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RESUMO: 

A metamorfose visual é um importante elemento constitutivo das dramaturgias gentynianas e este artigo a analisará 

a partir de dois enfoques. O primeiro relaciona-se com a transformação dos processos criativos da Companhia 

Philippe Genty, reverberando na visualidade dos espetáculos criados, principalmente, a partir da década de 1980. 

O segundo enfoque desenvolve-se a partir da análise da organização de alguns dispositivos empregados por Genty 

na dinâmica cênica de seus espetáculos. Estes dispositivos colocam a o inanimado e até mesmo os corpos dos 

atuantes em situações cênicas de constantes metamorfoses, pois eles aparecem, se modificam e desaparecem no 

palco, à vista do espectador. 
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ABSTRACT: 

Visual metamorphosis is an important constitutive element of Gentyniandramaturgies and this article will analyze 

it from two approaches. The first relates to the Philippe Genty company creative processes’ transformation, 

reverberating in the visuality of the shows created, mainly from the 1980s. The second approach develops from 

the analysis of the organization of some devices employed by Genty in the scenic dynamics of his shows. These 

devices place the inanimate and even the bodies of the performers in scenic situations of constant metamorphosis, 

as they appear, change, and disappear on the stage in the view of the spectator. 
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Philippe Genty, em parceria com a dançarina Mary Underwood e alguns marionetistas 

franceses, no final da década de 1960 fundou a Companhia Philippe Genty, inicialmente voltada 

para a criação de espetáculos curtos e cômicos, centrados na marionete e apresentados, 

majoritariamente, em cabarés. Embora essas primeiras criações tenham contribuído para o 

reconhecimento mundial do grupo, com o passar dos anos o seu trabalho deixou de focalizar-

se na marionete e desenvolveu-se na direção de um teatro pautado na matéria em constante 

transformação visual, consagrando a Genty títulos como o de um “mágico da cena” e 

“ilusionista”, haja vista que seus espetáculos têm uma dinâmica visual em que os materiais 

constitutivos da cena constantemente transformam-se no palco, diante do espectador. 

Ao analisarmos os elementos presentes na visualidade de Philippe Genty, constatamos 

que a marionete é um componente que sempre fez parte das suas criações, mas que o seu lugar 

foi inteiramente repensado a partir das produções da década de 1980. No princípio de sua 

carreira como marionetista, elas eram o cerne dos seus espetáculos e tudo girava em torno delas. 
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Contudo, durante esses anos iniciais o artista já explorava as características dos materiais, mas 

ainda de uma forma tímida e vinculada ao processo de confecção da marionete: 

 

Eu me dei conta que Les Autruches já eram, de alguma forma, uma maneira 

de interrogar um material, o boá de plumas, suas potencialidades expressivas, 

suas ambiguidades significantes, da abstração à figuração, da forma pura ao 

personagem.17 

  

Como pontuado acima, a partir da década de 1980, as produções da Companhia 

modificaram-se significativamente, mas não de modo abrupto ou linear. Notamos que, desde 

então, elas passaram a focalizar-se mais no indivíduo e na sua relação com a matéria inerte, 

ambos em constantes processos de metamorfoses visuais, diferentemente dos trabalhos 

anteriores, que se centravam mais nas relações de dualidade entre manipulador e manipulado, 

utilizando a marionete como principal suporte para provocar o riso, a comoção e a surpresa. Tal 

dualidade não deixa de existir nesse “novo teatro”, mas, desde então, ocorreram mudanças no 

foco do olhar dos artistas Genty e Underwood, que passaram a adotar, com mais evidência, 

outros tipos de materiais para compor a plástica dos seus trabalhos, como papel kraft, tecido e 

plástico, além da presença cada vez mais marcante de atores, marionetistas, circenses e 

dançarinos, graças à influência de Mary Underwood, que trouxe o aporte corporal e proposições 

de uma exploração mais ampliada da presença humana na cena. Assim, ao passo que 

investigava as possibilidades dramatúrgicas do humano com o inanimado, abrindo-se, 

igualmente para outras linguagens artísticas, como a dança e a música, Genty se distanciava do 

modo com que costumeiramente utilizava as marionetes em suas primeiras criações, que 

compreendem as décadas de 1960 e 1970.  

