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Quad320 
 

Uma peça para quatro atores, luz e percussão. 

Os atores (1,2,3,4) se movimentam dentro do quadrado, cada 

um segue o seu próprio percurso. 

 

Área: quadrado. Tamanho dos lados: seis passos. 

 

 
 

Percurso 1:   AC,CB,BA,AD,DB,BC,CD,DA 

Percurso 2:   BA,AD,DB,BC,CD,DA,AC,CB 

Percurso 3:   CD,DA,AC,CB,BA,AD,DB.BC 

Percurso 4:   DB,BC,CD.DA,AC,CB,BA,AD 

 

1 entra em A, completa o seu percurso e é acompanhado por 

3. Juntos, eles completam os seus percursos e são 

acompanhados por 4. Juntos, todos os três completam os seus 
                                                 
320 Além dos quatro roteiros das telepeças apresentadas aqui na mesma seqüência da 
publicação de  L´épuisé, a tradução para o português das demais telepeças de Samuel 
Beckett estão em anexo in: CARAVELA, Gabriela Borges Martins, A Poética Televisual 
de Samuel Beckett Doutorado em Comunicação e Semiótica, Puc- São Paulo, 2004. 
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percursos e são acompanhados por 2. Juntos, os quatro 

completam os seus percursos. Sai 1. 2, 3 e 4 continuam e 

terminam os seus percursos. Sai 3. 2 e 4 continuam e terminam 

os seus percursos. Sai 4. Fim da primeira série. 2 continua e 

abre a segunda série, termina o seu percurso e é 

acompanhado por 1. Etc. Sem interrupção do movimento. 

 

1ª série (como acima):  1, 13,134.1342,342,42 

2ª série:             2,21,214,2143,143,43 

3ª série:              3,32,321,3214,214,14 

4ª série:              4,43,432,4321,321,21 

 

Quatro solos possíveis, todos assim esgotados; 

Seis duos possíveis, todos assim esgotados (dos quais dois por 

duas vezes). 

Quatro trios possíveis como indicado duas vezes, todos assim 

esgotados. 

 

Sem interrupção, começa a repetir e 1 desaparece em fade out 

quando está andando sozinho. 

 

Iluminação (2) 

Fraca na área do quadrado, proveniente de cima e envolvida 

pela escuridão. 

Quatro fontes de luz coloridas e agrupadas. 
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Cada ator tem a sua própria luz, que deve ser acesa quando 

ele entra, mantida enquanto faz os seus movimentos e se 

apagar quando ele sai. 

Por exemplo: 1 branca, 2 amarela, 3 azul, 4 vermelha. 

Portanto: 

1ª série: branca, branca + azul, branca + azul + vermelha, 

branca + azul + vermelha + amarela, azul + vermelha + 

amarela, vermelha + amarela. 

2ª série: amarela, amarela + branca, amarela + branca + 

vermelha, etc. 

 

Todas as combinações possíveis de luz; assim esgotadas. 

 

Percussão 
Quatro tipos de percussão, por exemplo, tambor, gongo, 

triângulo e bloco de madeira, 

 

Cada ator tem a sua própria percussão, que começa a soar 

quando entra. continua enquanto faz os seus movimentos e 

para quando ele sai. 

 

Por exemplo: 1 tambor, 2 gongo, 3 triângulo, 4 bloco de 

madeira. Portanto 

 

1ª série: tambor, tambor + triângulo, tambor + triângulo + bloco 

de madeira, etc. Mesmo sistema que a iluminação. 
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Todas as combinações possíveis de percussão, assim 

esgotadas. 

 

Percussão intermitente em todas as combinações para permitir 

que o som dos passos seja ouvido durante os intervalos. 

Pianíssimo do começo ao fim. 

Percussionistas pouco visíveis na escuridão num palco 

suspenso atrás do cenário. 

 
Passos 
Cada ator tem o seu próprio som. 

 

Figurino 
Roupões longos até o chão e capuzes escondendo o rosto. 

 

Cada ator tem uma cor própria correspondente à sua cor de 

luz. 1 branco, 2 amarelo, 3 azul, 4 vermelho. 

 

Todas as combinações possíveis de figurinos, assim 

esgotadas. 

