atuam a partir do anonimato.  
O ator vai em sentido contrário a esta tendência. Nosso trabalho é dar a cara, colocar o corpo. 
Somos responsáveis pelo que fazemos, pelo que dizemos, pelo que decidimos representar. 

+

Nosso trabalho é decidir do que nós queremos nos fazer responsáveis. 

+

As coisas temos que fazê-las para nós mesmos. Não temos que ficar bem com ninguém.  
Se todos gostam do que fazemos, algo está muito mal. Se ninguém gosta do nosso trabalho, 
não é necessariamente ruim... ainda que também não seja bom. 

+

Trata-se de fazer o que queremos, não o correto. A liberdade é nosso direito ao erro. 

+

É nosso direito (e nossa obrigação) gerar nossos próprios fins sem importar se são corretos 
ou incorretos. Esta é a única maneira de viver em liberdade, aceitando nosso direito de 
errar, exercendo-o, essa é a única vida que vale a pena ser vivida. 

+

Não vamos nos equivocar, o único erro é não nos atrevermos a fazê-lo. 

Na frente do teu namorado te dou um abraço forte, profundo, cosmogônico,
e por uns breves momentos ternos sinto como se eu fosse o teu namorado

e ele só fosse o inconveniente. 
augusto sonricsXI 

A vida está inundada de pessoas que atuam; 99 % dessas pessoas querem nos vender algo. 
A atuação não tem nada a ver com vender, ao contrário, cada vez que um ator vende algo, 
morre uma ave e cai no pântano.

+

Todos nós sabemos que a publicidade mente e prol de conseguir seu objetivo: vender. 
Nós atores somos mentirosos. Mas por que tantos atores estarão mentindo? Suponho que 
é por dinheiro, assim que fazer dinheiro justifica tudo... assim a história do capitalismo.

+

Nós atores, através da ficção, construímos laços discretos com nossos semelhantes, momen-
tos de vida compartilhada, cumplicidades, um passado juntos. Os atores que anunciam 
produtos põem à disposição de uma marca ou de um governo esses vínculos secretos. 
É a mais alta traição: usam experiências verdadeiras para nos vender falsidade.

+

Ou será que os atores anunciam coisas nas quais acreditam?  

+

A atuação se define pela situação extraordinária, o estranhamento da fronteira vital. 
Quando alguém na vida mente, isso não tem a ver com atuação. Atuar não é enganar. 

+

A publicidade engana; a atuação, não.

+

Hoje, que se trata de vender tudo, a atuação poderia ser uma trincheira de resistência.

+

O Estado, em geral, deixou de ser um provedor de serviços e garantia de bem-estar, para 
transformar-se em um mediador. É esse enxugamento imposto pela lógica neoliberal o que 
exemplifica a maneira na qual o capitalismo não tolera a substância da arte como atividade 
alheia à rentabilidade. Cada vez vemos mais como a indústria do entretenimento tenta se 
confundir com a da arte, como busca eliminar a barreira, camuflar-se.

+

Nós atores devemos sempre ser conscientes do que estamos fazendo, e também a serviço 
de quem ou do quê estamos trabalhando. Hoje em dia a ingenuidade é imperdoável. 
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+

O valioso é fazer projetos em que acreditamos: filmes importantes. Quais são os filmes 
importantes? Os que tratam de coisas que interessam aos que os fazem. Os demais são 
prescindíveis, são recheio, são lixo, são smog.

Coloquei à prova minha hombridade
escrevendo versos às escondidas.

rodrigo castilloXII 

A sociedade está organizada para nos fazer acreditar que precisamos de certos bens para viver. 
E nós sabemos que o dinheiro é a forma de adquiri-los. Não há dúvida de que precisamos de 
dinheiro para viver, mas temos que aprender a obtê-lo sem que isso ocupe a maior parte do nosso 
dia. Precisamos saber com quanto podemos viver ao mês e encontrar a maneira de consegui-lo. 

