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“O personagem só tem
sentido quando a gente
consegue atingir a emoção
no brilho, no colorido,
no sentimento”
Marco Nanini, ator
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— Pega nos meus peitos.
— Como?
— Pega, menino!
Bastou apalpar os peitos de Dercy Gon-

çalves, a dona do deboche no Teatro das
Nações, em São Paulo, e o magrelo Marco
Nanini, 21 anos, sentiu que alguma coisa ali
mudaria seu rumo para sempre. O rosto
dele fervia. As risadas jorravam na plateia.
Era 1969, o AI-5 tentava calar na marra as
bocas célebres de Chico Buarque, Augusto
Boal, mas até os “hômi” tinham medo da
doidivana Dercy. Pobre de quem dividisse
a cena com ela. E era a noite daquele meni-
no, o Nanini.

O pernambucano Marco Antonio Bar-
roso Nanini mal tinha saído da escola de
teatro no Rio. Preferia ficar só observando
o movimento, se arrastava no palco de
vergonha, mas entendeu na hora a claque
do destino: ali estava a saída. Em cena ele
podia tudo. Podia fazer rir. Podia ser quem
bem quisesse. Nem precisava ser engajado
para mudar as pessoas por duas horinhas
que fossem. “O teatro foi minha salvação”,
diz o Nanini hoje, aos 62 anos, ao Outlook, 
nesta entrevista no Galpão Gamboa, no
Rio. Um espaço que criou para ensaiar e
que está abrindo saídas para muito mais
gente. Ali ele e seu sócio e amigo Fernando
Libonati oferecem, de graça, aulas de luta,
abrem espaço para a terceira idade e exi-
bem espetáculos para os estivadores, as
donas de casa, as crianças do pedaço.

Ali ele observa e sente a maior ternura
pelos brasileiros simples, que pegam ôni-
bus, batalham, rebolam para caber na vida
real e, em casa, abrem uns sorrisões ao se
reconhecerem no Lineu de A Grande Famí-
lia.OusederretemnocinemacomoOdori-
co Paraguassu na versão de O Bem Amado.
Brasileiros de todos os estilos também cho-
raram de rir em O Mistério de Irma Vap,
peça que até entrou no Guinness pelos 11
anos consecutivos em cartaz com o mesmo
elenco (ele e Ney Latorraca), e foi parar no
cinema. Nanini, mais de 40 anos de novelas,
peçasefilmesquegrudaramnamemóriado
país,virou verbete de artista genial.

Discreto ele continua. Só desatina no
palco, como em Pterodátilos, direção de
Felipe Hirsch, que estreou ontem no Rio.
Nessa violenta crítica ao consumismo, ei-
-lo na pele curta da Emma, atarantada
menina de 15 anos. “Eu estava crente que
era uma garotinha em cena, aí vi o vídeo
da peça e me achei um velho ridículo, pu-
lando. Não quero mais ver nada que eu
faço.” Ainda prefere olhar os outros.
Acha que as pessoas o respeitam — até os
abusados do Pânico ou CQC — porque ele
fica na dele. Não palpita. Gosta de apren-
der. Com os atores jovens. Com o Gerald
Thomas, o elenco da TV, o Guel Arraes.
Com os riscos. “No palco sou completa-
mente despudorado, nada me constran-
ge”, diz Nanini. Então vamos fazer pron-
ta justiça. Obrigada, Dercy.

TEXTO CRISTINA RAMALHO

FOTOS FERNANDO SOUZA

Marco Nanini

“A cada dia que passa
quero ser uma pessoa
mais simples”
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financeira de rotina para um orfanato,
um asilo, mas queria criar algo, só não
sabia como fazer. Agora que consegui
estou adorando. Adoro esse convívio,
pessoas de idades diferentes, uma
gente digna, batalhadora, honesta.
Converso com os faxineiros, com
as mulheres, com os moradores daqui,
muitos são estivadores. Adoro
conversar, observar, aprender.