 

Atores 
Devem ser o mais semelhante possível entre si. Baixos e 

magros e, de preferência, com experiência de ballet. Podem 

ser adolescentes. O sexo é indiferente. 
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Câmera 
Câmera fixa. Suspensa na área frontal. Tanto os atores quanto 

os percussionistas devem estar enquadrados, 

 

Tempo (3) 

Aproximadamente 25 minutos. Na base de um passo por 

segundo, permitindo que algum tempo seja perdido nos cantos 

e no centro. 

 

Problema (4) 

Negociação de E sem a ruptura do ritmo quando três ou quatro 

atores se encontram neste ponto. Ou, se houver ruptura, como 

poderia ser explorada? 

 

1. Este roteiro original (Quad 1) foi seguido por uma variação 

(Quad II) na produção de Stuttugart. (5) 

2. Foi abandonado como impraticável. Luz neutra e constante 

do começo a fim. 

3. Superestimado. Quad I, ritmo acelerado. 15' 

aproximadamente. Quad II ritmo lento, somente a 1ª série, 5' 

aproximadamente. 

4. É a zona de perigo. Por isso, desvio. A manobra é 

estabelecida na saída pelo primeiro solo na primeira diagonal 

(CB) Por ex: Série 1:  
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5. Sem cor, todos os quatro atores com roupões brancos 

idênticos, sem percussão, somente o som dos passos, ritmo 

lento, somente a 1ª série. 

 
 

Estréia na televisão alemã Süddeustcher Rundfunk em 1982 
com o título Quadrat 1 + 2. Estréia na BBC2 em 16 de 
dezembro de 1982. Publicada originalmente pela Faber and 
Faber, em Londres, em 1984. 
 
 

 

Trio Fantasma 
Uma peça para televisão 

 

 

Escrita em inglês em 1975. Publicara primeiramente pela Grove 

Press, Nova York, 1976. Estréia na BBC2 em 17 de abril de 

1977. 
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VOZ FEMININA (V) 

FIGURA MASCULINA (F) 

 

I - Pré-Ação 

II - Ação 

III - Re-Ação 

 

 
       Quarto - 6m x 5m 

 

1. Porta 

2. Janela 

3. Espelho 

4. Cama 

5. F sentado perto da porta 

6. F na janela 

7. F na beirada da cama 
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A - Posição da câmera em plano geral 

B - Posição da câmera em plano médio 

C - Posição da câmera em plano aproximado de 5 e 1, 6 e 2, 7 

e 3 

 

1. Fade in. Plano geral desde a posição A. 10 segundos. 

2. v: Boa noite. Minha voz é suave. Por favor, sintonize 

gentilmente. [Pausa.] Boa noite. Minha voz é suave. Por favor, 

sintonize gentilmente. [Pausa.] Ela não vai aumentar nem 

diminuir, o que quer que aconteça. [Pausa.] Olhe.[Pausa 

longa.] O quarto familiar. [Pausa.] No fundo a janela. [Pausa.] À 

direita a porta indispensável. [Pausa.] À esquerda, encostada 

na parede, algum tipo de cama.[Pausa.] A luz: pálida, 

onipresente. Sem fonte visível. Como se tudo estivesse 

iluminado. Sem sombra. [Pausa.] Sem sombra. Cor: nenhuma. 

Tudo cinza. Sombras de cinza. [Pausa.] A cor cinza se preferir, 

sombras da cor cinza. [Pausa.] Perdoe-me por explicar o óbvio. 

[Pausa.] Mantenha o som baixo. [Pausa.] Agora olhe mais de 

perto. [Pausa.] Chão. 

3. Corta para plano detalhe do chão. Retângulo plano cinza de 

0,7m x 1,5m. 5 segundos. 

4. v: Poeira. [Pausa.] Tendo visto este tipo de chão, você viu de 

tudo. Parede. 

5. Corta para plano detalhe da Parede. Retângulo plano cinza 

de 0,7m x 1,5m. 5 segundos. 

6. v: Poeira. [Pausa.] Conhecendo isto, este tipo de parede - 
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7. Continua o plano detalhe da parede. 5 segundos. 

