CRÍTICAS, COMENTÁRIOS & CLIPPING
Trecho da crítica de Lionel Fischer:
“’Boa noite, mãe’ recebeu sóbria e segura
versão cênica de Hugo Moss. Consciente de que
um texto desta natureza dispensa inócuas
mirabolâncias formais, o diretor investe
sabiamente todas as suas fichas no trabalho das
intérpretes. E o resultado desta opção revela‐se
plenamente gratificante.
Na pele de Jessie, Thaís Loureiro exibe
desempenho irrepreensível, trabalhando com
extrema sensibilidade o caráter algo fugidio da
personagem ‐ suas inflexões são quase sempre
propositadamente monocórdias, como se
qualquer ênfase já não tivesse mais sentido,
assim como seu olhar dificilmente se fixa
naquela com quem dialoga. Sem dúvida, uma
atuação precisa e sofisticada, que evita o
melodrama e consegue priorizar o que talvez
possa ser definido como sereno desespero.
O mesmo brilho se faz presente na performance
de Beth Zalcman, impecável do ponto de vista
corporal e não menos sedutora em termos
vocais ‐ é impressionante o domínio que a atriz
tem da voz, o que lhe permite conferir ao texto
imprevistas e expressivas nuances. Cabe
também registrar sua visceral capacidade de
entrega às emoções em causa, assim como sua
habilidade de extrair humor quando este se faz
necessário. Sob todos os pontos de vista, uma
das melhores performances da atual
temporada.
Na equipe técnica, Aurélio de Simoni responde
por uma iluminação sutil e delicada, só
eventualmente pontuando momentos mais
significativos da dolorosa relação entre as
personagens. Hugo Moss e Thaís Loureiro
assinam excelente tradução, sendo corretos os
figurinos de Zalcman e Loureiro, assim como a
cenografia de Moss e Luna Santos.“
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“Uma daquelas ‐ raras ‐ oportunidades que
o teatro tem nos dado de sair do lugar e nos
provocar uma experiência do corpo e das
sensações, num torce e contorce de
sentimentos, agonia e transpiração. Jessie e
Telma, as personagens, conduzem o transe
e mal se sabe quem está ali, de quem é
aquele corpo, aquela voz, aquele caminhar.
O trabalho do elenco não se vê. O que se vê
são Jessie e Telma e elas não me pareceram
atrizes cariocas. O texto... bom, o texto é
interminável. Você vai levá‐lo.”
Paula Alegria, jornalista

“Espetáculo daqueles que suspendem a
nossa respiração, que dá nó na garganta. É
desses espetáculos que saímos mais
despertos, pulsantes, mais vivos, mais
humanos. E com a certeza absoluta que é
desse
teatro
que
precisamos.”
Claudia Almeida da Silva, professora

"Na plateia havia comoção, vivências
intensas de muitos matizes, mas acima de
tudo um profundo silêncio, presença e
humanidade. Teatro de verdade! Temática
essencial, trabalho impecável.”
Denise Calixto, psicóloga

“Chocado. Teatro sem firulas, parafernálias
"mudernosas". Teatro de texto e ator com
composições incríveis e arrebatadoras.
TEATRO assim mesmo em caixa alta. Um
soco no estômago.” Francisco Leite,
cenógrafo

“Faz quase três horas que assisti a BOA
NOITE, MÃE e não consigo parar de pensar
na beleza e perfeição do texto, de Marsha
Norman, com direção de Hugo Moss e,
brilhantemente, interpretado por Beth
Zalcman e Thaís Loureiro. Não consigo parar
de refletir sobre o texto. Que espetáculo
lindo e comovente!” Gilberto Bartholo,
crítico e jurado do prêmio APTR

Trecho da crítica de Pacha Urbano:
As duas atrizes, apesar de vestidas, pareciam
estar em carne viva, irreconhecíveis. São as
técnicas de Michael Chekhov à flor da pele, num
trabalho de desenvolvimento de personagem
mais marcante e impecável que já vi.

“Um espetáculo que fala da necessidade de
sentir amado. Construção de personagem e
direção de primeira linha. Recomendo pra
quem gosta, estuda ou faz teatro. É emoção
e
psicologia
de
alta
qualidade.”
Erica Collares Arantes, atriz

Eu também fiquei igualmente irreconhecível,
em carne viva, descobrindo coisas sobre aquela
família disfuncional, sobre aquelas duas
mulheres transtornadas. Descobrindo também
sobre mim mesmo. Saí do teatro com um
carrossel de passagens e frases da peça na
cabeça, com vários destes personagens
acenando para mim e para minhas experiências
pessoais, me fazendo anotar mentalmente
todas as pessoas as quais gostaria que
assistissem esta obra, que de alguma forma
também poderiam ser atingidas sem
eufemismo como eu fui. Cada frase, cada
detalhe abre espaço para conjecturas, nada é
descartado ou excedente. A própria epilepsia
bem pode ser uma metáfora da influência
incapacitadora de Telma sobre Jessie, desde
criança lhe causando recorrentes vazios,
desestabilizando sua confiança, minando sua
autoestima, escolhendo até um marido para
ela.