+

Não devemos confundir o trabalho que realizamos para fazer dinheiro com o que realmente 
queremos fazer. Muitas vezes os atores começam a perder de vista o que eles gostavam e 
começam a fazer coisas cada vez mais comerciais. Muitos deles se justificam com a ideia de 
que fazem isso para ganhar dinheiro e que depois voltarão a fazer o que realmente querem... 
Assim é a história de tantas vidas. Há um momento em que não se pode mais transigir. 

+

Glauber Rocha nos disse que um país economicamente subdesenvolvido não tem porque 
ser subdesenvolvido artisticamente.

+

Um artista tem que encontrar a maneira de comprar tempo para desenvolver seu traba-
lho, O que precisamos é de tempo, mas ninguém vai desenvolver nada se vive correndo a 
três castings diários. O dia tem 24 horas, quantas dessas horas vamos dedicar a trabalhar 
em, como diria Duchamp, nossas coisas? Não tem que ser muitas, três horas podem ser 
suficientes, mas tem que ser três. 

+

Nunca irão sentir que já têm dinheiro porque no momento em que o tenham seus gastos 
serão maiores e assim ad infinitum.

+

O que sim podemos decidir é a maneira na qual nos relacionamos com o dinheiro. Não 
há que permitir-se pensar muito em dinheiro, é nocivo, e também não há que esquecer 
de lavar as mãos depois de pegar nas notas. 

+

Cuidemos do nosso tempo, não do nosso dinheiro. 

Que amanhã se acaba
que amanhã o país se acaba

dizem
digo

porque não conheço o mundo que
dizem se acaba

dizem
não digo

não o conheço
carla xel-haXIII 

Diz Kapuscinski sobre o jornalismo algo que pode se aplicar muito bem à atuação: “Esta 
é uma profissão muito exigente. Todas são, mas a nossa de maneira particular. O motivo 
é que nós convivemos com ela vinte e quatro horas ao dia. Não podemos fechar nosso 
escritório às quatro da tarde e irmos dormir. Este é um trabalho que ocupa toda nossa vida”. 

+

Não interprete mal, o anterior não quer dizer que tenhamos que estar produzindo o tempo 
todo nem estar disponíveis para os outros a qualquer hora. Isso nunca. Há que cuidar do 
nosso tempo, é nosso. Nosso tempo é nossa vida. 

+

Há que conseguir fazer o que for preciso para pensar o menos possível no dinheiro. É bem 
sabido que em relação ao dinheiro não há metas. As pessoas querem mais e mais. Quando 
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vejo Samuel L. Jackson ou Kevin Spacey anunciando qualquer bobagem, me pergunto o 
que faz com que alguém com milhões de dólares no banco decida passar um dia da sua 
vida sorrindo como estúpido em frente aos “criativos” de um banco. 

+

Partimos do princípio de que queremos fazer arte, então há que fazer o possível para que 
isso aconteça. Não vejo nada de mal em trabalhar como garçom ou professora ou num 
escritório, ou o que for, como um meio para desenvolver nosso projeto. O problema é 
que nas escolas nos ensinam que isso é quase uma humilhação, e não, não é. Vale mais 
a pena trabalhar em outra coisa para conservar um projeto que trabalhar “no mesmo” e 
perder o projeto que tínhamos.

+

Há que encontrar a maneira de ser sustentável, e isso tem a ver com o objetivo de de-
senvolver o trabalho em longo prazo. Não esperem que ela seja um jeitinho, porque por 
mais que seja um bom jeito, isso só durará uns meses, no máximo um ano ou dez, não 
mais. Um projeto dura toda a vida. 

+

Aprendamos a dizer NÃO. Aprendamos a dizer NÃO.

+

Não temos que trabalhar mais. Só trabalhar mais inteligentemente. Fazer fácil o fácil, 
tentar fazer fácil o difícil e difícil o impossível. Alguns de nós nascemos ou nos fizemos 
com uma ansiedade que não nos permite parar de fazer coisas. É preciso parar para pensar 
de vez em quando, ter claro que não é uma “corrida”. 

+

Nós atores no cinema fazemos uma arte que, por uma série de mal-entendidos, custa 
na maioria das vezes muito dinheiro, muito. É importante que sejamos conscientes do 
modelo de produção no qual estamos trabalhando.