8. v: O tipo de chão - 

9. Corta para Plano detalhe do chão. 5 segundos. 

10. v: Olhe novamente, 

11. Corta para plano geral desde a posição A. 5 segundos. 

12. v: Porta. 

13. Corta para plano aproximado da porta. Retângulo plano 

cinza de 0.7m x 2m. Imperceptivelmente entreaberta. Sem 

maçaneta. Música bem baixa. 5  segundos. 

14. v: Janela. 

15. Corta para plano aproximado da janela toda. Pedaço de 

vidro opaco de 0,7m x 1,5m. Imperceptivelmente entreaberta. 

Sem maçaneta. 5 segundos. 

16. v: Cama. 

17. Corta para plano aproximado da cama inteira enfocada em 

plongée. 0,7m x 2m.Lençol cinza. Travesseiro retangular cinza 

na cabeceira da cama ao lado da janela. 5 segundos. 

18 v: Conhecendo tudo isso, este tipo de cama - 

19. Continua o plano aproximado da cama. 5 segundos. 

20. v: O tipo de janela - 

21. Corta para o plano aproximado de toda a janela. 5 

segundos. 

22. v: O tipo de porta - 

23. Corta para o plano aproximado da porta inteira. Música 

suave. 5 segundos. 

24. v: O tipo de parede - 
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25. Corta para o plano detalhe da parede como visto 

anteriormente. 5 segundos. 

26. v: O tipo de chão - 

27. Corta para o plano detalhe do chão como visto 

anteriormente. 5 segundos. 

28. v: Olhe novamente. 

29. Corta para plano geral. 5 segundos. 

30. v: O único sinal de vida, uma figura sentada. 

31. A câmera se move lentamente de A para B, portanto plano 

médio de F e da porta. F está sentado no banco, com o corpo 

encurvado para frente, o rostoescondido, segurando com as 

duas mãos um pequeno gravador não-identificável como tala 

esta distância. Música suave. 5 segundos. 

32. A câmera se move de B para C, portanto plano aproximado 

de F e da porta. O gravador agora está identificável. Música um 

pouco mais alta, 5 segundos. 

33. Em C, a câmera enquadra a cabeça, as mãos e o gravador 

em um plano aproximado. Mãos apertadas, cabeça abaixada, 

rosto escondido. Música um pouco mais alta, 5 segundos. 

34. A câmera se move lentamente de C para B e de B para A 

(sem parar). Música progressivamente mais suave até que na 

altura de E ela para de ser ouvida. 

35. Plano geral desde a posição A. 5 segundos. 
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II 

 

Todas as ações desde a posição A, com exceção de 26-2-9. 

 

1. v: Agora ele pensa que a escuta. 

2. F levanta a cabeça bruscamente, ainda encurvado se vira 

para a porta,expressão fugaz, pose tensa. 5 segundos. 

3. v: Ninguém. 

4. F na pose de abertura, encurvado sobre o gravador. 5 

segundos. 

5. v: De novo. 

6. Mesmo que 2. 

7. v: Agora para a porta. 

8. F levanta-se, deixa o gravador no banco, vai até a porta, 

escuta com o ouvido direito na porta, de costas para a câmera. 

5 segundos. 

9. v: Ninguém. [Pausa de 5 segundos] Abre. 

10. Com a mão direita F entreabre a porta em sentido horário, 

olha para fora, de costas para a câmera, 2 segundos. 

11. v: Ninguém. 

12. F tira a sua mão da porta, que se fecha lentamente por si 

só, pára indeciso, de costas para a câmera. 2 segundos. 

13. v: Agora para a janela. 

14. F vai até a janela, para indeciso, de costas para a câmera. 

5 segundos. 

15. v: Abra. 
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16. Com a mão direita F entreabre a janela em sentido horário, 

olha para fora, de costas para a câmera. 5 segundos. 

17. v: Ninguém. 

18. F tira a mão da janela que se fecha sozinha lentamente, 

para indeciso, de costas para a câmera. 2 segundos. 

19. v: Agora para a cama. 

20. F vai para a cabeceira da cama (do lado da janela), para e 

olha debaixo dela. 5 segundos. 

21. Na cabeceira da cama, F olha para a parede e caminha em 

sua direção, vê a sua imagem no espelho pendurado na 

parede, que é invisível desde a posição A. 