Dentre as mudanças dos processos criativos do grupo, o espetáculo Rond commeun 

cube, de 1980, marcou definitivamente a passagem dos espaços de atuação da Companhia dos 

cabarés para o teatro. Habituados a firmarem parcerias com artistas provenientes das artes 

visuais, músicos e marionetistas e, embora tivessem trabalhado, experimentalmente, com atores 

na Associação Conhecimento da Máscara18, em Rond commeun cube foi a primeira vez que se 

 
17GENTY, Philippe. Paysages intérieurs. Verona: Actes Sud, 2013. p. 128. 

18A Associação Conhecimento da Máscara foi um grupo de estudos criado por Genty e Mary, em Paris, na década 

de 1970, voltado para experimentações cênicas e integrando marionetistas, dançarinos, atores, encenadores, 

escultores, músicos e contadores de histórias. Embora incluísse membros da Companhia Philippe Genty, a 

Associação não tinha o objetivo de montar um espetáculo ou de produzir uma mostra de resultados ou de criar 
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integrou ao grupo um artista com formação específica em artes cênicas, proveniente da escola 

Jacques Lecoq. Segundo Genty19, aquele momento representou o começo de uma longa história 

que os fez passar “do mundo da marionete a um Teatro Visual em que ela [a marionete] não 

será nada mais que uma de suas facetas”. Desde então, a presença humana deixou de estar na 

cena essencialmente como uma força motriz para o inanimado. Há situações em que os atuantes 

continuaram se relacionando diretamente com o inerte, manipulando-o, inclusive, com 

vestimentas pretas para não se fazerem presentes na cena. No entanto, as suas presenças 

deixaram de estar atreladas a essa função e, cada vez mais, eles passaram a vivenciar embates 

e tensões com a matéria, potencializando as contradições advindas dessa relação. Por 

conseguinte, somada a outros elementos visuais, a presença humana tornou-se parte substancial 

das dramaturgias do grupo. Ao colocá-la lado a lado com o inerte, Genty e Underwood passaram 

a investigar, cada vez mais, as relações entre essas presenças antagônicas e complementares. 

Para Didier Plassard20, o espaço teatral constitui o único lugar em que o peso da 

presença viva atua sobre a sensibilidade do espectador. Assim, quando ator e seu duplo artificial 

encontram-se sobre o mesmo palco, instauram-se atritos entre corpo e imagem, presença e 

ausência. A estranheza desses encontros foi bastante explorada por Genty em sua trajetória 

artística e, especialmente a partir do momento em que ele coloca o humano em relação com o 

inanimado, criam-se novas dualidades na cena por meio de duplicações, mascaramentos e 

transfigurações. Esses jogos de ilusões fazem com que o espectador, em algumas situações, não 

consiga identificar de imediato quem está vivo e quem é o simulacro, por exemplo. 

Désirs parade, de 1985, explora intensamente tais jogos de ilusões por meio das 

metamorfoses visuais. Neste trabalho as marionetes têm bastante importância e Genty retoma 

princípios técnicos do Bunraku para esculpir as suas cabeças proporcionalmente menores do 

que os seus corpos. Mas os materiais mais simples e potencialmente expressivos, como o 

plástico e o kraft, ganham força neste espetáculo, assim como a investigação das 

relaçõespoéticas que surgem do encontro entre o humano e o inanimado. Uma das primeiras 

cenas do espetáculo exemplifica esses apontamentos: sobre o palco vê-se apenas um embrulho 

 
algo concreto e palpável. De acordo com relatos de Philippe Genty, o que mais os motivava era o processo de 

intercâmbio de saberes e descobertas das possibilidades de utilização da máscara e do corpo na cena. 

19GENTY, Philippe. 2013. Op. cit., p. 110. 

