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Ney, uma introdução

É difícil escrever sobre um amigo de toda a vida. Mas, por vezes, necessário.

Uma das filosofias da Coleção Aplauso, que a Imprensa Oficial está publicando,

é fazer justiça, sempre que possível em vida, ao trabalho de nossos grandes

artistas e profissionais, reconhecendo a herança que eles nos deixam. E que

não tem preço. Cada edição nossa é também um agradecimento a tantos mo-

mentos de alegria, emoção e informação que eles nos deram. E também um

registro histórico de momentos marcantes de nossa cultura e época.

Embora já tenha havido um livro biográfico de Ney Latorraca, este não conse-

guiu captar um elemento fundamental no personagem: o senso de humor.

Qualquer pessoa que tenha tido a sorte de trabalhar ou conviver com Ney sabe

disso: ele é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas que conheço. Tem

expressões próprias, caretas, gestos, que são tão comunicativos que em pouco

tempo todo o grupo o está imitando, sem se dar conta. Viramos todos pequenos

Neys.

Quem viu Irma Vap (e quem não viu?) sabe bem como ele pegou um papel de

coadjuvante e o transformou, com improviso, num duelo entre dois grandes

atores como pouco se viu nos palcos brasileiros. No início dos anos 70, tive um

projeto de fazer um filme chamado Cordão Umbilical, justamente com Ney,

Marco Nanini, Marília Pêra e Débora Duarte (com quem Ney fez o grande êxito

Anarquistas, Graças a Deus, que confessa ser seu papel preferido). O filme nunca

saiu, mas minha intuição estava certa, eles todos combinavam.

Ney está presente em minha vida desde Santos, no começo dos anos 60. Quando

o conheci fiquei assustado com aquela vitalidade, aquele despudoramento,

aquele talento tão óbvio e evidente. E que não pedia desculpas. Ao contrário,

se assumia. Dizia que ia ser o maior ator do Brasil. E pronto.

Foi justamente por ser tão assumido que o aceitei como amigo (porque ele fez

uma grande campanha para me conquistar. Quando alguém não gosta dele à

primeira vista, ele faz tudo para desfazer essa impressão). Mas, ao contrário do

que possa parecer, não é difícil ser seu amigo.

Sempre bem informado, pode parecer egocêntrico, mas nunca deixou de fre-

qüentar minha família, ser amigo próximo de minha mãe Elza (com quem manti-

nha longas conversas telefônicas, até o fim de sua vida). Nunca deixou, também,

de me ouvir e apoiar. Foi ele quem fez a narração do único curta-metragem

que dirigi (quando ainda não era famoso). E que vi muitas vezes comprar brigas

por mim, quando sabia eu ser injustiçado. Não só por mim.
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Ney odeia injustiças e é capaz de ir ao presidente da República, ao papa, na

tentativa de corrigi-las. Ainda mais se a vítima for seu amigo. Pelos amigos ele

até mente, acentuando qualidades que infelizmente não temos, contatos que

estamos longe de exercer (durante anos, ele garantiu a todos, com a maior

convicção, que eu era íntimo de Elizabeth Taylor).

Também foi o melhor filho que conheci. Nena, ou Dona Nena, era uma mulher

muito especial. Com Ney, formava uma dupla imbatível. Um começava uma

frase que o outro completava. Eram unha e carne, o mesmo espírito, talvez a

mesma pessoa. Por isso o seu falecimento foi de tal forma marcante e, porque

não confessar, traumatizante. Ney parecia ter perdido o rumo, ficado sem bali-

zas. E posso entender porquê. Ainda hoje, mesmo eu, me vejo repetindo frases,

idéias que a Nena me passou.

De qualquer forma, o pior já passou. Nós já temos de volta o Ney no esplendor

de sua melhor forma, de sua quase maturidade. Digo quase, porque acho que

ele nunca vai perder esse jeito moleque, matreiro, cúmplice, entusiasta, que a

nossa amiga mútua Tania Carvalho tão bem captou neste livro. Que é como

afirma, uma celebração. Do talento, da amizade, da alegria. De termos Ney em

nossas vidas.

Rubens Ewald Filho
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“Em primeiro lugar, parabéns a todos pela iniciativa da Coleção Aplauso. Este

livro – realmente uma celebração – feito com o maior carinho e amor por Tania

Carvalho, em encontros todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde na minha

casa, resultou em um trabalho que gostaria de dedicar aos realizadores desse

pequeno jovem senhor Ney Latorraca. A meus pais, Alfredo Latorraca e Tomasa

Josephina Latorraca, Nena.”

Ney Latorraca
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Apresentação

Ney Latorraca é único. Quem tem o privilégio de ser seu amigo sabe disso. Seu

público fiel, também. Dono de um senso de humor inacreditável, é capaz de

contar qualquer história com uma graça jamais imaginada: do velório de um

parente querido a um de seus fracassos.

Foram poucos, mas existiram. E ensinaram-lhe muito. “Uma pessoa vaidosa,

regateira como eu, precisa levar umas chapuletadas de vez em quando”, garan-

te.

Digamos que vaidoso, sim, mas sincero também, porque difícil achar algum

ator que comente – com tanto humor – seus insucessos. Estrela, com certeza,

mas é capaz de ser amado pelas camareiras, motoristas, técnicos, o primeiro

grande termômetro do sucesso dos seus personagens.

Neste ano de 2004, Ney Latorraca está completando 60 anos de vida e 40 anos

de profissão. Nada mais justo que ele comemore com muitos esta data.

Celebremos, então, nos embrenhando na sua história, vendo juntos o álbum

de fotos de sua vida.

Brindemos.

Tintim!

Tania Carvalho
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Álbum de Família

Minha mãe

É mais fácil falar da minha mãe hoje,

pois já se passaram dez anos que ela

faleceu – morreu é uma palavra tão

feia! Tomasa Josephina Palhares

Escudero, Nena, era uma mulher

batalhadora, que jamais conheceu

a palavra medo. Aos 14 anos fugiu

de casa, acabou sendo girl nos shows

de cassino e fazendo dupla com

Grande Otelo. Era uma pessoa para

cima, que achava a vida um espetá-

culo. Sem fazer gênero, ela falava

assim para mim: “Neyzinho, obser-

va a quantidade de tons de verde

que existem na natureza e você vai

entender como a vida é genial”.
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O pai

Meu pai, Alfredo Simonim

Latorraca, tinha um gênio terrí-

vel, não fazia média com nin-

guém, achava tudo muito cha-

to, um horror, e era de uma sin-

ceridade quase ferina. Quando

eu dizia que ia ser alguém na

vida, ele deixava claro: “Você

não vai ser nada, nós nunca

seremos nada, ninguém é

nada”. Um visionário, digamos

assim. Durante muitos anos fa-

lei mal dele, mas hoje não falo

mais. Muita coisa dele está em

mim.
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O pai com Ilona Massey

Meu pai era crooner e apresen-

tou um espetáculo da Ilona

Massey, do filme Balalaika, na

Pampulha, em Belo Horizonte.

Ela começou a dar em cima

dele; minha mãe, grávida, co-

meçou a xingá-la e acabaram os

dois – meu pai e ela – na cadeia,

por culpa da gringa.

Nós três

Minha mãe fez vários abortos

antes de decidir ter um filho.