22. v: [Surpreendida] Ah! 

23. Depois de 5 segundos, F abaixa a sua cabeça e fica parado 

diante do espelho com a cabeça abaixada. 2 segundos. 

24. v: Agora para a porta. 

25. F vai para o banco, pega o gravador, senta-se, adquire a 

pose de abertura em que está encurvado sobre o gravador. 2 

segundos. 

26. O mesmo que I. 31. 

27. O mesmo que I. 32. 

28. O mesmo que I. 33. 

29. O mesmo que I. 34. 

30. O mesmo que I. 35. 

31. v: Agora ele vai pensar de novo que a escuta. 

32. O mesmo que II. 2. 



 213 

33. F se levanta, deixa o gravador no banco, vai até a porta, 

abre-a como anteriormente, inclina-se para frente e olha para 

fora. 10 segundos. 

34. Fica ereto, solta a porta que fecha sozinha lentamente, 

para indeciso. Vai até o banco, pega o gravador, senta-se 

indeciso, adquire a pose de abertura em que está encurvado 

sobre o gravador. 5 segundos. 

35. Música pouco audível como no começo em A. Aumenta. 5 

segundos. 

36. v: Pára. 

37. Música para. Plano geral desde a posição A. 5 segundos. 

38. v: Repita. 

 

III 

 

1. Imediatamente depois de "Repita", corta para plano 

aproximado de F e da porta desde a posição C. Música audível 

5 segundos. 

2. A câmera enquadra a cabeça, as mãos e o gravador em 

plano aproximado. Música um pouco mais alta. 5 segundos. 

3. Música para. Ação II. 2. 5 segundos. 

4. Ação II. 4. Música recomeça. 5 segundos. 

5. A câmera volta para o plano aproximado de F e porta desde 

a posição C. Música audível. 5 segundos. 

6. Música para. Ação II.2. Plano aproximado de F e porta desde 

a posição C. 5 segundos. 
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7. Ação II-8. Plano aproximado do banco, do gravador e de F 

com o ouvido direito na porta desde a posição C. 5 segundos. 

8. Ação II. 10. Barulho crescente da porta se abrindo. Plano 

aproximado (desde a posição C) do banco, do gravador e de F 

com a mão direita segurando a porta aberta. 5 segundos. 

9. Corta para uma tomada do corredor vista da porta. Comprido 

e estreito (0,70m, retângulo cinza entre paredes cinzas, vazio, 

o final do corredor está imerso na escuridão). 5 segundos. 

10. Corta para o plano aproximado (desde a posição C) do 

banco, do gravador e de F segurando a porta aberta. 5 

segundos. 

11. Ação II.12. Barulho decrescente da porta se fechando 

lentamente. Plano aproximado do banco, do gravador, de F 

parado indeciso e da porta desde a posição C. 5 segundos. 

12. Corta para plano detalhe em plongée do gravador no 

banco. Pequeno retângulo cinza sobreposto num retângulo 

maior que é o banco. 5 segundos. 

13. Corta para plano aproximado (desde a posição C) do 

banco, do gravador, de F parado indeciso e da porta. 5 

segundos. 

14. Ação II.14 vista de C. Plano aproximado de F e da janela. 5 

segundos. 

15. Ação II.16 vista de C, Barulho crescente da janela se 

abrindo. Som suave de chuva. Plano aproximado de F com a 

mão direita segurando a janela aberta. 5 segundos. 
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16. Corta para uma tomada vista da janela, Noite. Chuva 

caindo numa luz opaca. Som de chuva um pouco mais alto. 5 

segundos. 

17. Corta para plano aproximado (desde a posição C) de F com 

a mão direita segurando a janela aberta. Som suave de chuva. 

5 segundos. 

18. Ação II.18. Barulho decrescente da janela se fechando 

lentamente. Plano aproximado de F e da janela desde a 

posição C. 5 segundos. 

19. Ação II.20 vista de C Plano aproximado de F do espelho e 

da cabeceira da cama. 

20. Corta para plano detalhe em plongée da cama inteira. 

21. A câmera recua para enfocar a cama em plano detalhe, 

move-se lentamente do travesseiro para o pé da cama e de 

volta para o travesseiro. 5 segundos no travesseiro. 