Como quando você era um ator jovem
e fazia turnê só com uma calça e duas
camisas e achava tudo lindo.
E era lindo, tinha um frescor, a paixão
pelo teatro, a vontade de acertar, não era
esse consumismo todo que está aí, cada
vez mais voraz. Hoje é tudo muito
rápido, atores jovens da TV já ganham
muito, no meu tempo ninguém pensava
em comprar carro ou apartamento antes
dos 40 anos, imagina!

E as aulas de luta, de onde vem isso?
Você já lutou alguma vez?
O Alex propôs, queria um espaço,
achei ótimo. Lutei até jiu-jítsu, mas
foi uma luta geriátrica (risos), para
experimentar. A luta é democrática,
a pessoa enfrenta a situação e só
conta com ela, com seu corpo, ajuda
a conquistar auto-estima. Fico
impressionado com as crianças aqui,
paramentadas, de luvas enormes.
Vejo esses meninos com uma coragem,
uma galhardia.

Esse projeto não tem patrocínio.
Está mais difícil conseguir apoio
nesse governo, nessa política?
Muito mais difícil. Tem esse projeto aí
agora no Congresso do (ministro da
Cultura) Juca Ferreira, de modificar a lei
de incentivo (Nando entra para dizer que
o teatro é a única arte que não terá 100%
de isenção), uma loucura. Até agora
banquei tudo, mas não sei como vai ser.
Sem apoio não dá. Comecei por minha
conta porque não sei pedir, não tenho
nenhuma habilidade, e queria mostrar
um trabalho feito, mostrar que é possível.
Agora posso pedir apoio. Mas fui
classificado como “consagrado”, estou
na lista dos consagrados. (Nanini se refere
a matéria na Folha de S.Paulo na qual
aparecia na lista de artistas consagrados,
ou que não precisariam da lei Rouanet.)
Aí ficou pior para o meu lado.

E você está remontando Pterodátilos,
uma peça que critica tão
profundamente o consumo.
Isso reflete seu momento?
É o momento que vivemos. A gente,
o Nando, o Felipe (Hirsch, o diretor),
nós achamos que a peça está muito atual,
e quando montamos da primeira vez,
oito anos atrás, fizemos ela e outro texto
do (autor americano) Nicky Silver, em
dois atos. Na época o Felipe mostrou os
textos do Nicky para a Marieta (Severo)
e eu, ficamos enlouquecidos, adoram
os aquilo. Mas eu sempre quis montar
o Pterodátilos integral, sozinho. Surgiu
a oportunidade. É uma peça de agora,
que fala de um funcionário de alto posto
que foi demitido, é o fim dele porque
não existem mais empregos de altos
postos fáceis de achar. E é uma família
emergente, de uma voracidade, uma
loucura pelo consumo. É como essa coisa
que a gente lê nos jornais: abre uma loja
de helicópteros, ou de carros
milionários, e todo mundo compra tudo.

Ao mesmo tempo o país vê o consumo
crescente da classe C, a classe da
Grande Família. O Lineu e sua família
começaram, nessa versão, na era
FHC, estão no Lula. Mudou algo?
Não, a dramaturgia não alterou. Quando
o Vianinha (Oduvaldo Vianna Filho,
autor original) criou esses personagens,
fez com muita consistência. Eles sempre
foram a classe C, continuam sendo,
e parecem modernos por conta do jogo
de cintura. Acho que a atual classe C
é que mudou e ficou mais parecida com
a Grande Família.

Você já disse que criou um Lineu
bovino. Continua assim?
Continua, porque o Lineu é o chefe dessa
família. Ele não pode ser caricato,
ou bobo, porque é quem dá estabilidade.
Outros personagens cumprem esse papel
mais engraçado, como o Agostinho. O
Lineu é sério, correto, dá o peso.