Quando nasci, não havia nin-

guém para tomar conta de

mim. Um dia minha mãe me

deixou com uma tia e me en-

controu todo pretinho, decidiu

parar tudo e se dedicar à casa.

Meu pai sempre achou que eu

tinha vindo para atrapalhar a

relação dos dois e nunca me

escondeu isso. Acho bacana a

sua sinceridade; Ele me dizia:

“Você é um elemento que veio

para detonar, porque ela gosta

mais de você do que de mim”.

Ele tinha as suas razões. Mesmo

assim éramos um trio. Um trio

de hienas, meio Exército Bran-

caleone, morando em quartos

de pensão, com pouco dinhei-

ro, mas, à nossa maneira, feli-

zes.
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Eu, neném

Eu ia nascer em Belo Horizonte,

mas minha mãe foi a Santos e aca-

bei nascendo lá, na casa da minha

avó paterna, na Rua Paissandu, 23,

pelas mãos de uma parteira cha-

mada Maria.

Retratos da infância

Tive uma infância cheia de regras,

o que era necessário para a nossa

sobrevivência. Meus pais aluga-

vam quartos em pensões para ca-

sais sem filhos. “Sem filhos” era

eu, que não dava um pio. Só quan-

do eles se mudavam as pessoas

sabiam que havia uma criança.

Como não tinha condições de

comprar gibis, minha mãe me deu

um só que devia ler para o resto

da vida. Meu sapato Tanque Cole-

gial durava cinco anos. Meus brin-

quedos eram poucos e os tenho

até hoje. Nestas fotos em que es-

tou mais arrumadinho, pode ter

certeza, foi presente de alguém,

de alguma tia, do Manoel da

Nóbrega. Não tinha esta história

de tênis Nike, video game e ter

ataque por tudo. Aliás, não havia

reclamação. Uma vez fiz um mu-

xoxo porque havia picadinho de

novo na mesa e minha mãe me

avisou - e cumpriu - que eu ia co-

mer picadinho por um ano para

não reclamar. Papai era mais rígi-

do. Mamãe conseguia manter

uma ternura. Não fiquei com trau-

ma, nem amargurado, pelo con-

trário, acho que foram anos lindos

da minha vida, porque eram cheio

de sonhos.
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Eu, mãe e pai na praia

Como ciganos, moramos em Minas, em Santos e no Rio de Janeiro, na Rua

Ronald de Carvalho. Aqui, estamos os três na praia, pouco tempo antes de eles

se separarem.

Para compensar a rigidez em casa eu era um demônio no colégio. Foi assim

desde o pré-primário até o científico. Quando estava morando no Rio de Janeiro

estudei no Colégio São Fernando, colégio de gente bem, lá estudaram a Maria

Cláudia, a Renata Sorrah e o Luiz Carlos Lacerda. Eu estou no meio – Claro! – na

fila de cima, bem orelhudo.
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Meus 15 anos

Meus pais tiveram uma briga e passei o

meu aniversário de 15 anos com os pais

do meu amigo Luiz Fernando Batalha:

Tia Nieta e Seu Lindolfo. Com eles, fui

para a Europa um ano depois.

Nena e Papi

Fui passar as férias em Mato Grosso por-

que uma prima estava se preparando

para ser Miss e eu estava interessadíssimo

neste assunto, quando vi o Boanerges no

circo. Pedi que ele procurasse a minha

mãe em Campo Grande e eles acabaram

se casando. Foi seu grande companhei-

ro, era uma pessoa totalmente do bem e

uma grande figura na minha vida. Era

um homem enorme, um Hulk, um índio.

Nas minhas estréias ele puxava os aplau-

sos e dava nas pessoas que não estavam

gostando.
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Minha primeira vez na Europa

Está escrito atrás. Itália, Roma. Estou na Fonte dos

Desejos, famosa pelas suas lendas. Lá joguei minha

moeda e fiz três pedidos. Dizem que quem joga

uma moeda ali, voltará algum dia, vamos ver se é

verdade. Europa, 17/7/62.

Minha turma na Associação Cristã de Moços, em

1965. Não lembro mais o nome de quase ninguém,

só do Ademir Fontana, o último à direita.

A primeira plástica da Nena

Entrou um dinheiro e ela fez plástica.

Olha como está péssima na foto! Pare-

ce feita de borracha. Ela ficou com ódio

de mim, porque entrou para fazer um

lifting e eu mandei aproveitar e fazer

também as orelhas. Ela me xingou de-

mais, porque doeu pra caramba.

Untitled-4 8/9/2008, 20:5118



19

Nena no Natal

Aqui ela está bonita, foi em um Natal na casa do

Sérgio Britto com o elenco todo do Rei Lear. É a foto

em que ela está mais com a cara dela.

Nós na Espanha

Aqui foi a consagração da sua vida. Fomos comemo-

rar os seus 70 anos na Espanha. Minha avó, quando

saiu de Soria, uma cidade perto de Madri, havia le-

vado um lenço com um pouco de terra prometendo

que um dia iria voltar. Minha mãe colocou de volta a

terra em Soria. E foi recebida como uma estrela, por-

que era uma Escudero, tem brasão e tudo da família

na cidade. Fomos embora sem que ela olhasse para

trás, porque tinha feito o que precisava ser feito.

Tomamos muita sangria, comemos puchero, a Espa-

nha voltou toda, Almodóvar ficou cool.
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Meus amigos de Santos

Aqui estão o Álvaro (Amaral), o Luiz (Alca de Santana) e o Rubens (Ewald Filho), o Rubinho, que

sempre me deu muita força. A turma de Santos. O Rubinho, a Jandira Martini, a Neyde Veneziano

eram do TEFF, Teatro da Faculdade de Filosofia de Santos, e eu fui chamado para entrar no

grupo. Tirei um pouco os papéis do Rubinho na época... É um grande amigo mesmo, daqueles

que você sabe que pode ligar a qualquer hora e com quem me encontro cada vez que estou

virando uma década para uma longa conversa. Quando fiz 40, a conversa, horas, foi na porta do

Gallery; depois, aos 50, e já temos marcada a dos 60. Acho o máximo ser amigo da pessoa que

mais entende de cinema no País. Em determinada época todo o cinema brasileiro queria matá-

lo, mas, graças a Deus, todos viraram amigos. Não agüentava mais ficar no meio: defendendo o

cinema para ele e defendendo-o do cinema brasileiro. Ambos somos uma mistura maluca. Ele é

meio espanhol e meio alemão, uma coisa Fassbinder misturado com La Violetera, que também

tenho. Enfim, somos amigos de toda uma vida.

Na festa do Walter Clark

Nesta foto estou com pessoas que amo muito: Maria Augusta Barbosa Mattos, a Guta, Sônia

Braga e Walter Avancini na festa de uma pessoa que também amei demais, Walter Clark, naquele

clube que dá bola preta e bola branca, o Country do Rio.

Na casa da Guta

Aqui estamos na casa da Guta, que fazia almoço todo sábado e era uma festa. Inês Galvão, que

foi minha mulher por quatro anos, Therezinha Sodré, Nestor de Montemar e Edney Giovenazzy.