+

Verifiquemos sempre o salário mínimo. Todo ator deve saber sempre o salário mínimo do 
país em que trabalha. Só assim podemos colocar as coisas em perspectivas. 

+

Salário mínimo geral no México, 2018: $88.33 pesos mexicanos por dia (Secretaria do 
Trabalho e Previdência Social).

+

De onde vem o dinheiro? Como se gasta o dinheiro? Quanto ganham os demais? Falar 
de dinheiro é um tabu e não deve ser.

+

Poucos meios são tão verticais quanto o cinema. As castas nas quais se divide a sociedade 
na Índia são muito mais flexíveis que as de uma filmagem tradicional.

+

As filmagens tradicionais no México ignoram o século XX e o que vai do XXI em quanto 
às relações sociais que estabelecem. Trata-se mal às pessoas, se permite que umas pessoas 
estejam absolutamente por cima das outras. Vejam sempre a seu redor e perguntem-se: 
Como estou me comportando?

+

Não queremos fazer um mundo um pouquinho mais justo? Por que replicamos práticas 
nocivas? Nenhum cacique no México tratou pior a seus trabalhadores que um cineasta 
tão prescindível como... esse em que estou pensando. 

+

Todos os filmes tratam sobre a experiência humana, seja como sujeitos ou como obser-
vadores. Não se pode criar para as pessoas e ser um sem noção com as pessoas com as 
quais cria o filme. 

+

Corrijo, sim se pode, mas não se deve. 
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+

Diz Camus: “Todos estamos de acordo sobre os fins, mas discrepamos em quanto aos 
meios. Todos colaboramos, não há dúvida, uma paixão desinteressada à impossível fe-
licidade dos homens. Simplesmente, há entre nós quem pensa que para conseguir essa 
felicidade pode recorrer a tudo, e há quem não pensa assim. Nós somos destes últimos. 
Conhecemos a rapidez com que os meios se confundem com os fins, e não queremos 
uma justiça qualquer” (Em Crônicas, 1944-1953)..

Antes falava 
por falar,

longe de ti 
era um homem disfarçado de frango

inti garcía santamaríaXIV 

Jovens atores, não esqueçam que:

Vocês têm uma contribuição especial na sociedade. Seu papel consiste em inventar a maneira 
na qual vivemos as coisas, as sentimos e as pensamos, a forma em que transladamos a 
vida a nossos corpos. A representação da vida gera um contexto onde se emolduram as 
possibilidades vitais que temos os seres humanos.

+

Vocês inventam o mundo, e secretamente todos nós humanos estamos em dívida com 
vocês. Cada vez que fazem algo sério, vital e inteligente, colocam o mundo nas costas. 
Nos ajudam a vernos vivendo: Graças a vocês aprendemos a viver e apreendemos a vida. 

+

Os poemas cristalizam em palavras um pedaço da vida. Os atores têm seu corpo para isso. 
São “poemas primitivos”, uma estranha espécie de suicidas temerários que podem tudo.

+

Atuar é esse esforço falido por apreender a vida, mas não por impossível é menos neces-
sário. A tarefa é gigante, o mais certo é que fracassem, mas há que tentá-lo, uma e outra 
vez. Como dizem por aí: “Tenta de novo. Fracassa de novo. Fracassa melhor”.

+

Corrigindo a Bolaño3: “A atuação se parece muito à luta dos samurais, mas um samurai 
não luta contra outro samurai: luta contra um monstro. Geralmente sabe, além disso, 
que vai ser derrotado. Ter a coragem, sabendo previamente que vai ser derrotado, e sair 
e lutar: isso é a atuação”. 

+

3 Em Bolaño salvaje, 2008, Edmundo Paz Soldán e Gustavo Faverón Patriau (editores), Candaya, España, 2008.
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I Gerardo Arana (Querétaro, México, 1987-2012): Poeta; publicou Neónidas 2006-2008  (Herring Publishers, México, 
2009) com Horacio Warpola e Antonio Tamez. Autor de La máquina de hacer pájaros (Herring Publishers México, 2008),  
El whisky del barbero espadachín (Urano, 2010), Bulgaria Mexicalli (Herring Publishers, México, 2011), Pegaso Zorokin  
(Radiador Magazine, 2012), Met Zodiaco (Radiador Magazine, 2012) e Meth Z (Fundo Editorial Tierra Adentro, 2015). 
Sua obra gráfica está assinada com o pseudônimo de Saúl Galo e inclui murais, arte, objeto, instalações, ilustração e 
vídeo. 