O Lineu não mudou.
Acho que a atual
classe C é que
mudou e ficou mais
parecida com
a Grande Família

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Você nunca fez teatro engajado, mas
criou este espaço (Galpão Gamboa, na
zona portuária do Rio) para a
comunidade. Como resolveu botar
a mão na massa, no trabalho social?
Tudo começou porque eu estava
procurando uma sala de ensaio. Aí
saímos, o Nando (Fernando Libonati,
faz-tudo de Nanini) e eu, procurando
espaços grandes, pé direito alto,
olhamos tudo, até que nos deparamos
com esse prédio maravilhoso. Fomos
fazendo aos poucos, um trabalho lento,
todo bancado por nós, não tem
nenhum patrocínio. Fizemos essa sala,
com tudo ótimo, o piso, as cadeiras, a
luz, e aos poucos precisávamos ocupar
os espaços. Um amigo meu, o
figurinista Antonio Guedes, procurava
um lugar para um atelier de figurino,
criar as roupas, fazer pesquisas, veio
e ocupou o segundo andar. E outro
amigo, o Alex, que dá aulas de lutas,
muay thai, e agora uma luta chamada
kali, veio também e dá aulas gratuitas
no terceiro andar. A comunidade toda
tem aulas de graça. O compromisso é
não faltar. Faltou sem justificativa
séria, sai. Precisa ter algum tipo de
compromisso. E a coisa foi crescendo.

Tempos atrás, você disse que
se emocionava com os brasileiros
simples, o garçom, a faxineira.
Aqui, convive com o pessoal
da Gamboa, como é essa relação?
Maravilhosa. Eu já tinha esse desejo
forte de fazer algo, dar minha
contribuição, até dava uma ajuda

Irma Vap no cinema: versão da peça que ficou 11 anos em cartaz com Nanini e Ney Latorraca

Magrelo, hiponga, na novela O Cafona, de 1971: era sua estreia na TV, como Julinho

FOTO DIVULGAÇÃO
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Passo mal com
a realidade.
Tenho de tomar
floral, não posso
com o real
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Irma Vap virou um
monstro, tinha vida
própria, as pessoas
se excitavam demais,
perdiam o controle

A TV aberta está perdendo audiência.
Mas muita gente vê.

Tem o problema da superexposição.
Como você, um “consagrado”, que
sempre se diz sem traquejo social,
lida com isso?
Eu consegui um certo respeito, acho que
porque sou muito na minha, não vou a
coisas públicas, não me exponho. Tem
coisas como estreia de filme. Tenho
de ir lá, vão todos esses, o Pânico, o CQC,
mas me respeitam, e eu respeito o
trabalho deles. Assisto Pânico e CQC
como espectador, me divirto, mas de vez
em quando vejo o que fazem e digo:
“Ainda bem que não fazem isso comigo”.
Agora com a internet aumentou mais
ainda essa coisa de entrevistas, paparazzi,
é uma loucura, uma enxurrada de
informação. Para o lançamento do (filme)
O Bem Amado, em um dia dei 112
entrevistas, fiquei 12 horas falando, é
absolutamente extenuante.

Você não tem jeito de ser plugado.
Não mesmo. Não tenho Skype,
Facebook, nada disso. Nem dou
entrevista por telefone, a não ser em
casos específicos, com hora marcada.
Não gosto de falar ao telefone, quero
ver com quem estou falando, senão não
flui a conversa.

Incomoda trabalhar com gente jovem,
inexperiente na TV, que às vezes
seleciona atores só pela imagem?
Não. Na maioria das vezes esses jovens
têm algum talento, para chegar num
horário nobre tem de ter algo. Talvez não
tenham experiência, mas têm talento.
E as pessoas precisam começar de algum
lugar. Aqui, no teatro, tem esses dois
jovens na peça, são ótimos, adoro

Não é um Homer Simpson, o pai que
é uma piada. Aliás, o William Bonner
causou polêmica quando disse que
fazia o Jornal Nacional para o homem
comum, o Homer Simpson. Você vê
o Lineu na definição?
Acho que o Bonner fez uma licença
poética, quis dar humor, falar do homem
comum, o espectador. O Lineu não tem
nada de Homer.