22. Corta para plano-detalhe em plongée da cama inteira. 5 

segundos. 

23. Corta para plano aproximado de F do espelho e da 

cabeceira da cama. 5 segundos. 

24. Corta para plano-detalhe do espelho que não reflete nada. 

Pequeno retângulo  cinza (mesmo tamanho do gravador) 

que se mostra sobre um retângulo maior da parede. 5 

segundos. 

25. Corta para plano aproximado de F do espelho e da 

cabeceira da cama. 5 segundos. 



 216 

26. Ação II.21 vista de C. Plano aproximado de F e do espelho 

visto de C. 5 segundos. 

27. Corta para close-up do rosto de F no espelho. 5 segundos. 

Olhos fechados. 5 segundos. Olhos abertos, 5 segundos. A 

cabeça se curva. Parte de cima da cabeça refletida no espelho. 

5 segundos. 

28. Corta para plano aproximado (desde a posição C) de F com 

a cabeça curvada, do espelho e da cabeceira da cama. 5 

segundos. 

29. Ação II.25 vista de C. Plano aproximado (desde a posição 

C) de F na pose de abertura. Música audível quando ele se 

acomoda. 10 segundos. 

30. Música pára. Ação II. 2 vista de C. Som suave de passos se 

aproximando. Pára. Som suave de batida na porta. 5 

segundos. Segunda batida, mesmo som. 5 segundos. 

31. Ação II. 33 vista de C. Barulho crescente da porta se 

abrindo lentamente. Plano  aproximado do banco, do gravador 

e de F segurando a porta aberta e se inclinando para frente 

desde a posição C. 10 segundos. 

32.Corta para plano aproximado de um garoto em pé no 

corredor diante da porta  aberta. Vestido em preto com o 

capuz reluzindo dos respingos da chuva. O seu  rosto branco 

se levanta para ver F que está invisível. 5 segundos. O garoto 

balança a cabeça lentamente. Rosto imóvel e erguido. 5 

segundos. O garoto balança a cabeça novamente. Rosto 

imóvel e erguido. 5 segundos. Garoto se  vira e sai. Som 
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dos passos se distanciando. Da mesma posição é registrada a 

sua saída lentamente até que desaparece na escuridão no final 

do corredor 5 segundos no corredor vazio. 

33. Corta para um plano aproximado do banco, do gravador e 

de F segurando a porta aberta desde a posição C. 5 segundos. 

34. Ação II. 34 vista de C Barulho decrescente da porta se 

fechando lentamente. 5 segundos. 

35. Corta para plano geral desde a posição A. 5 segundos. 

36. Música audível em A. Aumenta. 10 segundos. 

37. Com o crescente aumento da música a câmera se move 

lentamente para o close-up de F, encurvado sobre o gravador, 

invisível sob os seus braços. Continua até o fim do Largo. 

38. Silêncio. F levanta a cabeça. O seu rosto é visto claramente 

pela segunda vez. 10 segundos. 

39. Câmera recua até a posição A. 

40. Plano geral desde a posição A. 5 segundos. 

41. Fade out. 

 

MÚSICA 
 

Do Largo do Quinto Trio para Piano de Beethoven (O 

Fantasma) 

 

I.13   começa na barra de compasso 47 

I.23   começa na barra de compasso 49 

I.31-34  começa na barra de compasso 19 

II.26-29  começa na barra de compasso 64 



 218 

II.35-36  começa na barra de compasso 71 

III.1-2,4-5  começa na barra de compasso 26 

III.29   começa na barra de compasso 64 

IIII. 36 até o fim começa na barra de compasso 32 

 

. . . como as nuvens321. . . 
 

Uma peça para televisão 

 

Escrita em inglês em outubro-novembro de 1976. Estréia na 

BBC2 em 17 de abril de 1977. Originalmente publicada pela 

Faber & Faber, Londres, em 1977. 

 

M - Plano médio de um homem sentado num banco invisível 

curvado sobre uma mesa invisível. Roupão cinza claro e touca. 

Envolto na escuridão. O mesmo piano do começo ao fim. 

