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“Entendi meu
lugar na arte:
tem os mortos,
os vivos, os muitos
vivos e eu”
Guto Lacaz
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Você iria gostar dele, aquela expressão de menino com vontade de começar história nova.
Guto Lacaz já está com 61 anos, voz e alegria de criança até quando se mostra indignado com as
indelicadezas da vida. Bastou ver lixo no chão, árvore maltratada, gente abandonada na rua —
ou seja, é só dar uma voltinha no bairro — que ele vai lá, cutuca o mal-educado em questão e fala
na maior sinceridade: “Não faz isso, é feio, não joga lixo, não desperdiça água”. Nem todo mun-
do entende o careca barrigudinho, com idade para se mancar e ir cuidar da própria vida. Voltam
respostas como nas histórias em quadrinhos: palavrões, expressões de raiva, grunhidos. Guto,
graças a Deus, nunca se mancou. Continua desmontando — de eletrodomésticos à pretensão
alheia — e reconstruindo mundos.

Primeiro foram os foguetes que explodiam na rua e não iam a lugar algum — ele devia ter uns
dez anos. Depois, os trenzinhos: fez um cabo até a casa do vizinho para enviar uma caixinha, tipo
bondinho, ao Rui Pedreira, seu melhor amigo. Trenzinhos seriam desfrutados em ambientes mais
sofisticados, como a sala na 18ª Bienal Internacional de São Paulo, onde a instalação de Guto era
um convite para experimentar a aventura: um trenzinho que ia de um lado para o outro. A crian-
çada adorou. Ele foi parar na exposição mais importante do Brasil do mesmo jeito tão espontâneo
como quando descobriu sua vocação para as artes — um dia colou uma garrafa de Crush (a Fanta de
outros tempos) numa placa de madeira e batizou com o trocadilho Crushfixo. Inscreveu a obra no
concurso Objeto Inusitado, ganhou o primeiro prêmio, quem passava para ver mostrava para ou-
tro amigo, sorrisos se abriam. Guto entendeu os apitos do destino. Sabia olhar para as coisas e tirar
poesia do improvável, e se bobear podia até viver disso. Martelos, caixas, serrotes, bolas de pin-
gue-pongue que voam com o sopro de aspiradores de pó, o ferro de passar que frita ovo, a lata de
óleo Maria que roda na bandeja à procura da salada — tudo pode ser transformado em arte, porque
em cada historinha que ele inventa afloram os absurdos da existência.

O Guto desligado dos adjetivos foi parar em Paris, Nova York, entrevistas, na boca de gente sé-
ria que ao assistir uma performance dele, espiar uma instalação, ver seus desenhos, se desman-
chava em elogios. E lá vinham as comparações: é o novo Marcel Duchamp! Um Professor Pardal! É
um dadaísta! Sim, é tudo verdade. Guto tem também um quê de Harold Lloyd, o artista do cinema
mudo que se pendurava em relógios, fazia humor sacudindo a lógica. Ou de Santos Dumont, na
capacidade de inaugurar uns mundos novos. Tem, sobretudo, um refinamento incomum, o do
sorriso embalado no poder de síntese: seus desenhos, elegantes, são limpos, perfeitos, impossí-
veis de copiar. Não admira que ele diga, com aquela graça sinuosa, de dizer como quem não quer
nada a palavra certa no instante da história em que essa palavra se faz imprescindível: “O desenho
revela a pessoa”. Guto Lacaz, um senhor humilde, pai embasbacado com as gracinhas da filha,
moleque que chuta o balde, revela-se um grande sujeito.

TEXTO CRISTINA RAMALHO FOTOS MURILLO CONSTANTINO

“De que serve
um livro
sem figuras?”
Guto Lacaz
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Você sempre é descrito como a criança
que inventava, explodia coisas e repetia
de ano. Você era o filho problema?
Eu sou o famoso filho “do meio”, o saco
de pancadas. Em casa éramos quatro: a
mais velha, Ana Helena, que ficou do lar;
o Carlos Roberto, que virou psicanalista;
eu e o Carlos Eduardo, o Nenê, que é
psicólogo. Quer dizer, os dois psycho
(brincadeira com psycho, psicopata em
inglês). Meu pai era médico, importante,
foi diretor da Faculdade de Medicina
da USP. Mas até por serem muitos filhos,
meus pais não se preocupavam tanto se eu
repetia de ano, eram bem liberais, não me
criticavam como “o filho problema”.
Eu é que me preocupava de não ficar atrás
do Nenê. Então depois de repetir no
Dante (Alighieri, escola tradicional de
São Paulo), fui para o ginásio vocacional
e ali encontrei o meu ecossistema.