Quando Irma Vap estava há 11 anos
em cartaz (de 1986 a 1997), aquela
loucura toda, você parou a peça
dizendo “Ou a gente acaba com a
peça ou a peça acaba com a gente”.
Depois de dez anos de Grande Família,
ela acaba com você?
Ainda não senti isso, mas o enjôo,
a repulsa da rotina vem do dia para
a noite, né? Por enquanto vamos
colorindo, fazendo o que é possível.
Também os roteiristas são muito bons,
os atores são ótimos, o programa é a base
da TV, o núcleo familiar. A novela é um
núcleo familiar. O elenco, a direção de
arte, tudo é ótimo, tenho muita sorte
com meus elencos, com as equipes,
sempre. O programa não me dá trabalho.

Irma Vap teve muitas histórias
absurdas...
A peça virou um monstro, tinha vida
própria, as pessoas se excitavam demais,
perdiam o controle. Uma vez teve um
policial que tentou dar uma carteirada
para entrar de graça na peça e, irritado,
esbofeteou a produtora. Fiquei morto
de ódio, saí correndo atrás dele, de
vestido, maquiagem e salto alto. Bom,
no dia seguinte, a força pública estava lá.
Coisas assim aconteciam direto.
Tinha de tudo, eu dizia para o Ney
(Latorraca): “acho que não tenho nada
com isso, caí aqui por acaso”. A gente
tinha de acabar. Já o filme (de 2006,
direção de Carla Camuratti) foi ótimo,
gosto mais do roteiro original do que das
cenas que eram da peça.

Um dia você também desistiu das
novelas (parou em Pedra Sobre Pedra,
em 92, voltou em 99, e parou de
vez). Não quer fazer nunca mais?
Nunca mais. Porque ela também é

incontrolável, é uma coisa enorme, uma
desorganização, você chega e tem de
esperar horas. Quando comecei, um
capítulo era muito menor. A última
novela que fiz foi Andando Nas Nuvens
(1999), porque eu era amigo do diretor
(Denis Carvalho), insistiram muito, eu
era o protagonista. Não trabalho mais em
ambiente desagradável, eu sofro muito.
Depois dessa só fiz especiais e seriados.

A novela não está perdendo
a audiência? As pessoas não gostam
mais, não assistem tanto.

Na peça Pterodátilos,
que estreou ontem no Rio,
ele faz a adolescente Emma,
de 15 anos

FOTO CAROL SACHS
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Havia opções de fotos mais alegres, uma delas quase pastelão, de
Nanini e eu gargalhando. Escolhi essa pela delicadeza da imagem e do
momento. Falávamos da vida, da dificuldade que temos de lidar com a
realidade. Conversamos por mais de duas horas no Galpão Gamboa,
lembramos de outras vezes em que nos encontramos: no apartamento
dele em São Paulo, e na casa onde ele mora, encarapitado no alto do
morro diante da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, uma espécie de
chácara muito verde, cozinheira boa fazendo assado. Horas depois, fui
vê-lo na pré-estreia da sua peça Pterodátilos no Teatro das Artes, na
Gávea. Ele se despediu de mim doce como sempre, ainda no palco.
Então não aguento, tenho de me gabar que já dividi de verdade o palco
com Marco Nanini: em outubro de 2005 tive o privilégio de ser
escolhida para entregar a ele um prêmio, Bom do Brasil, no Espaço
Promon, em São Paulo. Naquela noite, éramos só sorrisos.

Exatamente. É para atingir
a emoção. O personagem só
tem sentido quando a gente
consegue atingir a emoção
no brilho, no colorido,
no sentimento.

