
TESTE DE ELENCO COM UMA CENA

Por

VINICIUS MOURA

* Embora seja uma cena que contenha dois atores os

candidatos serão avaliados individualmente. Os critérios

de avaliação se darão a partir da performace do candidato,

isso significa que mesmo não tendo usado as mesmas

palavras iseridas no texto mas ele tendo trnasmitido o

sentido dos diálogos e seguido a orientação de

dramatização de cena o candidato terá a avaliação

considerada.

CIA DE ARTE ARMANDO FERREIRA

DE SOUZA
GÊNERO DA CENA: DRAMA



ATO I

Cena 1

(Sala da Mansão de Clarisse)

ENTRA CARLOS ALBERTO DA DIREITA ALTERADO E MUITO NERVOSO.

ATRÁS DELE ENTRA CLARISSE QUE TAMBÉM SE MOSTRA MUITO

ALTERADA - QUASE EM CHORO.

CLARISSE

(Quase histérica)

Carlos Alberto, como é que você teve coragem de

mentir pra mim esse tempo todo? Quer dizer, não só

pra mim mas pra todo mundo?

CARLOS ALBERTO

(nervoso passando as mãos avidamente

pelo próprio rosto)

Eu já falei, eu... eu não tinha a intenção de magoar

ninguém.

CLARISSE

(indignada)

Ah! Como não? Em nenhum momento você pensou em como

eu iria me sentir quando eu descobrisse que eu estava

sendo enganada esse tempo todo?

CARLOS ALBERTO

(ainda muito alterado)

Mas a intenção era justamente que você, nunca...nunca

descobrisse nada!

CLARISSE

Eu não tô ouvindo isso! (pausa) Meu Deus... eu... eu

não sei o que dizer, eu... eu não sei o que pensar,

não sei como reagir a isso tudo, eu... eu realmente

não sei.

CARLOS ALBERTO

(segurando as mãos de Clarisse)

Tenta me entender meu amor...

CLARISSE

(tirando a mão e se virando de costa)

Tire a mão de mim... eu não consigo olhar pra você!

(respira fundo e aponta para a porta) Sai daqui

Carlos Alberto!

CARLOS ALBERTO

Eu não vou sair, não sem antes explicar os meus

motivos!

CLARISSE

(se vira para ele, triunfante)

Ah é! Você acha que pode explicar!? Você acha que vai

conseguir me ganhar no jogo das palavras? Olha Carlos

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

CLARISSE (...cont.)
Alberto você sempre foi bom com as palavras e é por

isso que eu não quero ouvir mais nada, (chorando) Por

que ainda assim eu... (pausa - engole)eu te amo,

mesmo depois de tudo, mesmo sabendo que você não é e

nem nunca foi a pessoa que eu pensava que fosse...

CARLOS ALBERTO

(tentando abraça-la por trás)

Me pordoa meu amor!

CLARISSE

(Ao ser abraçada ela respira fecha os

olhos e diz ainda de olhos fechados)

Sai. Sai daqui, sai dessa casa, sai da minha vida. Eu

preciso te esquecer.

CARLOS ALBERTO

Mas eu te amo!

CLARISSE

(Se transforma. No àpice da histeria

em choro começa a bater em Carlos

Alberto)

Seu mentiroso! Mentiroso...

CARLOS ALBERTO

(Após levar alguns tapas, ele segura

firme as mãos de Clarisse. Se

transforma, a ponto de parecer que

realmente ele é o vilão da história.

Começa a machucar Clarisse ao

aperta-la e a olha-la dentro dos

olhos. Gritando)

Eu não vou embora assim tão fácil! Você acha que era

só chorar e bancar a vítima e pronto!? Na sua cabeça

depois desse teatrinho seu, eu iria embora e você

iria ficar livre de mim!? Mas eu não vou permitir,

eu... eu não vou desistir assim tão fácil, eu levei

muito tempo pra conseguir me infiltrar nessa casa,

nessa família rica, pra conseguir conquistar você a

dondoca, a princesinha da família! Agora você

descobre toda verdade, descobre, que... que na

verdade eu não sou filho de um diplomata mas sim sou

filho de um... (irônico) catador de

papelão.(risos)(se transforma) Agora é tarde, seu

destino está atrelado a mim!