M1- M no cenário. Chapéu e casaco escuros, roupão e touca 

claros. 

W - Close-up de uma mulher, enfatizando os seus olhos e a 

sua boca. O mesmo plano do começo ao fim. 

S - Plano geral do cenário vazio ou com M1. O mesmo plano 

do começo ao fim. 

V - Voz de M. 

                                                 
321 ...Senão Nuvens... conforme a tradução do francês de Lilith C. Woolf  e Virginia Lobo 
ou ...Excepto  las Nubes.. tradução para espanhol de Jenaro Talens in BECKETT, 
Samuel Pavesas, Barcelona, 2000., p.243. Ambas as traduções implicam um outro 
entendimento da poesia de Yeats e evitam a possibilidade de metáfora ou analogia da 
expressão como. 
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          Cenário: circular, aproximadamente 5m de diâmetro, 

envolto na escuridão. 

 

Iluminação: luz aumenta gradualmente da periferia na 

escuridão para o foco de luz no  centro. 

1. Oeste, ruas 

2. Norte, santuário 

3.  Leste, armário. 

4. Posição vertical 

5. Câmera 

 

1. Escuridão. 5 segundos. 
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2. Fade in de M. 5 segundos. 

3. v: Quando eu pensava nela era sempre noite. Eu entrei - 

4. Dissolve para S vazio. 5 segundos. M1 com chapéu e 

casaco sai da sombra ao oeste, avança cinco passos e fica 

parado olhando para a sombra a leste. 2 segundos. 

5. v: Não- 

6. Dissolve para M. 2 segundos. 

7. v: Não, não está certo. Quando ela aparecia era sempre 

noite. Eu entrei - 

8. Dissolve Para S vazio. 5 segundos. M1 com chapéu e 

casaco sai da sombra ao oeste, avança cinco passos e fica 

parado olhando para a sombra a leste. 2 segundos. 

9. v: Certo. Eu entrei, depois de ter caminhado pelas ruas 

desde o nascer doaté o crepúsculo, fiquei parado escutando [5 

segundos.], finalmente fui para o armário- 

10. M1 avança cinco passos e desaparece na sombra a leste. 2 

segundos. 

11. v: Deixei meu chapéu e meu casaco, vesti o roupão e a 

touca, reapareci- 

12. M1 em roupão e touca sai da sombra na posição leste, 

avança cinco passos e fica parado olhando para a sombra a 

oeste. 5 segundos. 

13. Reapareci e fiquei parado como antes, somente olhando 

para o outro lado, exibindo o outro perfil [5 segundos.], 

finamente me virei e sumi - 
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14. M1 vira para a direita e avança cinco passos para 

desaparecer na sombra ao norte. 5 segundos. 

15. v: Desapareci no meu pequeno santuário e me encurvei, 

onde ninguém podia me ver, na escuridão. 

16. Dissolve para M5 segundos. 

17. v: Agora vamos ter certeza de que conseguimos fazer isto 

corretamente. 

18. Dissolve para S vazio. 2 segundos. M1 com chapéu e 

casaco sai da sombra a oeste, avança cinco passos e fica 

parado olhando para a sombra a leste. 2 segundos. Ele avança 

cinco passos e desaparece na sobra a leste. 2 segundos. Ele 

sai em roupão e touca da sombra a leste, avança cinco passos 

e fica parado olhando para a sombra a oeste. 2 segundos. Ele 

se vira para a direita e avança cinco passos para desaparecer 

na sombra ao norte. 2 segundos. 

19. v: Certo. 

20. Dissolve para M. 2 segundos. 

21. v: Então encurvado no meu pequeno santuário, na 

escuridão, onde ninguém podia me ver, eu comecei a suplicar, 

para ela, aparecer, para mim. Este sempre foi o meu desejo e a 

minha vontade. Nenhum som, uma súplica da mente, para ela, 

aparecer, para mim. Até que altas horas da madrugada eu 

cansava e parava. Ou claro até - 

22. Dissolve para W. 2 segundos. 

23. Dissolve para M. 2 segundos. 
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24. v: Se ela nunca tivesse aparecido, durante todo aquele 

tempo, eu teria, eu teria continuado suplicando, durante todo 

aquele tempo? Não somente desaparecido dentro do meu 

pequeno santuário e me ocupado com alguma outra coisa, ou 

com nada, me ocupado com nada? Até que a hora chegasse, 

com a aurora, para começar de novo, guardar o roupão e a 

touca, colocar o meu casaco e o meu chapéu, para começar de 

novo, a caminhar pelas ruas. 