20PLASSARD, Didier. Frágeis territórios do humano. Móin-Móin: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas 

Animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UDESC, 2014. v. 12. p. 14. 
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de papel amarrado com uma corda; uma atriz nua entra e senta-se sobre os seus joelhos, atrás 

do embrulho. Ela pega a corda e desamarra o embrulho, que se revela um papel kraft dobrado 

diversas vezes. A folha de papel aos poucos envolve o corpo da atriz. Um embate se estabelece 

entre a matéria bruta e o humano sendo que, em um dado momento, a atriz é absorvida pelo 

kraft, desaparecendo misteriosamente no meio do palco como se tivesse sido aspirada pelo 

papel. A folha de kraft se dobra sem o auxílio de um manipulador visível, voltando à forma do 

embrulho anterior à chegada da atriz. Entra, na sequência, um outro atuante que abre o 

embrulho. A folha de kraft converte-se em um lugar de onde emanam muitas tiras de plástico 

que fazem um movimento como o de um chafariz, revelando, a seguir, uma boneca com uma 

saia de plástico e seios visíveis, sugerindo que ela é um simulacro da atriz que acabou de 

desaparecer na cena. Experimentando metamorfoses e situações diversas, a boneca termina o 

quadro com grandes asas de plástico. 

Não apenas nesta passagem, mas em todo o espetáculo, há um acentuado caráter 

fantástico proveniente das transformações impostas sobre o inerte e também sobre o humano. 

Em termos de mudanças espaciais, a partir de Désirs parade, a investigação das propriedades 

da matéria, como leveza, brilho, rugosidade, transparência, e as suas relações com o humano, 

contribuíram para apreender e configurar o espaço cênico. Diante do exemplo pontuado acima, 

é possível constatar que as metamorfoses já aparecem neste trabalho como uma marca 

registrada de Philippe Genty, assim como também revelam o seu anseio por reinventar o espaço 

da cena, possibilitando o encadeamento de imagens com entradas e saídas de materiais e 

atuantes pelo meio do palco, sem a utilização das coxias. A partir deste trabalho, o artista 

subverterá, ainda, a ordem da gravidade, aplicando aos corpos dos atores a ilusão ótica em que 

um boneco “flutua” na cena. Os atores parecerão ter a leveza necessária para levitarem no 

espaço da representação, graças a uma estrutura de eixos giratórios que sustenta os seus corpos 

e que é imperceptível aos espectadores com o auxílio de uma técnica de iluminação conhecida 

como teatro negro. É possível notar esses corpos flutuantes em outros espetáculos, como 

Oceanos e utopias, 1998, Ligne de fuite, 2002 e Boliloc, 2007. De modo geral, a iluminação e, 

especialmente o teatro, negro é muito importante no teatro praticado por Genty. Luz e sombra 

revelam e ocultam os componentes do espetáculo, possibilitam os jogos de ilusão e as 

metamorfoses visuais, que se tornaram uma marca identitária da Companhia e, aos poucos, a 

luz passa a suscitar espaços múltiplos por meio de variações cromáticas conjugadas aos 

materiais e à música. 
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Em Désirs parade também ocorrem significativas mudanças nos processos criativos 

do grupo, como o desenvolvimento de um teatro mais focado em explorar recursos de 

iluminação, sonoros21 e coreográficos. Com isso, houve um alargamento do espaço da cena, 

ampliando o campo de ação dos atuantes, dos materiais e dos recursos de iluminação para todo 

o palco, diferindo-se das primeiras criações da Companhia, em que o espaço era mais 

delimitado e se aproximava de estruturas cênicas de teatros de animações mais tradicionais, nos 

quais são usados o recurso da empanada, por exemplo, para omitir a presença do manipulador.  