Eu estou discreto, não? Imagina que estou num momento em que já estava virando cool. Que

estampado é esse?
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Momentos com pessoas que amo: La Raia, uma menina na foto; Leina Krespi;

Lúcia Veríssimo, linda; e Maitê Proença, a quem admiro muito. É uma pessoa

que sempre me surpreende sempre pelo caráter. Além da beleza e do talento,

ela é uma pessoa solidária, que representa bem a generosidade da classe artís-

tica brasileira.
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Carnaval

Esta é a embriaguez do sucesso. Desfilei no Império Serrano em 1977 cantando

“O mar/misterioso mar...” e quem me fotografou foi a minha amiga Regina

Rito. Eu tinha certeza que, mesmo cheio de purpurina, camuflado, a platéia

não deixaria de gritar o meu nome. E ela, claro, gritou, porque eu fiquei man-

dando beijo, provocando...
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Eu, em vários

momentos.

“Amo tirar

fotografia.”

Untitled-4 8/9/2008, 20:5124
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Santinhos

Mandei fazer 5 mil santinhos como esses acima

e os distribuo quando as pessoas me pedem

autógrafos. Quando não pedem, ofereço, pre-

ciso me livrar desta quantidade enorme. Quem

sabe na época das eleições...

Tintim!
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A Carreira

EAD

A Escola de Arte Dramática não é uma lembrança, permanece viva até hoje. Foi

lá que aprendi disciplina – e precisava disto, pois me achava pronto –, esgrima,

a sentar direito no palco, dicção, a decupar um texto, maquiagem, estudei os

grandes clássicos, descobri que um personagem começa ainda no camarim,

que ele tem voz, postura e um cheiro próprio.

Tudo isso e mais, com professores maravilhosos como Sábato Magaldi, Dorothy

Leiner, Paulo Mendonça, Milene Pacheco, Timochenko Whebi, Maria José de

Camargo, Leila Cury e, em especial, o Dr. Alfredo Mesquita.

Foi na EAD que descobri o verdadeiro sentido de ser ator! Nada do que faço

desde então é gratuito, tudo tem a ver com meus anos de escola. Por isso ela

sempre está presente na minha vida.

Hamlet

Esta foi uma montagem no segundo ano da Escola de Arte Dramática. Não era

o Hamlet completo, mas vários trechos. Neste momento, era o Monólogo da

Carne: Oh, se esta carne muito poluída pudesse derreter-se, transformar-se em

água. E eu estava todo pintado de azul, uma maquiagem linda, criada pelo

Timochenko Whebi.
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Jandira Martini, Ney e Terezinha Teller

Para fazer O Mistério de Irma Vap tantas décadas depois, precisei passar por O

Relicário, de Arthur Azevedo, peças de Martins Pena, comédias quiproquó, de

entra-e-sai do guarda-roupa, todas nascidas de Feydeau. Esta foi uma montagem

também de fim de ano, teatro puro, com telão desenhado, muita troca de

roupa, só faltava o ponto.

Untitled-4 8/9/2008, 20:5127
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Balada de Manhattan

Esta peça de Léo Gilson Ribeiro, com direção de Paulo Hesse, foi baseada em

um fato que havia acontecido em Nova York e estarrecido todos: diversas pes-

soas presenciaram um assassinato em um pátio, para onde davam vários prédios,

e ninguém fez nada. Quem diria que iríamos ficar assim também, coniventes

com a violência! Ela foi encenada no pátio da EAD, onde todo o elenco posou

para esta foto.

Olha que clima 60’! Estou a cara do Ney Matogrosso!
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Tem uma cara de época... meio hippie, as pessoas acreditando no poder da

flor, uma coisa ingênua. O volume do cabelo dá a dimensão da revolta.

Aluno de escola adora fazer Sartre. Huis Clos é uma peça muito difícil que

devia ser feita somente por profissionais, precisa vivência para discutir o “inferno

são os outros”. Mas fazia parte da época montar Sartre, mostrar que era existen-

cialista de carteirinha.

Era uma época difícil, estudantes estavam sendo mortos, passeatas, a EAD ia na

frente dos movimentos de protesto. E levávamos sempre o pior: as balas, as

bolinhas de gude, as patas dos cavalos.  Quantas vezes eu estava andando pela

7 de Abril e ouvia uma voz: “Sai daí, Neyzinho, sai daí, isso não vai dar certo”.

Era minha mãe atrás de mim, uma coisa triste, e eu seguia adiante, firme.

Huis Clos – Entre Quatro Paredes

Untitled-4 8/9/2008, 20:5129



30

Marie Claire Brant, linda, tinha um cabelo enorme... mas estava de peruca.

Era a grande promessa da escola, mas não seguiu carreira.

Momentos ‘Bonjour, Tristesse’, Françoise Sagan misturada com João Gilberto.
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Exercícios Americanos

Em 1969 houve um levante para tirar o Dr. Alfredo Mesquita. Os alunos acha-

vam que a EAD era careta demais, só montava clássicos, e queriam uma nova

escola. Eu fiquei do lado do Dr. Alfredo e ficaria sempre! Dormi na escola,

quando ameaçaram invadi-la, impedi que levassem os figurinos, fiz o que pude.

O Dr. Alfredo decidiu passar a escola para a USP, chamar um diretor de fora

para fazer a montagem do terceiro ano – Ademar Guerra, que dirigiu Exercíci-

os Americanos.

No elenco de Exercícios Americanos, que é de um autor belga, Jean Claude

Italie, estavam o Carlos Alberto Ricelli, a Jandira Martini, a Cléo Ventura, a Ana

Maria Barreto – na foto comigo. Na verdade esta peça foi um laboratório para

o Hair.
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A Formatura

Eu dirigi a nossa formatura. Nossa turma foi a maior da EAD – 11 alunos. Eu

inventei que entraríamos por ordem alfabética ... ao contrário. Só para eu entrar

por último: Antônio Ney Latorraca. Graças a Deus a Ana Barreto não participou,

senão ela seria a última.

Cada um de nós tinha um padrinho, que fez um juramento diante da platéia

de proteger o afilhado para sempre, senão teria um fim trágico, morreria com

a boca cheia de formiga, uma bobagem que criei. Minha madrinha foi a Marília

Pêra.
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O Teatro Profissional

Sou uma pessoa over. Adoro uma platéia.

Quanto mais gente, melhor. Casa cheia,

sempre. Então, posso dizer que nasci para

estar no palco. Além disso, através do tea-

tro conheci gente maravilhosa, e isso é

mais importante até do que as próprias

peças de que participei: Victor Garcia, Raul

Cortez, Célia Helena, Ruth Escobar, Straz-

zer, até mesmo o Gerald Thomas, que ser-

via cafezinho, esperto, em O Balcão; Sába-

to Magaldi, que fez críticas maravilhosas

sobre mim, sempre; Aracy Balabanian,

Dina Sfat – que mulher linda, no dia em

que ela morreu, fui internado com uma

hemorragia que quase me matou também,

paixão –, Paulo José, Marília Pêra, a minha

madrinha que me deu sábios conselhos,

dentre eles nunca largar uma temporada

no meio, ir até o fim com a peça, o que

nem sempre fiz; Walmor Chagas e Cacilda

Becker, que nos deixou de herança a Ruth

Escobar, também muito minha amiga,

Nanini, Antunes Filho, enfim, tanta gente

bacana, e muitos nomes não falei aqui,

que quis muito estar junto, desde Santos,

e consegui.