25. Dissolve para S vazio. 2 segundos. M1 com roupão e touca 

sai da sombra ao norte, avança cinco passos e fica parado 

olhando para a câmera. 2 segundos.Ele se vira para a 

esquerda e avança cinco passos para desaparecer na sombra 

a leste. 2 segundos. Ele sai com chapéu e casaco da sombra a 

leste, avança cinco passos e fica parado olhando para a 

sombra a oeste. 2 segundos. Ele avança cinco passos para 

desaparecer na sombra a oeste. 2 segundos. 

26. v: Certo. 

27. Dissolve para M. 5 segundos. 

28. v: Agora vamos distinguir três casos. Primeiro: ela apareceu 

29. Dissolve para w. 2 segundos. 

30. Dissolve para M. 2 segundos. 

31. v: No mesmo suspiro ela se foi. 2 segundos. 

Segundo: ela apareceu e - 

32. Dissolve para W. 5 segundos. 
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33. v: Deixou-se ficar. 5 segundos. Com aqueles olhos vidrados 

que eu supliquei tanto que olhassem para mim enquanto vivos. 

5 segundos. 

34. Dissolve para M. 5 segundos. 

35. v: Terceiro: ela apareceu e - 

36. Dissolve para W. 5 segundos. 

37. v: Depois de um momento - 

38. O lábio de W se move, afirmando inaudivelmente: 

“...nuvens... como as nuvens... do céu...” v murmura 

sincronizadamente com os lábios: "... como as nuvens...” Os 

lábios se calam. 5 segundos. 

39. v: Certo. 

40. Dissolve para M. 5 segundos. 

41. v: Agora vamos repassar tudo isto novamente. 

42. Dissolve para S vazio. 2 segundos. M1 com chapéu e 

casaco saída sombra à oeste, avança cinco passos e fica 

parado olhando para a sombra a leste. 2 segundos. Ele avança 

cinco passos e desaparece na sobra a leste. 2 segundos. Ele 

sai em roupão e touca da sombra a leste, avança cinco passos 

e fica parado olhando para a sombra a oeste. 2 segundos. Ele 

se vira para a direita e avança cinco passos para desaparecer 

na sombra ao norte. 2 segundos. 

43. Dissolve para M. 5 segundos. 

44. Dissolve para W. 2 segundos. 

45. Dissolve para M. 5 segundos. 

46. Dissolve para W. 2 segundos. 
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47. v: Olha para mim. 5 segundos. 

48. Dissolve para M. 5 segundos. 

49. Dissolve para W. 2 segundos. O lábio de W se move, 

afirmando inaudivelmente: “... nuvens... como as nuvens... do 

céu...” v murmura sincronizadamente com os lábios: “... como 

as nuvens...” Os lábios se calam. 5 segundos. 

50. v: Fala comigo. 5 segundos. 

51. Dissolve para M. 5 segundos. 

52. v: Certo. Havia um quarto caso, ou caso nulo, como eu 

gosto de chamá-lo, acontecia na proporção de novecentos e 

noventa e nove para um, ou novecentos e noventa e oito para 

dois, quando eu implorava em vão, até que altas horas da 

madrugada, eu cansava, parava e me ocupava com alguma 

outra coisa, mais recompensadora, como... como... raízes 

cúbicas, por exemplo, ou com nada, me ocupava com nada, 

aquela MINA, até que hora chegasse, com a aurora, para 

começar de novo, sair do meu pequeno santuário, guardar o 

roupão e a touca, colocar o meu casaco e o meu chapéu, para 

começar de novo, a caminhar pelas ruas. [Pausa.] As ruas do 

passado. 