Eram todos meninos maluquinhos,
todos inventores?
Todos os meninos tinham oficina em casa,
como eu, montavam e desmontavam
coisas. A escola era experimental, de visão
moderna. Não dava nota, dava conceito.
Os trabalhos podiam ser feitos em grupo.
No Natal, eu pedia um martelo, um
serrote. Não queria brinquedo nem roupa
(até hoje tenho uma morsa que meu
padrinho me deu quando criança).
Adorava desenhar, montar aparelhos,
achava que seria engenheiro eletrônico.
Mas fui fazer depois o colégio técnico
eletrônico e achei difícil demais. Tinha
de fazer muita conta, muita equação,
usávamos aquela régua de cálculo
paquidérmica. Tinham uns alemães e uns
japoneses duros, que ficavam calculando,
calculando, eu não conseguia, e vi que
o Nenê ia entrar na faculdade antes de
mim. Então eu tinha de correr, prestar
vestibular para alguma coisa. Pensei em
propaganda, porque eu era fascinado,
e sou ainda, por layouts antigos,
desenhados. Naquela época era tudo
ilustração, aquelas tipografias lindas...
Mas graças a Deus entrei em arquitetura,
na FAU de São José dos Campos, outra
escola que me transformou.

Como era lá?
Era uma faculdade nova, que durou pouco
por causa da ditadura. Prestei lá por
questões práticas, achava que não ia
passar em nenhuma outra, e minha
família era de Guaratinguetá, ali no Vale
do Paraíba. Mas na faculdade descobri
tudo, desde a arte até as mulheres. Abriu
minha cabeça. Olha, fui conversar
com uma mulher mesmo, de verdade,
só na faculdade, porque no ginásio tinha
um muro que separava os meninos

Guto e a parede com
as ferramentas que ele
guarda desde menino
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das meninas. Antes eu morria de medo das
meninas, no máximo quando saía com
uma, eu perguntava: “E aí? Gostou do
sorvete?” E acabava aí. Nossa, descobri
mulher na faculdade. E tive uma paixão
platônica por uma caloura, a gente se
gostava mas ela já era casada, imagina.
Então não passou disso.

Sua arte tem um humor nonsense,
meio Harold Lloyd (cineasta do cinema
mudo que fazia gags com geringonças,
acrobacias), diferente de tudo.
Você teve alguma fase politizada?
Não, mas eu era de esquerda, claro,
porque não dá para estudar arquitetura
sem se preocupar com a miséria.
O arquiteto trabalha para a classe
dominante, mas já no primeiro ano
a gente vai ver como se constrói casas
populares, conjuntos habitacionais, como
as pessoas moram mal. Os alunos da época
gostavam de pregar política, queriam
falar, questionar, eram durões; e eu,
o alienado, porque gostava de desenhar
e poucos desenhavam. O desenho revela
a pessoa. O cara chega cheio de si, falando,
você manda ele desenhar, fazer um ovo
simples que seja, sai um ovo todo torto
(Guto se contorce inteiro, se
desmontando), quer dizer, desmonta
o cara, ele não sabe. Os durões
não desenham.

Mas você tem a ver com essa época,
é influenciado pela escola da
arquitetura modernista, pela BauHaus,
que socializou a arquitetura...
Sim, totalmente modernista. O Le
Corbusier dizia que as casas deveriam
ser feitas como os automóveis, em série,
para todo mundo. E é isso mesmo,
é um contraste esse trabalho. Aí você
passa na frente de uma construção,
as pessoas vivendo, trabalhando em
condições horríveis, comendo naquela
quentinha, fazendo a tampa de colher,
como na cadeia. É uma vida injusta.

Quem influenciou você?
Tive professores de desenho que me
iluminaram, o (Carlos) Fajardo, o (Luís
Paulo) Baravelli. Ele pegou meu desenho,
fez uma avaliação técnica e artística,
foi fundamental para mim. Aí descobri o
imenso potencial do desenho: você pode
fazer storyboard, desenho de
observação, explorar possibilidades.
Desenho, logo existo.