O Balcão

Quando saí da EAD todos esperavam que

eu fizesse um protagonista, mas senti que

precisava ir por outro caminho, mais alter-

nativo – mesmo que fosse um off-luxo co-

0mo O Balcão – para, de certa forma, re-

começar tudo. Victor Garcia fez, realmen-

te, um espetáculo. Meu personagem era

a Lágrima – tinha o Sangue e o Suor – fa-

lava pouquíssimo e ficava pendurado, ves-

tindo só um tapa-sexo, em um cabo de aço.

Um dia minha mãe foi ver o espetáculo e

me avisou que eu estava preso só por uma

madeirinha e, se alguém mexesse nela, eu

cairia lá de cima. Ela tinha razão e larguei

a peça.
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Hair

Fiz diversos personagens em Hair: era um dos membros da tribo e também o substituto do

Bógus, que vivia o Claude, e do Laerte Morrone no número de platéia, como uma mulher ameri-

cana horrorosa, magra, eu pesava 55 quilos. O elenco da peça era enorme e todos ficavam nus

em determinado momento. Vou confessar uma coisa: a ordem de entrada não era pelo talento,

mas sim pelo tamanho do pinto. Pitanga, é claro, vinha na frente. Depois, o Ricardo Petraglia,

Nuno Leal Maia, Antonio Fagundes, Dennis Carvalho, Carlos Alberto Riccelli. Eu vinha lá pela

quinta fila. Depois de mim, só os músicos.

Elenco completo de Hair. Eu sou o décimo, da direita para a esquerda.
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Nós ensaiávamos todos os dias. Eu morria de raiva do diretor Ademar Guerra e da coreógrafa

Márika Gidali. Imagina sair da praia para 1... 2... 3... descansa. Descanso? Diariamente passáva-

mos as coreografias e as músicas, para que de noite o espetáculo estivesse tinindo. O clima era

de Era de Aquarius, todo mundo acreditava mesmo que estava em tempo de amor e flor. Eu

vivia falando que aquilo ia acabar, que era uma peça, um emprego, com carteira assinada e

tudo, mas ninguém nem me ouvia. Para me garantir, comecei a vender uns bonequinhos que

fazia. Era época do Mug do Simonal e também queria o meu: colava umas pedras, botava um

cabelo feito de lã e pintava uns olhos com esmalte. Com certeza, a coisa mais horrorosa que já

vi em minha vida. E vendia bem. Ganhei mais dinheiro vendendo o boneco no saguão, até tocar

o terceiro sinal, do que como ator.
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O Cavalinho Azul

Sempre tive a maior implicância com teatro infantil, mas resolvi entrar nesta

montagem de O Cavalinho Azul porque era um texto da Maria Clara Machado,

maravilhosa, a direção, da Terezinha Aguiar, que tinha sido da EAD na mesma

época do Ademar. Além do mais, a Maria Alice Vergueiro, que era a produtora,

me pagava muito bem. Os deuses do teatro, que existem, resolveram me castigar

por eu sempre falar mal de uma coisa tão importante: ganhei meu primeiro

prêmio por esta montagem. Fui considerado o melhor ator de teatro infantil

pela Folha de São Paulo e saiu uma foto bem grande. Nunca fui receber.
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Quanto Mais Louco, Melhor

Esta peça de Joe Orton foi assim anunciada: A maior comédia de todos os tempos

com o maior elenco de todos os tempos. A Ruth Escobar fazia a minha mãe, a

Lilian Lemmertz era a minha irmã gêmea – nós usávamos as mesmas roupas no

palco. No elenco estavam ainda o Rubens Teixeira, o Freddy Kleeman e o Walmor

Chagas, que dirigia a peça. Foi um fracasso. Para mim deu certo, a crítica falou

muito bem do meu trabalho e o Walmor assinou a minha carteira com um

salário maior, para que eu comprasse meu apartamento financiado. Ficamos

mais amigos ainda. Já tinha relação com a Cacilda, que havia me conhecido na

escola e me chamara para trabalhar com ela na Secretaria de Cultura, cuidando

do teatro amador e universitário. Depois da peça me aproximei mais ainda do

Walmor, que até hoje é meu amigo e me telefona, com seu inconfundível sota-

que gaúcho.

Jesus Cristo Superstar

Fiz o teste para Jesus, mas quem ganhou foi

o meu querido Eduardo Conde. E era ele que

devia fazer mesmo, tinha mais figura e mais

voz. Fiquei sendo o Pilatos. Tudo deu certo,

parecia feito para mim. Em sua crítica Sábato

Magaldi colocou o seguinte título: Pilatos

Superstar.

Um clima! Fiquei só uma semana na peça. Saí

no dia em que olhei para a orquestra e não

estava mais o Paulo Herculano. O Altair Lima

estava regendo. Era hora de ir embora. No

meu lugar, entrou o Stênio Garcia.
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Eu em dois momentos da peça, que era a preferida de minha mãe.

O Estranho Caso de Mr. Morgan

O Estranho Caso de Mr. Morgan era a peça Sleuth, que no cinema foi prota-

gonizada por Michael Caine e Laurence Olivier. No Rio de Janeiro se chamou O

Jogo do Crime e foi montada com o Paulo Gracindo e o Gracindo Jr. Em São

Paulo, o Antunes Filho preferiu o título O Estranho Caso de Mr. Morgan e meu

companheiro foi o Sérgio Viotti. São dois homens que fazem um jogo, quase

sensual, se transfigurando em muitos personagens. No anúncio apareciam nossos

nomes e mais um: Renato Azevedo. Eu morria no primeiro ato e, no segundo,

surgia um velho que investigava a minha morte, papel do Renato, que era eu

mesmo. Renato Azevedo foi elogiadíssimo.
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No meu primeiro encontro com o Antunes fiquei nervosíssimo, ia encontrar

com um dos meus ídolos, que ainda é e vai ser para sempre. Ele me tratou de

uma maneira inacreditável. Avisou que se eu não quisesse havia gente muito

melhor do que eu para o papel, o Zanoni Ferrite, o Antonio Fagundes, que na

hora iriam aceitar. E ainda: “Para você vou pagar menos” – completou. “Estou

te chamando porque você é mais barato, é pegar ou largar.” Eu peguei. E ele

continuou me tratando de uma maneira.... como eu gosto de ser tratado...

ali... firme ... porque sou muito rebelde e adoro um chicote. Gosto de papai,

castigo, lição para casa. Ele me dava montanhas de livros para ler. Na minha

primeira fala, eu respondia a uma pergunta: “Você é judeu?” Eu fazia uma

pausa e devia dizer: “Sou”. Para dizer isso eu li TODA a história dos judeus,

desde o primeiro que foi morto até o Holocausto. Sabia tudo, podia até respon-

der no Céu é o Limite.
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Bodas de Sangue

Quando me chamou para fazer Bodas de Sangue, Antunes olhou para a minha

mão e constatou que ela não era a de um campesino rústico. Fiquei seis meses

quebrando paralelepípedo com machado todas as manhãs, acabei um trapinho,

para conseguir as mãos que ele queria. Ele não gostou muito quando pedi para

cantar e dançar no espetáculo, mas acabou deixando. Peguei uma música e um

sapateado da minha família e coloquei antes da entrada da noiva. Para alguns

críticos, era a melhor coisa da peça. O Antunes odiava o da-le da-le, o sapateado

do Latorraca.
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Maria Della Costa, que maravilha! Quando ela fez

a peça estava completando 25 anos de carreira e

50 de vida. O Décio de Almeida Prado escreveu,

em uma de suas últimas críticas, que ela em cena

parecia ter a idade de sua carreira.
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O Que Você Vai Ser Quando Crescer

Nós somos os infelizes da noite profunda / Nós somos atores / Sabemos cantar e

dançar de acordo com o seu paladar / De frente, de costas, de lado / A gente

quer arrasar...

