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miet warlop sobre big bears cry too

Recentemente, as pessoas chamaram por vezes a minha atenção 
para o facto de a fantasia e a componente visual do meu trabalho 
poderem também atrair crianças. Consigo imaginar uma audiência 
jovem a seguir com facilidade um espetáculo como Springville, 
mas o meu trabalho foi-se desenvolvendo desde essa altura. Isso 
significa que procuro agora uma forma que também seja apelativa 
para as crianças. A minha principal luta tem sido a linguagem – já 
não estou habituada a pensar e a escrever em neerlandês. Debato- 
-me com o quanto devo explicar. Normalmente, mostro uma série 
de imagens que falam por si, mas será que isso também resulta 
com crianças?

As crianças perguntam aos adultos as mesmas coisas. Também 
pensam sobre a infinitude do universo, sobre os buracos 
negros e a imensidão impossível de apreender. São assaltadas 
por medos que não compreendem. Big Bears Cry Too é sobre 
a futilidade da humanidade neste imenso e incompreensível 
universo. O espetáculo coloca-nos numa espécie de varanda 
do mundo: “Prontos para a descolagem.” Uma série de objetos 
voam literalmente para o palco, cada um com algo a dizer sobre 
a individualidade no mundo. Há um grande – demasiado grande 
– coração de plástico que só pode ser restringido deixando um 
pouco de ar sair. Há um comprimido gigante que é suposto fazer- 
-nos felizes, mas o resultado da sua toma é não nos reconhecermos 
a nós próprios. E uma boca de onde os dentes da frente são 
disparados e se estilhaçam em milhares de pedaços…

No fim, deparamo-nos com o universo e tomamos consciência 
de que a liberdade que sentimos como pessoas é imaginária. Não 
há princípio nem fim. Mudamos constantemente de forma, somos 
um corpo agora, mas em breve seremos outra coisa. Em palco, 
isso é traduzido usando tinta colorida como chuva, que cai sobre 

uma plataforma cheia de leite. Quando se junta detergente a essa 
mistura, a gordura do leite começa a separar-se e belos desenhos, 
numa variedade de cores, aparecem. Há algo de meditativo nessa 
representação da vida: uma gotícula que brevemente se separa do 
todo, mas que irrevogavelmente a ele retorna.

O ator em palco manipula os objetos e o seu trabalho é o de 
manter tudo em movimento. Conseguimos identificar-nos com 
ele. A determinada altura, ele é um fantasma, que num ápice se 
transforma numa noiva na passarela, e quase logo a seguir é  
“o terceiro olho”, o olho especial que consegue ver o invisível.

O urso rebenta. Esvazia-se a si próprio porque é demasiado 
queridinho e acha que isso lhe dá imensa graça. Ele demora 
minutos a expelir o ar, como um balão no espaço acima de nós.  
E quando eventualmente colapsa é dissecado, as orelhas, focinho, 
nariz e nádegas atirados para todo o lado. Não é nada horrível de 
se ver; na realidade, é uma overdose de graça. Funciona como uma 
almofada contra o que não queremos exibir: a vulnerabilidade das 
nossas almas.

Podemos sentir o medo que quisermos. Muitas vezes criamos na 
nossa própria cabeça o que mais tememos. A nossa ansiedade pode 
ser tão extrema quanto quisermos. Mas ao mesmo tempo vivemos 
tempos turbulentos e geram-se muitos medos. Então qual é a 
solução? Prescrever antidepressivos ao universo inteiro?  
É preciso ensinar as crianças a lidarem com os seus medos e 
ajudá-las a racionalizá-los. É por isso que mostro a dissecação e o 
fantasma com as bolas de pingue-pongue rolantes a fazer de olhos.

Trad. Fátima Castro Silva.
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