Você escreveu uma peça
(Descasque o Abacaxi Antes
da Sobremesa, em 1973),
e declarou que não suportou
se expor. A escrita expõe
mais que o palco?
Muito mais. Não aguentei.
Nunca mais escrevo.

Também dirigiu poucas
peças.
Parei de dirigir, tenho
dificuldade. Gosto de observar
a criação do ator, é uma
oportunidade de levar um
conceito. Mas dirigir é assim:
durante a preparação, todo
mundo te pergunta tudo. Tá
boa essa roupa? Esse objeto é
aqui que entra? A luz é assim?
Tudo você tem de controlar.
Uma peça é uma embarcação,
tem de ter um bom calado.
Antes da estreia, você é
responsável por tudo. Depois
da estreia, ninguém nem te
cumprimenta, ninguém te olha na cara.
Você chega no teatro e não tem nem um
lugar para botar a sua sacola.

Nesse papo te vejo perguntando tudo
ao Nando, e você diz que não é bom
de memória. Como decora os textos?
Decoro fácil, mas depois da cena feita
já esqueci.

Você está mais magro, está se
cuidando mais?
Perdi 17 quilos, estou fazendo ginástica
cinco vezes por semana, preciso ter
agilidade, já estou com 62 anos. Faço
a (personagem) Emma, 15 anos. Vi uma
vez o vídeo da peça e quis morrer, me
achando um velho gordo desajeitado, que
horror! Precisava fazer alguma coisa. Estou
com um personal trainer, o mesmo que dá
aulas no Galpão.

Você sempre fumou? (Nanini fumou
bastante durante a entrevista, mas
apagou o cigarro para as fotos,
porque não quer dar mau exemplo.)
Fumo desde os 36 anos, comecei em A Mão
na Luva (peça de Vianinha, de 1984).
Fumava cigarrilhas, passei para o cigarro.
Sou do contra. Antes era moda fumar, eu
nunca fumava. Agora que ninguém mais
fuma, tô fumando. Mas sei que não é bom
exemplo, então não apareço fumando.

Quero saber um pouco da sua relação
com a cidade. Você chegou num Rio
dourado, em 1958, bossa nova, Brasil
campeão do mundo. Como está o Rio
50 anos depois?
Essa cidade é apaixonante para mim, me
acolheu lindamente. Adoro o Rio,
a arquitetura, tenho paixão pelo centro da
cidade, gosto de ir a lugares como o CCBB
(Centro Cultural Banco do Brasil).

A violência te assusta?
Já assustou mais, (a cidade) já esteve muito
abandonada, hoje não me assusta mais,
o governador, o prefeito, estão fazendo um
trabalho bonito, estão recuperando o Rio.

E as Olimpíadas?
Acho uma temeridade, mas tem um lado
bom, a cidade ganhou, vai ser a sede,
vamos esperar.

Você diz em quem vai votar?
Não.

Como você se vê daqui a dez anos?
Ah, não tenho a menor ideia. Não consigo
planejar minha vida, dez anos então.
Tenho uns projetos, coisas que nem devia
falar, possibilidades de caminhos. Penso
em montar Senhorita Julia (de Strindberg),
A Mão Na Luva, fazer repertório de peças
curtas. A cada dia que passa quero ser uma
pessoa mais simples.

trabalhar com jovens,
a troca, o jogo de cena.
Mas no teatro é mais
complicado, porque é um
jogo, dá a bola, devolve,
você não pode jogar
buraco com uma pessoa
que não sabe jogar. Gosto
de criar, juntar jovens,
aprendo com eles.