(letra e música de Paulo Herculano)

Nossa idéia era colocar seis atores desconhecidos para fazer um trabalho em

que todos escrevessem. Quando começou, o grupo era eu, Jandira Martini,

Francarlos Reis, Eliana Rocha, Vicente Tuttoilmondo e a Esther Góes. Nós nos

reuníamos na casa da Jandira e cada um escrevia o seu sonho de ator, o que

gostaria de fazer em cena: um príncipe, um suicida, um rei. Daí nasceu esta

colcha de retalhos, O Que Você Vai Ser Quando Crescer. A Esther saiu do projeto

e em seu lugar entrou a Ileana Kwasinsky, a Quá Quá, a única que não escreveu

nada. Para dirigir, a gente chamou o Silney Siqueira, um maravilhoso diretor

de conjunto e ele foi amado por todos. Estreamos num esquema meio “o palco

está vazio, tragam o que tiverem em casa”, só mandamos fazer uma roupa

base – maiôs e sungas – que nós mesmos bordamos; um dos meus personagens

andava de cadeira de rodas e improvisamos com um carrinho de geladeira,

uma pobreza! A peça, no entanto, foi SUCESSO absoluto e, de certa forma, foi

para o teatro paulista o que o Asdrúbal foi para o teatro carioca.
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Jandira vivia a Libertad Lamarque e seus cinco filhos: um da Cruz Vermelha;

outro, jurado do Sílvio Santos; o paralítico – eu – que morava na casinha atrás;

a filha prostituta; e um que ela reencontrava em uma noite de Natal. Até neva-

va no palco. Uma verdadeira loucura. O Sérgio Britto quis comprar os direitos

da peça e quando foi na SBAT descobriu que só havia duas folhas de texto.
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Orquetra de Senhoritas

Nesta peça tive oportunidade de trabalhar com um diretor genial, o Luis Sérgio

Person, em quem já estava de olho há muito tempo, desde que tinha visto seus

dois filmes – O Caso dos Irmãos Naves e São Paulo S/A. Fizemos Orquestra de

Senhoritas em um espaço chiquérrimo, que havia acabado de inaugurar, o Teatro

Augusta. Todos os atores estavam vestidos de mulher, com exceção do João

José Pompeu (na foto comigo), que vivia o pianista, de quem eu, Suzane Delicia,

estava grávida e acabava me suicidando, ao saber que ele estava tendo um

caso com Madame Hortense, a chefe da orquestra. Uma tragicomédia genial!

Durante um tempo eu me dividi, no mesmo espaço, fazendo Orquestra de

Senhoritas e O Que Você Vai Ser Quando Crescer. Fui forte candidato ao Molière

de melhor ator, mas o Paulo Goulart estava completando 25 anos de carreira e

deram para ele. Uma raiva do Paulo! Foi absolutamente merecido. E se eu

tivesse ganhado iria ficar intragável, ia virar um busto. Sabe ator que vira busto?

Fica somente da cintura para cima, parado, imobilizado, como se fosse uma

estátua de bronze em uma praça. Graças a Deus, continuo soltinho.
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A Mandrágora

Nesta peça conheci uma pessoa genial, e não sei por que falo pouco dele: Paulo

José, que foi muito importante para mim. Ele é um diretor na mesma linha do

Antunes, só que mais suave. Ao lado dele não existe a burrice, você fica mais

inteligente perto do Paulo. Ele chega de mansinho e pede: “Guri, tu pode ler

estes 400 livros?” E eu achava ótimo. Fui tratado como um príncipe nesta produ-

ção. No cartaz estava escrito: Sfat Produções Artísticas apresenta Ney Latorraca

em A Mandrágora. Eu já era apaixonado pela Dina, e acho que foi uma forma

de ela me dizer que gostava de mim como ator.

Estou bonito nesta foto!!! Inventei uma coisa nesta peça, uma bobagem, uma

“mala falsa” para ficar mais sensual. Como vestia uma malha o tempo todo e

era muito magro, achei que precisava realçar alguma coisa. Então enrolava

umas duas meias – muita gente faz isso, mas só eu confesso – e as pessoas

comentavam: “Nossa, como ele é forte”, já que não ficava bem dizer outro

adjetivo. Usava logo meias bem grandes, pretas, de jogador de futebol, um

“kit Pitanga”, digamos assim. Coisas do teatro.
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Lola Moreno

Fiquei muitos anos sem fazer teatro. Deixei de ser o ator da EAD para me tornar

o arroz-de-festa, a figurinha fácil do Rio de Janeiro. Um dia me levantei, olhei

no espelho e tive a certeza de que estava errado. Apaguei, fiquei ali mesmo,

sentei e não andei mais. Se você não toma uma atitude, o corpo padece e toma

a decisão por você. Foi neste momento que a Lucélia Santos, a produtora, o

Bráulio Pedroso, o autor, e o diretor Antônio Pedro me chamaram para fazer

Lola Moreno. Juro que não entendo a cabeça deles: chamar para ser protago-

nista de um musical, cantando e dançando, alguém que estava de cama. Eles

me salvaram. Fui para os primeiros ensaios de cadeira de rodas, inchado de

tanta cortisona, e na estréia ainda usava uma bengala. Um pouco depois já

estava a mil, maravilhoso, de volta às minhas origens, ao palco, à madeira, de

onde jamais deveria ter me afastado.

Grande Otelo trabalhou com a minha mãe no Cassino da Urca e é meu padri-

nho de batismo. Era uma honra dividir o palco com ele. Quando contei para a

minha mãe, ela fez somente um gesto com a mão, que significava: “Espera...

espera”. Uma semana depois eu queria matar o Otelo, porque ele improvisava,

brincava, era impossível contracenar com ele, um dos maiores atores do planeta,

um erê maravilhoso, um símbolo para todos nós. Mamãe me perguntou quantas

cenas eu tinha com ele. Então ela me aconselhou: “Nas oito cenas você fica de

costas e deixa que ele faça o que quiser. Afinal, ele é Grande Otelo”. Deu tudo

certo.
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Havia uma rata enorme no Teatro Ginástico, quase do tamanho da Lucélia,

que atrapalhava demais o espetáculo. Eu e o Diogo Vilela chegávamos cedinho

no teatro, amarrávamos, costurávamos, grudávamos coisas nas roupas da Lucélia

e deixávamos um bilhete: “Não adianta, querida, este papel é meu. Assinado:

A Rata”. A Lucélia ficava enlouquecida, horas para desfazer os nós, as costuras,

tirar as coisas grudadas. E eu aconselhava que ela não devia investigar muito,

porque só podia ser coisa da rata mesmo. Ah, foram momentos muito felizes

da minha vida! Acho que a Lucélia só vai descobrir agora, vendo este livro. A

rata? Acho que ainda mora lá, ficou amiga da Lucélia e faz até campanha para

o Partido Verde.

Era um elenco enorme, mais de 30 pessoas. O maior nível: Dona Elza Gomes,

Louzadinha, Diogo Vilela, Guilherme Karan, Betina Vianny e muito amigos.