Você inscreveu o Crushfixo (Guto colou
uma garrafa de Crush numa madeira
e batizou com o trocadilho) no prêmio
Objeto Inusitado e ganhou. Foi aí
que entendeu que podia fazer arte,
ou já pensava nisso desde pequeno?
Eu fazia as coisas sem pensar no que
daria. Fiquei feliz com o prêmio porque
percebi que aquilo que eu fazia tinha
um valor para as pessoas. Um valor
cultural e material também. Fui saber
depois que era um objeto dadaísta, que
eu era pop, meu trabalho tinha tudo a
ver com o dadaísmo, de se apropriar de
coisas do cotidiano, mas eu não pensava
nisso. O Crushfixo era uma brincadeira,
um trocadilho.

Você tem esse lado debochado, de se
espantar com as coisas e revelar o
absurdo... Como é sua faceta de pai?
Minha filha, a Nina, foi a melhor coisa
que me aconteceu. Eu não queria ser
pai, foi uma produção independente,
e eu já tinha 47 anos. Quando soube

que ia ser pai, fiquei em pânico, foi
horrível, um pavor, achei que a minha
vida ia acabar. No fim, depois que ela
nasceu, minha vida renasceu. Criança é
demais, transgride. Eu ficava maravilhado
com ela. Um dia, ela devia ter uns 2 anos,
subiu num banquinho, olhou pela janela,
era a primeira vez que via a vista. Fiquei
vendo ela descobrindo o mundo, e me
emocionei por ser pai. A gente revive tudo
o que viveu. Imagina, a gente, adulto,
vai à janela tão blasé, nem percebe nada...
E tem a linguagem, sensacional. Quando
ela estava com 3 anos, me perguntou:
“Pai, quando é o Antônio?” E eu:
“Quando? Como assim? O que você tá
querendo dizer, filha?” E ela: “Não é
primavera, verão, Antônio e inverno?”

Ela mora com você?
Mora com a mãe, mas está sempre
comigo. Nunca tive babá, sempre fui eu
e ela. Nunca briguei com a Nina. Eu tinha
um background bom, sempre teve um
monte de crianças em casa. Essa geração
é mais independente, eles se articulam
rápido, é orkut, facebook, sabem tudo
num minuto... Ela leva os amigos para
dormirem lá em casa, e me bota numas
ciladas, do tipo leva um amigo, ele fica até
certa hora, aí vem a frase: “Pai, você não
vai mandar ele embora, né?” E o cara fica.

Nunca tinha pensado mesmo em ser pai?
Nunca, não consigo nem namorar,
nem pensar em casar. Você casa para
depois separar e levar cinco anos
discutindo para dividir o faqueiro. Casei
com a Marisa, um tempo, ela queria ter
filho, eu falei tudo bem. Tentamos,
tentamos, aí paguei o mico de ir ao médico,
recolher esperma, ver se era estéril,
aquelas coisas. Não era estéril. Para
ter filho não tem outra saída: tem de ficar
fodendo, fodendo, fodendo, fodendo...

Como professor, qual é seu estilo?
Ah, não dou mais aula, dei aula muito
tempo, 10 anos, mas chega. Cansa. E o
aluno não usa os termos corretos, fala
“ô meu, pega o bagulho”, não dá, não dá.

Você chama a atenção por ser
muito articulado, tem um humor que
brinca com o sentido das expressões,
das palavras. Você lê muito?

Gosto de português, minha família fala
corretamente, mas não tenho paciência
de ler, gosto das figuras. Sou como a Alice
no País das Maravilhas, que pergunta:
“De que serve um livro sem figuras ou
diálogos?” Já publiquei um livro de poesias.
Tem pouquíssimos livros que gosto e leio,
um deles é este Robinson Crusoé (pega
uma edição bem antiga), achei num sebo.
As ilustrações são lindas, bico de pena...

O mundo das artes plásticas às vezes
parece muito arrogante, discursos
rebuscados demais, círculos fechados...
Sente-se confortável nele?
Muito. Tenho grandes amigos, sempre
fui muito bem aceito. Lembro quando bati
na porta do (pintor, desenhista
e professor) Dudi Maia Rosa, logo fui
conhecendo mais gente... Tenho grandes
amigos, o Rafic Farah, o Mario Cafiero, o
Ricardo Van Steen, sempre me senti bem.

Sua timidez nunca lhe impediu
de mostrar o que você faz?