“Um trabalho impactante, profundamente
humano e comovente, que mexe com os
nossos
sentimentos.
Arrebatador,
construindo passo a passo, pelo trabalho
das atrizes toda a dimensão dos
relacionamentos humanos. Para quem
ainda
não
viu,
imperdível.”
Marcus Fritsch, ator

[…] O desejo de suicídio de Jessie pode muito
bem ser metáfora para sair de casa, a assunção
da liberdade, de ter a própria vida nas mãos,
longe do que os outros vão pensar, do que
querem para você. Pode fazer alusão para
muitas outras coisas. É alguém fechando a
porta, dizendo “Boa noite, mãe.” e seguindo a
vida. Seja ela qual for.”

“Fui agraciado com uma encenação que
muito se aproxima ao sentido da palavra
exatidão. Um texto cujo drama psicológico é
construído com um primor científico, e
habilidosamente traduzido, é vivenciado
não por duas atrizes, mas por duas
personagens. Essa foi a minha sensação de
espectador. E o aplauso entusiasmado só
poderia se substanciar de pé, como assim o
foi.”
Murici Lima, ator
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Trecho da crítica de Rodrigo Monteiro:
O desafio de Beth Zalcman (Mãe) e de Thaís Loureiro (Filha) é enorme e, porque
plenamente vencido, não menores são seus méritos. Não há no texto uma só pitada de
melodrama, mas o espectador só poderá reconhecer isso no final. Os diálogos são cheios de
ironias e de não‐ditos e dão a ver um imenso roll de antecedentes dramáticos como é
bastante raro de se encontrar em textos latinos. Dessa forma, Zalcman e Loureiro, para
defender bem suas personagens, precisam antes vencer o público mais acostumado com
outro tipo de narrativa. E conseguem! Quanto mais a peça avança, mais se percebe que as
inúmeras piscadelas e soluços de Jessie não são meras marcas de uma interpretação
tipificada, mas verdadeiramente detalhes da realidade em que essa jovem mulher vive. Do
mesmo modo, o andar cansado, os cabelos enrolados, a coluna curvada e o tom de voz
irritado da Mãe. No melhor momento da direção de Hugo Moss, assistido por Cleiton
Echeveste, está a percepção de que essa Mãe e essa Filha só se tocam quando todas as
formas de reaproximação já tiverem sido tentadas. Eis aqui um trabalho belíssimo!
“Boa noite, Mãe”, além dos valores já destacados, oferece um uma essencial reflexão sobre
o aparato cenográfico na construção de uma peça neorrealista como essa. Ao longo de
sessenta minutos de encenação, o espetáculo se passa na sala e na cozinha da casa onde
moram Thelma e Jessie. Para a narrativa fluir, o espectador não pode ter dúvidas. Em outras
palavras, a torneira precisa funcionar, as gavetas devem abrir, o cigarro precisa acender. No
cenário de Luna Santos e do diretor Hugo Moss, todos os armários foram construídos com
caixas de papelão, mas o que conceitualmente tinha tudo para ser um fracasso semântico
acabou por cumprir vigorosamente sua função. O figurino criado pelas atrizes e o desenho
de luz de Aurélio de Simoni ratificam o realismo e fazem bem, como o cenário, à narrativa.

Trecho da crítica do blog Gargalhada de Dulcina:
PRECISÃO E EMOÇÃO! Antes que se troquem dez pares de falas, a dramaturga joga em
nossas mãos uma "batata quente" que nos queima incessantemente até o fim do
espetáculo... e depois! As atrizes: (Beth Zalcman e Thaís Loureiro) duas somente, nos fazem
enxergar através de suas construções os diversos outros personagens da trama, os
desacertos de toda uma família e suas consequências. Elas são corporalmente precisas e
econômicas, se apropriam de técnica própria na elaboração dos personagens mas sem "
esfregar" a técnica em nossas caras, ferindo com isso nossa inteligência! Elas nos conduzem
pela angústia, pelo terror e pela emoção que o texto contém, sem exageros ou catarses
desnecessárias. Um espetáculo que visivelmente se deu ao trabalho de fazer profundo
estudo prévio (raríssimo...) em todos os seus níveis e etapas, que nos inquieta, nos fascina,
aterroriza e que (para o inconveniente de alguns) nos faz pensar sobre o ridículo da vida!
Bem, em tempos de desarranjo teatral no cenário desta velha senhora recauchutada de 450
anos, eis que BOA NOITE, MÃE é um belo lírio que floresce no lodo! Vida longa! EVOÉ!
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