Para mim foi muito importante voltar para a minha praia, para o palco, para a

cena, o meu lugar. E vou parar, senão fico repetitivo, vou falar do ator, o palco,

a madeira.
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Afinal, uma Mulher de Negócios

Esta foi a primeira montagem do Fassbinder no Brasil. Veio um diretor alemão,

jovem, Walter Scholiers, e tive a oportunidade maravilhosa, tanto de trabalhar

com ele, quanto com a Renata Sorrah, uma colega genial! Eu fazia quatro

personagens, três maridos e o irmão daquela mulher alucinada que mata 57

pessoas, as enterra em sua casa, e acaba a peça como uma mulher de negócios.

Eu tinha tempo de me preparar fora de cena, já a Renata se transformava na

frente do público, em um trabalho realmente impressionante. O Sérgio Britto

vivia dizendo que eu ia ganhar o Molière, mas quem ganhou foi a Renata,

merecidamente.

A peça foi um grande sucesso em sua temporada carioca. Aconteceu, porém,

uma coisa muito desagradável no meio da temporada. Tive uma recaída, um

ataque de loucura. Recebi um convite para fazer um filme em Hollywood e

acreditei. Larguei a peça, me demiti da Globo, fiz as malas e já estava me vendo

andando pelo tapete vermelho na entrega do Oscar. No dia seguinte recebi um

telefonema me avisando para não ir, tentei voltar atrás, pedi desculpas pelo

meu comportamento péssimo, mas não deu: o Tonico Pereira já estava no meu

lugar. Fechei as portas do Teatro dos Quatro – Sérgio Britto, Mimina Roveda e

Paulo Mamede – que só fui abrir muito tempo adiante. Mas este é outro capí-

tulo!
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Othelo

Sempre me haviam dito que eu faria Iago muito bem, talvez pelo biótipo, não

sei. Quando o Juca de Oliveira me convidou para fazer Othelo, que iria

reinaugurar o Teatro Cultura Artística, adorei. Nunca havia trabalhado com ele

e fiquei absolutamente apaixonado. O Juca é daquela turma que come, dor-

me, respira teatro. Tipo Paulo José, só que mais espaçoso. Se ele te convidar

para nadar, desista, ele vai ficar falando sobre teatro dentro d´água. Ir para a

fazenda significa discutir teatro. A gente pescava ouvindo ópera e lendo livro

ao mesmo tempo. Que maravilha que ele existe!

Eu não tinha muita noção do que estava fazendo no momento, confesso, embo-

ra tenha estudado muito, muito mesmo. Criei uma imagem e conversei com o

Juca sobre isso (a direção do espetáculo era coletiva, mas quem dirigia era ele

mesmo): eu achava que se o Iago usasse terno, o forro seria todo de pregos.

Ninguém veria, mas ele estaria sendo constantemente ferido, espetado. Um

personagem em carne viva. Afundei-me tanto nesta imagem que tive cálculo

renal e sentia todos os pregos em mim. Esqueci o paletó, aquela imagem horrível,

e passei a rezar todos os dias quando voltava do ensaio. Até hoje sou elogiado

por este personagem. O Iago me deu prestígio.

No programa todos escreveram textos enormes. Eu peguei somente uma frase

do personagem, que resume o Iago: Não sou quem pareço.

Rei Lear

Logo depois de Othelo, fiz outro Shakespeare: Rei Lear. Conversei com Ademar

Guerra, que estava com um problema grave com a turma do Teatro dos Quatro.

Ele me avisou que iriam produzir o Rei Lear, com direção do Celso Nunes, meu

amigo. O Celso me garantiu que, por ele, não havia problema algum, havia

papel para mim, mas eu tinha que convencer o rei, o Sérgio Britto, que eu

havia abandonado. Fui humildemente, pedi para fazer a peça, ele concordou e

pouco a pouco fui reconquistando todos: chegava mais cedo, fazia gracinha,

arrumava o camarim do Sérgio, varria o chão, até um jornalzinho eu inventei.

Eu fazia o Edgar, marido de uma das filhas do Lear, da mesma turma do Iago,

malvado, intrigante. Eu entrava no palco com uma capa enorme, quase voando.

Perguntei ao Celso se não estava demais, muito over, mas ele me garantiu que

eu estava no caminho certo. Saíram as críticas e todas falavam mal de mim.

Com 35 pessoas no palco, consegui este feito. Castigo!
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O Mistério de Irma Vap

Que momento este! O Mistério de Irma Vap representa 1/3 da minha vida artís-

tica. Onze anos em cartaz com um sucesso estrondoso. Carregamos um pouco

de culpa por causa disso. Todos os dias, eu e o Nanini falávamos: “Amanhã vai

cair”. E quando, em vez de 1.200 espectadores, havia 1.180, tínhamos certeza.

“Viu, não disse?” E por 11 anos repetimos esta ladainha.

Muitos anos antes eu havia dito para uma jornalista que o dia em que Marília

Pêra, Marco Nanini e eu nos juntássemos seria um sucesso no teatro brasileiro.

Mas foi só uma frase solta. Nunca poderia imaginar o SUCESSO que foi. Por que

os deuses abençoaram a gente? Ora, porque nós temos talento. Nanini é um

ator maravilhoso, tímido, sério, humilde em relação aos seus personagens –

diferente de mim, que sempre acho que posso e devo colaborar com o perso-

nagem. Marília é uma diretora esplêndida, rigorosa, rígida, que em poucos

dias colocou a peça de pé. Tudo estava predestinado a dar certo, desde a pri-

meira leitura que foi feita na minha casa.

Se somos diferentes como atores, eu e Nanini temos em comum o grande amor

pela nossa profissão. Onze anos depois ainda chegávamos cedo no teatro, passá-

vamos o texto, ele verificava a luz e o som, eu me metia na divulgação, inventava

fotos. Aconteceram muitas perdas no meio da temporada: Bogus, Guta, minha

mãe. Quando o pano abria, porém, tudo mudava, nada interferia. Uns dias

eram meus, outros do Nanini. Em muitos, os dois funcionavam. Sempre houve

uma ligação impressionante entre nós dois. Nada precisa ser combinado, de

costas eu sabia que ele estava com o olhar no lugar certo. Que ator! Nanini

jamais mudou uma marca. Eu sempre fui mais rebelde, puxava aplauso no meio,

aumentava os cacos – a Marília ODIAVA.
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Em uma cena o Nicodemo – um dos personagens do Nanini – entrava e pergunta-

va se estava tudo bem. Eu devia responder com um simples resmungo. Pois bem,

eu desandava a falar como se fosse em japonês e só via a cara do Nanini parado,

entre os dentes, me dizendo: “Filho da puta, diminui este japonês pelo amor de

Deus”. Aí é que eu falava mais coisas absolutamente incompreensíveis.

Nós envelhecemos, engordamos, emagrecemos na frente do público. Gerações

viram a peça: gente que comemorou a primeira comunhão, o casamento e o

nascimento da filha vendo Irma Vap. Fazíamos duas sessões de quinta a domin-

go e nas segundas, terças e quartas viajávamos com outro cenário. E público

não faltava nunca. Um dia cansamos, descobrimos que precisávamos parar.