No ateliê da rua Pamplona, em São Paulo: como um Santos Dumont moderno, ele gosta de inventar

A filha Nina, com o gato Chico: hoje ela está com 15 anos

O desenho revela
a pessoa. O cara
chega cheio de si,
falando, você
manda ele
desenhar, fazer
um simples ovo
que seja, e sai
um ovo todo torto,
quer dizer,
o desenho desmonta
o cara. Os durões
não desenham
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que estavam expondo: Helio
Oiticica, Lygia Clark, Frans
Krajcberg, só falavam deles.
Foi então que entendi meu
lugar na arte: tem os
mortos, os vivos, os muito
vivos e eu.

Quanto tempo ficou lá?
Morei dois meses em Paris,
fiquei na casa de um amigo
que mora lá mas estava
numa temporada no Brasil.
Os franceses até que me
trataram bem. Eu era um
caipira em Paris, não sabia
nada, e aqui me diziam:
“Não fala inglês que eles
vão te trucidar! Não faz
isso, não faz aquilo,
francês não gosta”. Nunca
mais escuto ninguém na
hora de viajar. Eu andava
apavorado na rua. E no
fim um cara me perguntou:
“Vous parlez Anglais?”
Eu não entendi nada.
Meu Deus, o francês me
perguntando se eu falo
inglês!!! Não era nada do
que me falaram. Só que eu
detesto viajar. Só volto
para a França se for para
comer croque-monsieur.

Não viaja nunca?
Não tenho esse chip da viagem. Viajar
é um transtorno. Essa coisa de se animar:
“Ah, vou para Veneza!” Ou “ah, vou para
Poços de Caldas no festival da uva”. Não,
não vou. A cidade que fui e gostei foi Nova
York, para onde quero levar minha filha,
porque já fui para lá umas seis vezes
e consigo me locomover um pouco.
Mas não sei falar direito inglês, não fico à
vontade. Quero sempre voltar correndo.

Falando em situações difíceis,
como foi aquela história de ir
parar na delegacia por atentado
ao pudor na época da instalação
no Parque Ibirapuera?
Eu estava fazendo essa instalação
de cadeiras sobre a água, foi difícil achar
o material certo para sustentá-las,
era tudo complicado de montar. Então
contratei o Lucas, um sobrinho
adolescente, que me ajudava. Ele vestia
uma roupa de mergulho e entrava na
água para checar tudo, deixar no jeito.

V I D A

Eu detesto viajar.
É um transtorno.
Essa coisa de
se animar: ‘Ah,
vou pra Veneza! Ah,
vou para Poços
de Caldas no Festival
da Uva!’. Não, não
vou. Não sei falar
direito inglês,
não fico à vontade.
Quero sempre
voltar correndo

Essa coragem para mostrar eu tenho.
Não faço questão de vender nem de que
falem bem de meu trabalho, mas preciso
mostrar. Quero que vejam o que estou
fazendo. Muitas vezes as pessoas
são indiferentes, não respondem,
você fica preso esperando a resposta
de um projeto, de patrocínio, ou da
possibilidade de uma exposição. Você
cria, faz, e não é dono do processo,
não vai até o fim da linha, porque
depende de respostas que nunca vêm.
Ninguém fala assim: recebemos, não
vai dar, fica para a próxima. Não tem
resposta nenhuma, fica aquele suspense,
você fica sem saber se o trabalho vai sair.

E a carreira internacional? Como foi
expor em Paris (Guto expôs em 1987
uma grande instalação no Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris).
Ah, eu era arrogante, porque achei que
ia arrasar. Nossa, Paris, agora é o mundo,
meus parentes diziam: “Guto, você não
vai mais voltar”. E eu fiquei na maior sala
do museu, que tinha obras do Dufy (Raoul
Dufy, grande pintor do início do século
20), tudo incrível. Já começou a dar
problema porque para a minha instalação,
com 26 aspiradores de pó, era preciso
apagar a luz. Não gostaram. Foi tudo
errado, em Paris senti o que é ser
cucaracho. Achei que minha vida
ia mudar, mas não saiu uma linha nos
jornais. Só publicaram coisas dos outros

Ficamos dois meses indo todos os dias lá.
Aí, um dia, eu não estava, denunciaram
a gente por atentado ao pudor. Acho que
ele trocou de roupa na frente de todo
mundo, moleque, fez cagada... Eu nunca
perguntei para ele, mas fomos para a
delegacia, deu um trabalho danado. Nem
sei o que pensaram.