Foi daí, da criação
coletiva, que surgiu
a ideia da Casa de
Hóspedes (Nanini
montou um mini hotel,
com três apartamentos,
para artistas que
trabalham nas produções
da sua produtora,
Pequena Central)?
Isso foi o seguinte: eu
queria a tal sala de ensaio,
um espaço de criação. A
mesma história do Galpão
Gamboa. Estávamos
procurando, achamos um
casarão lindo em
Botafogo, pensamos em
fazer um restaurante,
o Nando precisava de uma
sala administrativa para
a Pequena Central. Não
dei palpite nisso. Passo
mal com a realidade.
Tenho de tomar floral,
é um horror, não posso
com o real.

Mas e os projetos?
Eu queria um espaço para a criação,
juntar autores, fazer leituras, fomos
convidando pessoas. E quem vinha
precisava se hospedar, então comprei
a casa em frente, que já tinha três
apartamentos feitos, e só aprimoramos.
Tem todo o conforto de uma suíte
especial de um hotel cinco estrelas,
lençol bom, arrumadeira, tudo, pelo
preço de um quarto standard de um
quatro estrelas. E tenho um terceiro
sobrado, que deve funcionar como base
de produção.

Só para artistas ou alguém pode
querer alugar?
Só para os artistas que estão
trabalhando conosco. Eles adoram,
é tudo pertinho, ficam dois meses ou
mais. O Felipe (Hirsch) está lá, o Elias
Andreato ficou lá.

Você sofre com o real, mas ajuda
a escolher elenco, equipe, dos
espetáculos que faz ou produz?
Eu não suporto isso, fico nervoso de ter de
escolher, explicar. Às vezes sugiro um
nome, se gosto do trabalho da pessoa, eles
(Nando e equipe) vêm sempre cheios de
opções, deixo com eles.

Você costumava criar pastas para
compor seus personagens, com
pesquisas, fotos, ainda faz isso?
Agora uso o computador, vejo no Google,
uma maravilha. Não sei mexer direito,
escrevo no Word, mas junto todas as
referências. São pesquisas só para mim,
para eu compor melhor o personagem, ir
entrando nele. Agora para O Bem Amado,
por exemplo, pesquisei muito sobre as
cores e frutas do Nordeste.

Esse processo é também sensorial,
de cheiros, memórias?

Tem coisas como
estreia de filme.
Tenho de ir lá, vão
todos esses, Pânico,
CQC. Eles me
respeitam e eu
respeito o trabalho
deles. Assisto Pânico
e CQC, me divirto,
mas de vez em
quando vejo o que
fazem e digo: ‘Ainda
bem que não fazem
isso comigo’

FOTO FELIPE PANFILI

Com Nando
Libonati,

que cuida da
vida real

para Nanini
há 25 anos

Como Lineu, há dez anos na TV retratando um pouco da gente

FOTO DIVULGAÇÃO
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Fantasia
Aos seis anos, Marco Nanini de caipira já antevia, bidu,
que a vida real não teria a mesma graça. Ele nasceu
em Recife, mas rodou cidades desde cedo. Seu pai era
maître do glamouroso hotel Amazonas, em Manaus,
e Nanini, encantado, via passar os grã-finos com suas
joias, sua irrealidade e suas risadas desinibidas.
O pai era duro de verdade: se o pequeno Marco comesse
com os talheres errados ou botasse os cotovelos na mesa,
era obrigado a parar de jantar e ir para o quarto. “Minha
mãe era mais suave, mais amorosa.”

Os Nanini mudariam para o Rio em 1958. O pai só
permitiu que ele trabalhasse se também frequentasse
a missa.Incumbido de ler a epístola, Nanini fazia na
Igreja Santa Terezinha um curso de impostação vocal aos
sábados. Ali no mesmo espaço havia um grupo de teatro
infantil. Anos depois, a fama só o faria titubear uma vez:
na novela Feijão Maravilha (1979), quando contracenou
com Eliana Macedo, a rainha das chanchadas da
Atlântida. “Ela não entendeu nada, era uma senhora,
uma dona de casa, mas fiquei sem fala diante da minha
estrela favorita de menino.”
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