53. Dissolve para S vazio. 2 segundos. M1 com roupão e touca 

sai da sombra ao norte, avança cinco passos e fica parado 

olhando para a câmera. 2 segundos. Ele se vira para a 

esquerda e avança cinco passos para desaparecer na sombra 

a leste. 2 segundos. Ele sai com chapéu e casaco de sombra a 

leste, avança cinco passos e fica parado olhando para a 
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sombra a oeste. 2 segundos. Ele avança cinco passos para 

desaparecer na sombra a oeste. 2 segundos. 

54. v: Certo. 

55. Dissolve para M. 5 segundos. 

56. Dissolve para W. 5 segundos. 

57. v: "...como as nuvens do céu... quando o horizonte se 

esvanece... ou como um lento cantar de um pássaro... no 

escurecer das sombras..." 5 segundos. 

58. Dissolve para M. 5 segundos. 

59. Fade out de M. 

60. Escuridão. 5 segundos. 
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Noite e sonho 
 

Escrita para ser produzida pela Süddeustcher Rundfunk em 

1982. Estréia em 19 de maio de 1983. Publicada originalmente 

em inglês pela Faber and Faber, em Londres, em 1984. 

 

Elementos 

Luz noturna 

Sonhador (A) 

O seu eu sonhado (B) 

Mãos sonhadas R (direita) e L (esquerda) 

As últimas sete barras de compasso do Lied de Schubert Noite 

e Sonho 

1. Fade in num quarto escuro e vazio, somente com a luz 

noturna de uma janela no alto do cenário numa parede escura. 

Em primeiro plano à esquerda da tela, com pouca luz, um 

homem sentado diante de uma mesa. Seu perfil direito, cabeça 

abaixada, cabelos cinzas, descansando sobre a mesa. 

Somente a cabeça, as mãos e a parte da mesa em que elas 

descansam são vistas claramente. 
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2. Uma voz masculina canta com os lábios fechados as últimas 

sete barras de compasso do Liedde Schuberi, Nacht und 

Träume 

3. Fade out luz noturna. 

4. Cantado suavemente, com palavras, as últimas sete barras 

de compasso do Lied começando com “Holde traume..." 

5. Fade out em A quando abaixa a cabeça para descansar em 

suas mãos. Apesar de estar muito iluminado, continua visível 

durante o sonho da maneira que foi visto pela primeira vez. 

6. A sonha Fade in em B num palco invisível de 1.2m acima do 

nível do chão, no meio da tela, bem à direita do centro. Ele está 

sentado na mesa na mesma posição de A quando estava 

sonhando, cabeça abaixada descansando sobre as mãos, mas 

com o perfil esquerdo, iluminação mais suave do que em A. 

7. Do escuro, atrás e acima da cabeça de B, aparece L, que 

descansa suavemente na cabeça dele. 

8. B levanta a cabeça, L sai e desaparece. 

9. Na mesma escuridão aparece R com um cálice, conduzindo 

gentilmente para o lábio de B, que bebe, R desaparece. 

10. R reaparece com um lenço, enxuga gentilmente a testa de 

B, desaparece com e lenço. 

11. B levanta a sua cabeça e olha para cima, para uma face 

invisível. 

12. B levanta a sua mão direita, ainda olhando para cima e 

segura-a com a palma virada para cima. 
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13. R reaparece e descansa gentilmente na mão direita de E, B 

ainda está olhando para cima. 

14. B transfere o olhar para as mãos que estão juntas. 

15. B levanta a sua mão esquerda e descansa-a nas mãos, 

juntas. 

16. As mãos juntas abaixam e descansam na mesa e nelas B 

descansa a sua cabeça. 

17. L reaparece e descansa gentilmente na cabeça de B. 

18. Fade out sonho. 

19. Fade in em A e na luz noturna. 

20. A levanta a cabeça na mesma posição da abertura. 

21. Lied como antes (2). 

22. Fade out na luz noturna. 

23. Final do Lied como antes (4). 

24. Fade out em A como antes (5). 

25. A sonha. Fade in em B como antes (6), 

26. A câmera se move lentamente para o close-up de B. A sai 

de cena. 

27. Sonho como antes (7-16) em close-up e mais lento.  

28. A câmera recua lentamente para mesma posição de 

abertura, enquadra A. 

29. Fade out sonho. 

30. Fade out de A. 

 

 
 
 
 