Do que você vive hoje?
De criar logos, ou cartazes, capas de CDs,
livros. Na revista Wish tenho uma
brincadeira divertida, de pegar algo bem
chique e colocar ao lado uma imagem
semelhante, mas com outro significado.
Por exemplo: uma gravata borboleta
caríssima e um macarrão gravatinha.

E esse revisteiro seu que vende
na Tok Stok?
Isso foi o seguinte: na década de 1980
eu estava aqui trabalhando, achei que
precisava de algo para apoiar revistas,
então fiz esse. Achei bacana e mandei no
serralheiro para produzir 12 peças iniciais.
E fui visitar a única loja de peças de design
da época, a Interdesign, para oferecê-las.
A mulher nem olhou direito e falou
para deixar em consignação. Não ia vender
nunca, então desisti. Fui me livrando deles,
dando de presente para toda a família.
Depois de 20 anos, a Tok Stok me liga,
a loja estava fazendo 30 anos, queriam
peças de bons designers. Eu na hora falei:
“Nossa, estava pensando numa peça
agora”. E empurrei o revisteiro para
eles. Não sei se vende, não me dizem
nada, mas a peça ficou uma gracinha.

Você está com projetos para este
ano? O que pretende fazer?
Fiz um que não posso contar o que é,
chama-se Autonomia, e me inscrevi para
concorrer para a exposição Emoção
Artificial, que acontece no Itaú Cultural.
Tem montes de coisas que quero fazer,
mas preciso de patrocínio, porque tudo
é pago, todos os locais de exposição têm
de ser alugados. O Edemar (Cid Ferreira,
ex-presidente da BrasilConnects) botou
o Brasil no Guggenheim, não é glória

Fantasma: quando o
homem atravessa a parede

Auditório para Questões
Delicadas: instalação no lago
do Ibirapuera deu até cadeia
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MAKING OF

O ateliê/oficina de Guto Lacaz fica no subsolo
de um predinho apertado na Rua Pamplona,
juntinho da Av. Paulista: um porão de silêncio
absoluto, enquanto lá fora segue o inferno, no
trânsito alucinado e o calor de rachar a
moringa. Guto, uma flor de sujeito, nos recebeu
sorridente e tagarela, numa conversa de duas
horas e meia e muitas gargalhadas. Com certeza
uma ótima estreia para a repórter Natália
Mazzoni (de jeans na foto), que foi assistir ao
papo. A facilidade dele para contar histórias é
inversamente proporcional ao traquejo para
fotos: a cada vez que Murillo, o fotógrafo, dizia
“relaxa”, Guto ria entre os dentes. “Você dizer
‘relaxa’ significa: não está bom.” Mostrou as
ferramentas, os trenzinhos, os livros, os
desenhos, sempre com aquela verve que atira os
absurdos na cara da gente.

Tô pensando em
fazer umas pedras
de isopor e colocar
em cima dos
mendigos na rua
para ver se as
pessoas se comovem
com a situação
deles. Porque só
com terremoto
em outro país para
elas se tocarem

nenhuma, ele pagou. Tem de pagar tudo.
Quero fazer mais coisas no teatro,
por exemplo, mas para alugar o Aliança
Francesa é caro. Até posso pagar um
mês de teatro, isso é o de menos, o caro
mesmo é a mídia. É difícil a resposta.
Encontrei o Calil (Carlos Augusto,
secretário de Cultura do município),
ele me disse: “Guto, porque você não
me manda novos projetos? Vamos fazer!”
Eu respondi: “fiz e mandei um do Santos
Dumont, mas você não respondeu.”

Outro Santos Dumont? Aliás, a
exposição sobre ele no Museu da Casa
Brasileira foi um grande sucesso.
Você e ele têm tanto em comum,
fale um pouco sobre esse trabalho.
Agora esse projeto é para a exposição
ficar permanente em São Paulo, como
um museu. Santos Dumont foi um
projeto inacreditável, se eu não fosse
ateísta ia achar que tinha a mão de
Deus no meio. Estudo Santos Dumont
há 20 anos. Adoro. Em 2001, quando foi
o centenário do vôo do dirigível 6, pedi
para a minha amiga Mika Lins conseguir
um espaço na Folha de S.Paulo para dar
matéria sobre ele. Ela conversou lá
e a Adelia Borges (crítica de arte e design)
escreveu um texto. Dois anos depois
recebi a visita de duas moças, cenógrafas
de Campinas, que queriam fazer algo
sobre personagens históricos, tinham
canais para vender uma exposição,
conseguir patrocínio etc. Falei que
em 2006 seria o centenário do 14 Bis,
que poderíamos fazer algo bem bacana
sobre Santos Dumont, mas elas teriam
de correr para formatarmos um projeto.
E a Adelia Borges havia acabado de
assumir a direção do Museu da Casa
Brasileira, era minha amiga, também
adorava Santos Dumont. Poderíamos
tentar fazer lá. Elas ficaram
superempolgadas, e sumiram.