II Diana Garza Islas (Nuevo León, México, 1985): Poeta; autora de  Caja negra que se llame como a mí (Bonobos, 
2015), Adiós y buenas tardes, Condesita Quitanieve  (El Palacio de la Fatalidad, 2015), Catálogo razonado de alam-
bremaderitas para hembra con monóculo y posible calavera  (Conarte, 2017), co-autora, com Sergio Ernesto Ríos, do 
manifesto-vademécum-centaurón: La czarigüeya escribe (Analfabeta, 2014).

III Daniela Camacho (México, 1980): Poeta; autora de En la punta de la lengua (Tintanueva, 2007), Plegarias para insomnes   
(Praxis, 2008), [imperia] (El perro y la rana, 2013) e o livro de palíndromos Aire sería (Praxis, 2008), entre outros. Em 
colaboração com o criador audiovisual Christian Becerra, publicou livros de artista Carcinoma e Híkuri, que formam parte 
da coleção Artes de México.

IV Clyo Mendoza Herrera (Oaxaca, México, 1993): Poeta; colaborou em revistas como Cantera verde, La avispa, Crítica  
e  Círculo de poesía.  Participou desde 2009 e durante quatro anos consecutivos do festival literário Hacedores de 
palabras em sua cidade natal. Seus poemas formam parte de várias antologias nacionais, entre elas Poetas parri-
cidas (Cuadrivio, 2014), Asamblea de cantera (Cantera verde, 2014) e Antología en homenaje a José Emilio Pacheco  
(Cantera verde, 2009).

V Eduardo de Gortari (Cidade do México, 1988): Poeta e músico. Cofundador do coletivo de poesia Devrayativa, colabo-
rou nas revistas La línea del cosmonauta e Tierra Adentro, além do jornal El Financiero. Prêmio Nacional de Literatura 
para Jovens bem Jovens 2006, em poesia.

VI Xitlalitl Rodríguez Mendoza (Jalisco, México, 1982): Poeta e editora; autora dos livros  Polvo lugar  (La Zonámbula, 
2007), Datsun (Punto de Partida, UNAM, 2009), Catnip (Colec. La Ceibita, Fondo Editorial Tierra Adentro, 2012) e Apache 
y otros poemas de vehículos autoimpulsados (Mono, Conaculta, 2013). Com o livro Jaws [Tiburón] (Mantis/Conaculta, 
2015) obteve o Prêmio Nacional de Poesia Ignacio Manuel Altamirano, 2015.

VII Horacio Warpola (Estado de México, 1982): Poeta; publicou, ente outros, Neónidas 2006-2008 (Herring Publishers, 
México, 2009), Lago Corea (Herring Publishers, México, 2011), Física de Camaleones (Fondo Editorial de Querétaro, 
2013), METADRONES (Centro de Cultura Digital, 2015), Triste suerte de los peces voladores (DaSubstanz-GoldRa-
in-NewHive, Querétaro-Nueva York, 2015) e Gestas (Ediciones El Humo-CONACULTA, México DF, 2016). Participou das 
antologias Todo pende de una transparencia-Muestra de poesía mexicana reciente (Vallejo & Co., Perú, 2016), Guasap-15 
poetas mexicanos súper actuales (La Liga Ediciones, Chile, 2016), entre outras.

VIII Os KFGC é um coletivo de poetas e de leitura multimídia formado por Gerardo Ocejo,  Rodrigo Román, Andrei 
Vásquez, Jorge Sosa, Ánuar Zúñiga e Oliver Hinchastegui. São autores do livro No use las manos (Amarillo editores, 
2011). Em suas apresentações, os KFGC se valem de instalação sonora, instrumentos musicais e mescla de vídeo 
como suporte para recitar poesia. 