Estávamos nos apresentando em uma enorme casa de shows e o Nanini chegou

à conclusão que havíamos virado dois copos de chope, de tão pequenininhos

que estávamos no palco. Era o momento de dizer adeus.
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Cartas de Mozart

Este foi um espetáculo dificí-

limo, dirigido pela Nitis

Jacon: eram 12 cartas de

Mozart inéditas, completa-

mente escatológicas, que

interpretava no palco. Em

seguida entravam aquelas

músicas maravilhosas. Esta-

va fazendo a Irma Vap e,

para ficar mais cansado um

pouco, resolvi entrar neste

espetáculo, que era apre-

sentado às segundas e ter-

ças-feiras. Uma loucura.

Loucura boa.
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O Médico e o Monstro

Minha mãe morreu no dia 2 de janeiro de 1994. Eu morri um pouco junto com

ela. Emagreci muito, não conseguia me alimentar – só comia figo, caqui, coisas

que escorregavam para dentro. O Nanini resolveu montar O Médico e o Monstro

para me manter vivo. Fomos a Nova York, vimos o espetáculo com a mesma

companhia que havia feito o Irma Vap, ele decidiu comprar os direitos, produ-

zir – junto comigo e com o Fernando Libonatti – e dirigir o espetáculo. Foi um

jeito de ele me segurar aqui, pois sabia que eu ia embora mesmo. A obrigação

de estudar, decorar, ensaiar me manteve vivo, embora a minha tristeza fosse

evidente até mesmo nas fotos do espetáculo. Sou muito grato a ele por isso, e

serei por toda a minha vida. Ele fez o que a Lucélia Santos havia feito anterior-

mente: me salvou, me puxou do fundo do poço.

Eu fazia um número sapateando com um chinelo de Mickey na frente da cortina

vermelha. Um dia vejo um casal com uma cara... Não tive dúvida, virei para os

dois e disse: “Que cara é essa? Vocês não têm o direito de ficar com essa cara de

bunda, quando estou aqui, sofrendo, morrendo de dor, mas me desdobrando

para que vocês riam”. Foi um aplauso só. Depois que aprendi esse número do

carente, uso-o sempre. Ou, então, quando a platéia está muito fria, invento

que é dia do ator e todos aplaudem de pé. É bom que os espectadores saibam:

eu vejo tudo. Quem está de cara feia, dormindo – Nossa, como tem gente que

dorme de babar! – e até aqueles que vão só para ‘vuduzar’ o espetáculo.
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Essas fotos, produzidas originalmente em

saturadas cores e intencional desfoque,

traduzem bem o clima do espetáculo.
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Don Juan

Um mês antes de minha mãe morrer ela me incentivou a trabalhar com o “ho-

mem da fumaça”, como chamava: Gerald Thomas. Eu tinha sido apresentado a

ele pela Fernandinha Torres e adorei: ele é uma pessoa deliciosa de se conviver,

simpática, bem-humorada, inteligente, engraçada. Ele gostava do meu traba-

lho, em especial o japonês do Irma Vap – ele adorava aquela bobagem! – e eu

admirava muito as peças que ele dirigira. O “casamento” foi inevitável, ainda

mais apadrinhado pela Bete Coelho, que namorava o Luiz Frias. Lá fui eu fazer

o Don Juan, do Otávio Frias Filho, com direção do Gerald, junto com a Compa-

nhia de Ópera Seca, no TUCA. Na primeira noite, fiquei impressionado com a

ovação. Agradecia e acenava como uma miss na hora dos cumprimentos, até

alguém me avisar: “Ney, eles estão vaiando”. Segundo o Otavinho conta em

seu livro, depois que fui arrancado do palco, me tranquei no camarim e perma-

neci monossilábico. Como pode uma pessoa tão bacana, tão generosa ter que

pagar um preço tão alto por ser tão metido?
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Mamãe estava certa! Quando cheguei ali vi que havia uma gente feliz. Depois

de 11 anos só com Nanini, eu voltei a ter uma turma. Uma gente animada,

todos se arrumavam, saíam muito... Sempre de preto. Comecei a me animar

também, a melhorar. Nunca vou esquecer as palavras da Ruth Escobar: “O palha-

ço trincado começou a recolher os cacos”.
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Quartett

Queria muito fazer coisas novas, experimentais, exercitar o meu lado de ator e

trabalhar com o Didi (Édi Botelho). O Gerald me sugeriu a peça Quartett, do

Heiner Muller, e adorei a idéia. Fazíamos diversos personagens e a ação era

toda em um açougue: muito sangue, facas, carnes cortadas. Não era um espetá-

culo popular. A primeira pessoa que me cumprimentou quando desci do palco

na estréia foi o Rodrigo Santiago, que tinha uma garrafa de champanhe na

outra mão. Que nível! Foi muito bom ter feito.
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O Martelo

Conheci este texto do Renato Modesto em 1992, mas somente alguns anos

depois pude encená-lo. Foi uma oportunidade muito boa de trabalhar com o

Aderbal Freire Filho, que considero um dos melhores diretores do Brasil, e com

a Bárbara Bruno Goulart, uma excelente atriz. Era um policial bem interessan-

te, que gostei de fazer.
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Três Vezes Teatro

Todo ator precisa ter determinados autores em seu currículo. Queria muito

fazer alguns clássicos e o Édi Botelho me sugeriu três peças curtas: Os Malefícios

do Tabaco, de Tchekov, O Homem com a Flor na Boca, de Pirandello, e A Mentira,

de Cocteau. E foi assim o espetáculo, muito elogiado pelo Sábato Magaldi e

pelo Mino Carta e teve uma excelente repercussão quando viajei pelo Brasil

com ele. As pessoas riam e se emocionavam nas horas certas. Para mim foi

muito bom rever a obra desses autores, me fez sentir de novo na EAD arrumando

caderno, merendeira, livros. Aquela coisa tensa e deliciosa.

Capitanias Hereditárias

Resolvi ir sozinho para Nova York e a Maria Padilha mandou que eu procurasse

o Miguel Falabella. Pois bem, fiquei duas semanas grudado com ele, impossibi-

litado de dormir, conversando, fazendo palhaçada, rindo e jogando cartas. Fica-

mos íntimos. Foi lá que ele teve a idéia de fazer Capitanias Hereditárias e me

chamou para o elenco. A peça mudou bastante desde a primeira idéia, mas eu

permaneci. Para mim foi uma oportunidade maravilhosa trabalhar com a Natá-

lia do Vale, que adorei, com a Bia Nunnes, amiga mais antiga, com o José Wilker,

com quem havia feito Hair, com a Guilhermina Guinle e o Édi Botelho. E mais,

agora posso colocar no meu currículo que fiz Nelson Rodrigues, Bráulio Pedroso,

Plínio Marcos e Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa.
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Cinema

Cinema é glamour puro! É quando o ator se sente um Gulliver, um gigante

representando para aquelas pessoas pequenininhas lá embaixo. Digamos que

é a consagração maior do ego. É o ego amplificado em som dolby. Desde peque-

no sonhei com o estrelato no cinema, tapete vermelho, bandeira do Brasil

hasteada, vários Oscars.

No ginásio eu tinha um fichário, cuja capa era uma colagem com notícias de

Hollywood, mas eu substituía o nome dos atores pelo meu: “Ney Latorraca

voou para Los Angeles...”; “Ney Latorraca inaugurou a sua piscina”. Nas contra-

capas havia a foto da Elizabeth Taylor e da Carol Lynley.

