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O 
que é um grande actor? 
Alguém que aconteça 
o (espectáculo) que 
acontecer consegue 
sempre tocar o públi-
co? Alguém que esse 
público aclama, sendo 

nisso consensual ao longo do tempo, fa-
zendo encher as salas por onde passa? 
Alguém que incessantemente dá a cara 
(e o corpo) de actor em nome de projec-
tos que levam o teatro lá onde ele não 
costuma ir? Alguém que, sendo também 
encenador, mantém um constante com-
promisso com a universalidade dos te-
mas do teatro e a intemporalidade dos 
seus arquétipos, conferindo contempo-
raneidade a textos escritos noutros tem-
pos e para outras humanidades? 

Alguém que sem dilemas de autoridade 
se deixa dirigir por outros encenadores de 
outras qualidades e ideias, reinventando-
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ambulante, capaz de falar hoje de Marx 
sem precisar de ser marxista, com o 
mesmo entusiasmo com que um cristão 
falaria de Jesus enquanto revolucioná-
rio. Por isso digo que podemos dizer 
dele, como director de companhia, que 
é uma figura cristã do teatro francês 
contemporâneo – preocupado em aju-
dar a erguer novos projectos, em apoiar 
o melhor que pode, com os meios que 
tem, essas plantas ainda frágeis.» Fran-
çois Chattot, disse ainda Sobel, «é al-
guém à parte, que recusa tudo o que 
rebaixa o ser humano, e todo o seu te-
atro vai no sentido dessa defesa a toda 
a prova da dignidade do homem, num 
Mundo que faz tudo para a anular.»

Fundador de L’Acteur Public, a publica-
ção trimestral que o TDB distribui des-
de o final de 2008 com o Quartier Libre, 
o suplemento cultural do jornal Le Bien 
Public, François Chattot é ele próprio 

-se na sua condição de actor através des-
sas outras escolhas, que encara como 
desafios necessários? Alguém que dirige 
uma companhia de teatro financiada pe-
los cidadãos de um país, preocupando-
-se em gerir esses fundos da República 
mantendo um constante e rigoroso con-
trato ético com aquele que é um serviço 
público? Alguém que abre as portas da 
sala que dirige, fazendo ensaios públicos 
durante os quais são mostrados os pro-
cessos do teatro, para que justamente 
saiam do comum lugar secreto e restrito 
que habitualmente ocupam? 

Alguém para quem o teatro é um per-
manente estaleiro da democracia, onde 
há sempre pão para o cidadão amassar 
[assim mesmo o disse]? A ser assim, 
François Chattot (Roanne, 1953) é esse 
grande actor, «particularíssima figura do 
teatro francês contemporâneo», segun-
do Bernard Sobel, para quem Chattot 
é «alguém cuja crença no Homem exis-
te de maneira completamente natural, 
mantendo sobre as injustiças do mun-
do contemporâneo um olhar atento que 
funda todo o seu teatro. É alguém que 
o métier não devorou, não transformou 
num hipócrita, tendo preservado uma 
infância e uma juventude que atraves-
sam todo o seu trabalho, seja como ac-
tor, seja como encenador.»

«A sua crença na transformação do 
Mundo pelo teatro faz com seja um 
homem que não traiu Brecht, e no en-
tanto ele não é um brechtiano. Chattot 
é ele próprio, um pedaço de poesia 

esse actor público, o que assume nos 
territórios que habita (na comunidade 
francesa em que habitualmente está in-
serido, como nos palcos por onde pas-
sa) o compromisso de fazer da primitiva 
arte do teatro um ofício de convergên-
cia para os modernos anseios humanos 
– ou, para usar com liberdade as suas 
próprias palavras, fazendo do teatro um 
motor de mecanismos cada vez mais 
precisos e eficazes. Uma aguçada má-
quina de fazer sonhar e pôr a pensar, 
engenho construído por actores públi-
cos como ele, para agir na vida con-
creta das pessoas – tornando simples 
e claras as coisas mais complexas e 
opacas, e devendo o processo ser uma 
fonte de prazer para todos.

Depois de um Hamlet em versão caba-
ret, na revisitação de Matthias Langhoff 
do clássico shakespeareano, que no 
âmbito da edição de 2010 do Festival de 
Almada levou François Chattot por duas 
vezes ao palco do CCB, poderemos 
agora vê-lo em Que faire? (Le retour), a 
terceira parte de uma trilogia feita a par-
tir de textos de Jean-Charles Massera e 
Benoît Lambert, encenados por Benoît 
Lambert e levados à cena no Théâtre Di-
jon-Bourgogne (TDB), que Chattot dirige 
desde 2007. Uma viagem eloquente, 
poética e cómica, pela história do pen-
samento ocidental, através de alguns 
textos que o fundam – num voluptuo-
so exercício de convocação das ideias, 
que faz jus a uma das linhas mestras do 
teatro de Chattot: fazer do pensamento 
uma iguaria para deleite de todos. 

Bernard Sobel: 
«Chattot é alguém à parte que recusa tudo o que re-
baixa o ser humano, e todo o seu teatro vai no sentido 
dessa defesa da dignidade do homem, num Mundo 
que faz tudo para a anular»

©
 V

. A
rb

el
et

 