IX Christian Peña (Cidade do México, 1985): Poeta; bolsista do Fundo Nacional para Cultura e as Artes do México e 
da Fundação para as Letras Mexicanas; e obteve diversos prêmios de poesia com suas obras, destacando o Prêmio 
Nacional de Poesia Aguascalientes, 2014. 

Vocês são responsáveis pela vida dos outros durante uma, duas ou seis horas. 

+

Nunca esqueçam que nos filmes serão espectros. Vestígios de um mundo que inexoravel-
mente vai ficando para trás. 

+

O poeta escreveu na areia do deserto: nem vergonha, nem medo. 

+

Não podem ter medo. Nós já tivemos muito medo. Já vimos que não aconteceu nada, já 
estamos velhos para isso. 

+

FIM

O nosso 
se é,

será breve.
martha rodríguez megaXV
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X Leonarda Rivera (Michoacán, México, 1984):  Poeta e editora; autora de La noche que derramó el vaso  (Secum, 
2007), Deshojal (Secum, 2010) e Música para destruir una ciudad (Conselho Nacional para a Cultura e as Artes-Fundo  
Editorial Tierra Adentro, 2015). Participou da coordenação dos livros de ensaio María Zambrano en Morelia, a 70 
años de la publicación de filosofía y poesía (Plaza y Valdés/Secum, 2010) e María Zambrano en el debate contem-
poráneo  (Universidad Veracruzana/M.A. Porrúa, 2014). Foi bolsista do Fundo Estatal para a Cultura e as Artes de 
Michoacán nas edições de 2005 e 2011.

XI Augusto Sonrics (Sinaloa, 1992): Poeta; autor dos livros nadie cree que soy lo que creo que soy (2013),   
Valeria Luiselli (2014), DEPRESIÓN DECENTE (2014) e Himnos a la noche (Malos pasos, 2014).

XII Rodrigo Castillo (Cidade do México, 1982): Poeta, ensaísta e editor; autor dos livros Espacio de resistencia   
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2007) e Pantone 8602  (Bonobos-UANL, 2012); co-autor de Deniz a mansalva   
(Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008). Foi diretor do Programa Cultural Tierra Adentro da atual Secretaria de Cultura 
e diretor editorial da revista Esquina Boxeo e La Dulce Ciencia Ediciones. Foi diretor da revista universitária Exordio. 
Parte de sua obra se inclui na antologia Nosotros que nos queremos tanto. Poesía contemporánea de México (El billar 
de Lucrecia, 2008) e em Anuario de Poesía Mexicana edições 2007 e 2008 (Fundo de Cultura Econômica, 2008 e 2009).

XIII Xel-Ha López Méndez. (Jalisco, México, 1991): Poeta; recebeu o Prêmio Nacional de Poesia Jorge Lara 2012. Publicou 
em várias revistas: Replicante, La línea del cosmonauta, Metrópolis, Himen, La rueda, Reverso, Radiador e Anders 
Behring Breivik. Sua obra forma parte das antologias Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México (La bella 
Varsovia, España, 2015), Extática: muestra de poesía femenina (Salto mortal, México, 2015) e Pasarás de moda: 53 
poetas jóvenes en español (Secretaria de Cultura de Michoacán, México, 2016), entre outras.

XIV Inti García Santamaría  (Cidade do México, 1983): Poeta, tradutor e editor; seu livro Nunca cambies. Poemas 
2000-2010 (Aldus, 2011) forma parte do Arquivo de Poesia Mexa. Publicou poemas e traduções nas revistas El poeta 
y su trabajo, Universidad de México e Letras Libres. Foi bolsista do programa Jovens Criadores do FONCA 2005-2006. 
Parte de sua obra está incluída no Anuario de poesía mexicana 2004 (Fundo de Cultura Econômica, 2005).

XV Martha Rodríguez Mega (Cidade do México, 1991): Atriz, dramaturga, diretora da companhia Sí o Sí Teatro. Parte 
de sua obra está incluída em La semilla desnuda: 90 poetas, 90 poemas (Ediciones Poetas en Construcción, IMC, 
Conaculta, 2010) e em Poetas parricidas (generación entre siglos) (Cuadrivio, México, 2014).