Consideramos que em Désirs parade a arte da marionete integrou-se às outras artes e 

suportes expressivos, consolidando a poética visual gentynina, permeada por estranhezas que 

nascem das relações estabelecidas entre matéria inerte, atores e espaço da cena que parece 

contrair-se, alargar-se e desconhecer as leis da gravidade e do estado sólido dos materiais, 

porque o espaço da cena gentyniana dilui momentaneamente esse conceito, permitindo que os 

materiais sofram constantes metamorfoses visuais, como se os sólidos, em suas mãos, fossem 

susceptíveis a desmancharem-se diante dos olhos dos espectadores. Estas características fazem 

parte do universo dos sonhos almejado por Genty para a cena teatral, em que tudo, sem parar, 

se transforma e adquire proporções não habituais, em dinâmicas visuais que extrapolam a lógica 

do possível. Diante dessas criações, o espectador se descobre em situações paradoxais, pois ele 

tem uma experiência real, de ver a matéria absorvendo a presença do atuante, por exemplo, mas 

ao mesmo tempo ele sabe que aquela situação é insólita, materialmente impossível de suceder-

se. 

Dentre muitas influências recebidas por Genty, destacamos as teorias de Sigmund 

Freud e, em especial, aquelas relacionadas à interpretação dos sonhos, como contributos para 

essas dinâmicas visuais insólitas. Marcadamente regido pela estrutura fluida dos sonhos, o seu 

teatro sugere a susceptibilidade metamórfica das coisas, inclusive do corpo do atuante, uma 

vez que a grande maioria dos componentes visuais dos seus espetáculos estão passíveis de se 

transformarem. Com isso, o artista desestrutura os materiais, os espaços e a presença humana, 

transformando o palco em um lugar onde o improvável torna-se possível. Nestes momentos, as 

noções de mundo do espectador falham e a estranheza ganha força dentro da sua poética. 

 
21Durante a criação de Désirs parade inicia-se uma longa colaboração com o compositor e multi-instrumentista 

francês René Aubry, que também criou trilhas sonoras para espetáculos de Carolyn Carlson e Pina Bausch. Aubry 

atua até os dias atuais nas criações das trilhas sonoras dos espetáculos da Companhia Philippe Genty. 
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Para criar esse universo estranhado e não regido pelas leis espaciais e volumétricas 

com as quais estamos habituados, Genty utiliza recursos técnicos como a iluminação, painéis 

móveis, suportes invisíveis que sustentam e movimentam corpos e objetos, e uma equipe de 

técnicos que trabalham nos bastidores do espetáculo, atuando, muitas vezes, sob um palco 

montado sobre os palcos teatrais, onde existem aberturas imperceptíveis aos espectadores e 

pelas quais aparecem e desaparecem os elementos visuais da cena.  

Além disso, Genty comumente utiliza grandes estruturas de plástico, que às vezes são 

infladas previamente, aparecendo com formas e volumes já determinados. Em algumas 

situações, esses volumes infláveis são usados na passagem de uma cena para outra, auxiliando 

no desenvolvimento das metamorfoses visuais dos seus espetáculos. Isso pode ser percebido, 

por exemplo, em La findes terres, 2005, mais especificamente na passagem de uma cena 

bastante agitada, conduzida pela música Are You Gonna Be My Girl, da banda de rock 

australiana Jet, em que um casal de bonecos gigantes interage entre eles e com os atuantes. De 

repente, os volumes de plástico aparecem no fundo do palco, a trilha sonora passa a ser regida 

por uma música incidental e, simultaneamente, a iluminação é alterada: o espaço ganha uma 

coloração predominantemente azul e preta. Os corpos dos atuantes e dos bonecos desaparecem 

sob os volumes inflados, como se tivessem sido consumidos por aquele universo bicolor 

construído com plástico. Apenas uma atuante permanece no palco, dando início a um novo 

quadro dentro do espetáculo. 

Em outras situações, essas estruturas plásticas são infladas no próprio espaço da 

representação, como na cena que Genty chama de Le paradis artificiel, presente no espetáculo 

Voyageur simmobiles, 2009. Enquanto a estrutura é inflada, um oceano de plástico, aos poucos 

vai se desenhando e preenchendo todo o palco, mudando completamente o espaço cênico. 

Dentro desse lugar-oceano, os atuantes aparecem e desaparecem nus, corporificando situações 

absurdas, ligadas a devaneios pessoais e coletivos.  