CLARISSE

Isso Carlos Alberto, mostra quem realmente você é. A

máscara caiu não é?

CARLOS ALBERTO

(a solta- começa a andar pelo palco em

choro)

Cala a boca! Dane-se você e toda sua família! Eu não

tenho culpa de ter nascido pobre! Eu... eu não posso

ser condenado por querer ser alguém na vida...

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

CLARISSE

Mas assim, mentindo?

CARLOS ALBERTO

(Senta no chão e depois de falar

coloca o rosto por entre os joelhos.)

Era o único jeito! Você nunca iria olhar pra mim se

soubesse que sou pobre... eu só queria poder me

sentir rico uma única vez, poder mesmo que de mentira

dizer que estava em uma convenção em Paris, poder

dizer que precisava aos fins de semana viajar a

negócios quando na verdade eu... eu ia pra mimha

verdadeira casa. Eu... eu chegava a acreditar que

realmente fosse rico, mas estar em casa depois de

tudo me fazia sentir nojo de mim, nojo de ter a

coragem de estar fazendo isso com você, de estar

fazendo isso com o meu pai, de estar fazendo isso

comigo!

CLARISSE

(Ela segurando o choro, se senta ao

lado dele, e busca abraça-lo, depois

olha dentro dos olhos e diz:)

Carlos Alberto, eu não sei se posso te perdoar. Sabe?

Um dia me disseram que todos nós teremos o mesmo fim,

só que seguimos caminhos diferentes para chegar lá.

Você escolheu o seu caminho, Carlos Alberto.

ELA SE LEVANTA E CAMINHA ATÉ A SAÍDA, À ESQUERDA, MAS

ANTES DE SAIR DE CENA ELA OLHA PARA TRÁS.

CLARISSE

Eu espero que um dia você realmente possa encontrar

alguém para que você tenha uma oportunidade de fazer

diferente.

CLARISSE SAI DE CENA.

FIM DO TESTE.

* DICAS:

* O SEGREDO É NÃO DECORAR AS FALAS MAS SIM ENTENDE-LAS E

PROCURAR DAR TOM E SENTIDO AS MESMAS, PARTINDO DA IDEIA DE

QUE ESSE ROTEIRO É UMA BASE PARA UMA CRIAÇÃO INDIVIDUAL EM

CIMA DO QUE FOI ESCRITO;

* USAR A CRIATIVIDADE;

* CUMPLICIDADE EM CENA - ISTO É, SER GENEROSO COM O

COLEGA DE CENA E TERMINAR SUA FALA COLOCANDO A ÚLTIMA

PALAVRA COMO "DEIXA" PARA QUE O COLEGA SE ENCONTRE NO

TEXTO PARA CONTINUAR A CENA;

* FALAR ALTO - O CANDIDATO QUE NÃO FOR OUVIDO E FALAR

BAIXO NÃO SERÁ SELECIONADO;

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

* SE ERRAR OU ESQUECER O TEXTO ( OU DAR UM BRANCO ) O

CANDIDATO PODERÁ SE SAIR MUITO BEM EM SUA AVALIAÇÃO SER

FOR CRIATIVO E CRIAR UM IMPROVISO PARA RETOMAR A CENA -

IMPROVISAR É UMA ARTE!

* SE VOCÊ ACHAR QUE NA HORA DO TESTE O SEU COLEGA DE CENA

NÃO ESTÁ APTO, NÃO SE SINTA PREJUDICADO, A AVALIAÇÃO SERÁ

FEITA INDIVIDUALMENTE - TENTE BRILHAR MESMO ASSIM!

* O GÊNERO DA CENA É DRAMA, MAS SE VOCÊ ACHA QUE SUA

VOCAÇÃO É A COMÉDIA, NÃO SE SINTA INIBIDO E MOSTRE O SEU

TALENTO, CRIATIVIDADE E CAPACIDADE DE IMPROVISO E SEJA

CÔMICO SEM FUGIR DO CONTEXTO E SEM PREJUDICAR O COLEGA DE

CENA.