Mas essas voltaram, né?
Voltaram, em 2004, um ano depois.
Fizemos um projeto, elas correram atrás,
bateram nas portas de 120 empresários.

119 disseram não e a Villares topou.
Foi incrível, adorei fazer. Em 2009
repetimos no museu a exposição, com
recursos eletrônicos, mais detalhes,
ainda maior e melhor, e foi um sucesso,
viajou para quatro cidades. Essa é que
queremos permanente.

Você tem uma preocupação ecológica
também, de defender as árvores,
a limpeza da cidade, reclamar dos
maus cidadãos. Por trás dessa cara
tão pacífica, tem um sujeito brigão?
Eu brigo todo dia. Não aguento ver as
pessoas desrespeitando a cidade, as
árvores, o mundo. Fico tremendo, me
dá um negócio, eu tenho de falar. Vejo
o cara lavando a calçada, empurrando
as folhas do chão com a água
da mangueira, digo: “Não faz assim,
não usa tanta água”. Não posso ficar
calado diante da injustiça. Um dia um
cara de um restaurante pegou o lixo
e colocou na calçada, junto do vizinho.
Não aguentei. Peguei o saco, entrei
com o saco dentro do restaurante
e joguei na lata de lixo dele. Então eu
ando na rua e esses caras gritam: “Olha
lá o careca pentelho! Filho da puta!”

O revisteiro que Guto Lacaz
inventou na década de 1980 hoje

faz sucesso na rede Tok Stok

Livro? Ele gosta, mas só se tiver figuras

Porque as pessoas não gostam de serem
apontadas pelos erros, os amigos tiram
sarro, a pessoa fica humilhada diante
dos pares dela. Eu não devia falar,
mas sou levado pelo impulso.

O charme do mundo acabou?
O mundo eu não sei, mas São Paulo
perdeu o charme faz tempo. Moro numa
ilha de tranquilidade,mas a cidade
é horrível, vai acabar, não tem espaço
para todo mundo, não tem educação,
não tem saúde, não tem transporte
público decente. Não tem comida.

Então você, com essa alma
de criança, não é otimista?
Sou pessimista. Acho que a gente não
vai ver o futuro porque vai morrer antes.
Todo ano tem uma peste,
uma gripe suína, um terremoto. Eu estou
pensando em fazer umas pedras de
isopor e colocar em cima dos mendigos
deitados na rua, para ver se as pessoas
se comovem com a situação deles.
Porque só com terremoto, desabamento
em outro país, para as pessoas se
tocarem. Elas não se preocupam com
quem está aqui. De vez em quando
aparece alguém quixotesco, a Angelina
Jolie adota uma criança, mas têm vários
Haitis para a gente prestar atenção.

Máquinas II: com o parceir
o Francisco Javier

Judas Y Manubens, Guto
mostra o resultado de

‘50 anos de pesquisas’
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V I D AF I M D E P A P O

IOU — A fábula do cubo e do cavalo

São dois elementos opostos: o cubo, geométrico, duro, corpo de homem, e o cavalo, animal, solto, uma mulher. Meio difícil dialogar. Guto
Lacaz bolou essa performance em 2008, quando celebrava 60 anos de vida, e ela fez parte do projeto Palco e Plateia, no Teatro Aliança Fran-
cesa. Ele é o cubo, a amiga Paola Musatti, atriz do grupo Doutores da Alegria, o cavalo. Eles jogam xadrez, ouvem música no toca-discos, pe-
gam outras caixas, inventam coisas, fazem aviãozinho, brincam de amarelinha, dançam. É um pas-de-deux, como se a vida fosse isso mes-
mo, de criar o momento com o que pintar. E absurdo na vida é feito mistério em música do Gil: sempre há de pintar por aí.

Guto Lacaz (o cubo) e Paola Musatti (o cavalo)
brincam na performance do projeto Palco e Plateia
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