Ainda acerca das aberturas invisíveis no palco, gostaríamos de dar um exemplo da sua 

utilização em uma sequência que interliga atuantes e a matéria dentro da dinâmica espacial 

gentyniana. Trata-se da cena final do espetáculo Passagers clandestins, 1999: O palco está 

coberto por uma estrutura inflável e, esta, por um tecido transparente. Acompanhados por uma 

música incidental, um casal de atuantes desenvolve uma coreografia, aparecendo e 

desaparecendo nessa estrutura. Em um dado momento, eles desaparecem e reaparecem um de 

frente para o outro, sob o tecido transparente, sendo que apenas as suas cabeças estão expostas. 

A luz que reflete na estrutura inflada é azul e, ao fundo, há uma tela sobre a qual projeta-se uma 
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luz vermelha. Sons de ventos se sobrepõem à música que continua a tocar. O casal lentamente 

gira um de frente para outro, fitando-se, e o tecido transparente, afixado em seus corpos, 

acompanha seus movimentos, fazendo surgir na cena um rodamoinho centralizado naqueles 

dois corpos que giram, com saliências que lembram a água em movimento. Aos poucos, o 

rodamoinho absorve os atuantes, as estruturas infláveis da cena, e o próprio tecido que o 

originou, deixando o palco completamente vazio. O espaço permanece preenchido apenas pela 

luz vermelha sobre a tela e pelos sons do vento e da música incidental, evidenciando o vazio 

que tomou conta do espaço e do olhar do espectador. 

Enquanto materiais e atuantes ocupam cada vez mais o palco, aparecendo e 

desaparecendo no meio da cena, graças às aberturas invisíveis que possibilitam este artifício, o 

fundo do palco permanece negro até a primeira versão de Voyageur immobile, criada em 1995. 

Neste espetáculo a Companhia começou a utilizar cicloramas, que são grandes telas brancas, 

instaladas no fundo do palco, e sobre as quais, graças a um preciso jogo de iluminação e 

composições cromáticas, é possível criar ambientações diversas, de acordo com a variação da 

tonalidade, intensidade e gradação da luz. Desde então, a cena gentyniana abriu-se para novas 

possibilidades de iluminação e espaços gerados pela luz.  

Em Passagers clandestins, 1999, identificamos um novo mecanismo diretamente 

atrelado aos cicloramas iluminados e que tem contribuído, desde então, com as dinâmicas 

espaciais e imagéticas do grupo: referimo-nos a painéis negros e móveis, colocados à frente dos 

cicloramas, criando contrastes visuais entre o fundo da cena iluminado e o restante do palco, 

muitas vezes quase que na penumbra. Em Passagers clandestins, oito desses painéis ficam 

suspensos no teto, em três níveis diferentes, possibilitando deixar o fundo do palco 

completamente fechado e negro, ou completamente aberto e revelando o ciclorama ao fundo, 

ou ainda com aberturas verticais que remetem a portas, de onde surgem e desaparecem bonecos, 

atuantes e materiais diversos, sendo que os mesmos são dados a ver e omitidos da vista do 

espectador também através das aberturas invisíveis no palco. Na remontagem de Ne 

m’oubliepas, 2012, uma estrutura semelhante foi utilizada, deixando o fundo do palco 

completamente iluminado ou delimitado por formas retangulares de luz e sombra. 

Em Ligne de fuite, 2002, e em La findes terres, 2005, os painéis negros também se 

fazem presentes e, ao invés de estarem suspensos no teto, eles são móveis e cobrem a altura do 

proscênio. Mas eles são usados de modo diferente nesses dois espetáculos. Em Ligne de fuite 

os painéis estão dispostos em apenas um nível e, ainda assim, eles deixam o fundo do palco 

completamente negro, com aberturas verticais que remetem a portas, ou completamente 



61 
  

Anais do 1º Encontro Poéticas do Inanimado – 2019. ISBN 978-85-62309-31-1. 

iluminado pelo ciclorama. Já em La findes terres, essas estruturas cinéticas surgem dos 

bastidores e estão presentes em todo o espetáculo de modo muito dinâmico, desenhando o 

espaço com formas, ora quadradas, ora retangulares, que se abrem e se fecham, em diferentes 

níveis do palco. A dinâmica obtida com esses painéis, sobretudo em La findes terres, 

proporciona uma plasticidade que nos remete a composições das artes visuais que privilegiam 

a geometrização, mas aqui apropriadas e transformadas em movimento. 

Esses painéis cinéticos, que às vezes parecem janelas, portas, ou projeções 

cinematográficas, dão uma grande maleabilidade para o espaço, contraindo-o, alargando-o, 

multiplicando-o em um imensurável número de lugares possíveis e evocam os projetos cênicos 

craiguianos, definidos pela iluminação e pelos screens, que também se configuravam como uma 

espécie de painéis móveis. Eles proporcionam novas possibilidades de movimento, de entradas 

e saídas dos atuantes, e de enquadramentos espaciais, pelo jogo de luz, sombra e formas, 

revelando muitos espaços dentro do espaço do acontecimento teatral. Ademais, Genty consegue 

efeitos de profundidade e imensidão com os cicloramas e, quando as estruturas negras são 

colocadas diante dos mesmos, o artista enquadra o olhar do espectador, permitindo-o ver parte 

de uma amplitude e a sentir-se convidado a adentrar naquelas paisagens oníricas que se 

desenham sobre o palco. 

Na criação mais recente da Companhia, Paysages intérieurs, 2016, Genty lança mão 

de projeções em 3D, recurso usado anteriormente em duas intervenções em grandes espaços 

para animá-los e transformá-los: Oceanos e utopias, criada em 1998, em ocasião da Exposição 

Universal de Lisboa, e apresentada em um estádio de futebol chamado de Pavilhão da Utopia, 

para 12 mil pessoas por sessão, em quatro sessões diárias durante quatro meses e meio, 

alcançando um público de aproximadamente três milhões e trezentos mil espectadores , e Le 

concertincroyable, criada em 2001, na Grande Galera de Evolução, no Jardim das Plantas, em 

Paris. Contudo, em Paysagesintérieurs, as projeções feitas no ciclorama são muito mais 

figurativas do que as experiências anteriores, e a relação com o espaço torna-se diferente de 

outras criações do grupo, que ao invés de mostrar os lugares, sugeria-os, por meio da associação 

da luz, da música e dos materiais sobre a cena. Essas projeções figurativas de Paysages 

intérieurs remetem a imagens e lugares vinculados à infância do artista. O espetáculo também 

traz um apanhado de cenas carregadas de estranhezas e desenvolvidas em outros trabalhos, 

somadas a novos quadros em que a luz desempenha um papel muito importante, como em uma 

sequência em que um atuante sobe uma escada que parece flutuar no espaço, até alcançar uma 

porta que se abre para o nada e de onde ele pula de volta para o palco. 
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Em algumas situações, as projeções em 3D se estendem para o palco, fazendo com que 

o ciclorama pareça fundir-se ao chão, criando uma interessante dinâmica entre planos distintos. 

Genty joga, igualmente, com a aparente fusão daquilo que é projetado na tela branca com o que 

está materialmente posto em cena, como por exemplo, na seguinte situação: uma imagem 

masculina de perfil é projetada e, sobre o palco, estende-se a sua sombra, feita com um tecido 

preto. Um atuante caminha na direção da imagem projetada, a olha e, em seguida, puxa o tecido 

preto. Ao passo que a forma do tecido de desfaz sobre o palco, a imagem projetada se 

desvanece, como se uma estivesse intrinsecamente ligada à outra. Em nossas análises dos 

espetáculos da Companhia, essa parece-nos ser a primeira vez que Genty perturba as relações 

entre imagens geradas pela matéria e imagens projetadas. Uma nova porta criativa parece se 

abrir aí e seria interessante testemunharmos outros experimentos visuais baseados na 

perturbação daquilo que é materialmente dado a ver com o que é projetado pela luz. 
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