Aos doze anos eu já dizia para a minha mãe: “Um dia você ainda vai ver o meu

nome aqui, na fachada do Cinema Roxy”, que era um dos maiores cinemas do

Rio de Janeiro. Ela achava que eu era maluco, mas se não cheguei a Hollywood,

estava nos letreiros do Roxy pouco tempo depois, porque quando a gente quer

realmente uma coisa, consegue. E eu queria muito o cinema, com todas as suas

dificuldades, as intermináveis esperas, poucos recursos e seu enorme fascínio.

Audácia, A Fúria dos Trópicos

Assim como no teatro, quis começar num esquema bem off, Boca do Lixo. Tinha

a maior curiosidade de ver a minha cara na tela grande. Quem me garantiu um

lugar neste filme do Carlos Reichenbach e do Antonio Lima foi a Therezinha

Sodré. A produção não tinha nada e o Carlos Alberto Torres, com quem ela

estava namorando na época, comprou um engradado de frutas, dois sacos de

batatas e me levou na rodoviária.

Cheguei na cidadezinha em que eles estavam filmando, entreguei tudo para a

produção e ganhei um personagem: um bêbado, que falava mal até mesmo do

cinema brasileiro. Gostei de me ver na tela, embora tenha assistido ao filme

absolutamente sozinho. Não tinha ninguém no cinema. Mais uma vez paguei

pela minha vaidade.
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A Noite do Desejo

O Robert Bolant, que era o rei da Boca do Lixo, me levou para conhecer o Fauzi

Mansur, que me contratou imediatamente, ao saber que eu do signo de Leão.

Ele só trabalhava com leoninos.
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Sedução

Fiquei muito amigo do Fauzi, que

decidiu fazer um filme comigo e

com o David Cardoso, campo-

grandense, da terra da mamãe. Eu

fiz a cabeça do Fauzi para chamar

a Sandra Bréa, que era a estrela

do momento, o Fregolente, o

Dionísio Azevedo, a Flora Geni. O

filme, que seria mais um filme com

uma boazuda, virou um filme de

época, bonito, muito bem cuida-

do, que me fez ganhar todos os

prêmios – no Festival de Guarujá

e o Coruja de Ouro da Air France.

Foi quando a Lílian Lemmertz me

deu uma lição: “Melhor coisa para

segurar porta, para ela não bater,

é prêmio, serve para isso”.
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No filme, eu e a Sandra dançamos um tango. Ela, como tinha a formação de

bailarina, pediu para marcar a cena e ele concordou. Virou a grande cena do

filme, um plano-seqüência genial, nós dois dançando pela casa inteira. Esta

cena era aplaudida no cinema.

Aprendi muito com Fregolente, Dionísio e Flora. Ficava horas ouvindo suas histó-

rias.

Sandra era uma estrela! O lugar dela nunca mais foi ocupado! Está para nascer

alguém para descer uma escada como ela, com aquela canela fina, pernas mara-

vilhosas, aquela bunda de crioula, linda, sabendo dançar, cantar e “segurar

uma roupa”.

Untitled-8 8/9/2008, 21:2582



83

Deixa... Amorzinho... Deixa

Eu já estava morando no Rio de Janeiro quando fui convidado para fazer este

filme, em que fazia papel duplo, gêmeos, um bem mau, que morava no céu,

junto com o Fábio Sabag, o Moacyr Deriquém, o Wilson Grey, enfim, o cinema

brasileiro inteiro, e atazanava o outro que ficava aqui na Terra.

Nunca entendi porque o filme tem este título. Por mim seria O Passado me

Condena ou Meu Ódio Será Tua Herança. É o filme que mais passa no canal de

filmes brasileiros. Todos os dias, está ele lá, de manhã, de tarde e de noite.
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Anchieta José do Brasil

“Querida Mamãe

Aí está o seu filho Anchieta, José do Brasil, numa das cenas iniciais. Estou louco

para voltar ao Rio.

Todos os meus queridos estão aí. Reze por mim e pelo filme.”

Ney  -  23/maio/76
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O roteiro foi escrito para o Roberto Carlos fazer, mas a Dona Mariá,

mãe do Paulo César Saraceni, achava que o Anchieta era eu. Com este

lobby poderoso, acabei ganhando o papel.

O filme tem momentos geniais. O Paulo é um grande diretor. É claro

que acho que dá para cortar um pouco daqueles planos e-n-o-r-m-e-s e

lançar um bom DVD. O filme foi muito bem recebido em Veneza, todos

os críticos falaram bem de mim e teve hino, bandeira brasileira, só não

teve prêmio, porque não era uma mostra competitiva. O processo de

beatificação do Anchieta foi muito ajudado pela repercussão que o filme

teve na Itália. E foi a partir de então que a minha mãe teve a certeza

que era mãe de um santo.

Ela morreu com a certeza de que serei lembrado pelo meu trabalho em

Anchieta.
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Das Tripas Coração

Ana Carolina tem uma coisa espanhola muito

forte, meio Almodóvar, febril! Ela aposta na

loucura! Adorei trabalhar com ela. Foi a pri-

meira mulher que me dirigiu e aprendi como

é bom.

A arte é feminina. As mulheres são mais deli-

cadas e fazem muito bem a sua parte; não

querem, como os homens, ser donas de tudo.

De nós, atores, elas conseguem o máximo da

emoção, com o mínimo de tensão.
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O Beijo no Asfalto

O meu beijo com o Tarcísio ficou na história. Na hora da cena,

eu, deitado no chão, sussurrava: “Me chama de Glória, me cha-

ma de Glória...” Tarcísio não perdeu a pose, não se desconcen-

trou. Quando saímos da filmagem, ele me deu uma carona e

me perguntou se eu havia achado a cena pesada, forte. Não,

havia achado normal, mas causou celeuma.

Hoje passaria no horário infantil. Afinal, estamos na época

metrossexual: homem de brinco, salto alto, cílio postiço, se

embolando com outro, sem problema algum.
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O Grande Desbum

Esse é considerado o pior filme já feito na face da terra. Não é à toa que se

chama O Grande Desbum, Pecaram pelo Exagero ou Qualquer Coisa.

A Marília Pêra insiste em esconder, em dizer que não estava no elenco, mas ela

fez o filme, sim, que era uma adaptação de uma peça do Martins Pena, As

Desgraças de Uma Criança, que havia sido um enorme sucesso no teatro com

Marieta Severo, Marco Nanini, Camila Amado, Eduardo Dussek. Sempre come-

tem este erro. Na hora de passar para o cinema, trocaram o elenco. Não deu

certo. O filme foi um grande fracasso. Merecido. Não dá para acreditar no que

se está vendo.

Ninguém se salva neste filme. Eu achei bom participar de um fracasso desta

magnitude, uma coisa meio Ed Wood. Mandei passar o filme para DVD, de vez

em quando reúno um grupo e passo. Só ouço as exclamações de horror. Eu fiz

o filme, quero deixar claro. Marília Pêra, não.
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A Mulher do Atirador de Facas (curta-metragem)

Este filme, que fiz com a Carla Camurati, ganhou todos os prêmios, menos o de

melhor ator. Deram para um gaúcho, em Gramado. Fiquei com ódio. Eu tenho

problemas, só que confesso: minhas paixões, meus ódios. E se falo, eles vão

embora. Não fico remoendo-os em casa.

Ópera do Malandro

Cinema é exaustivo. Você acorda às cinco horas da manhã, fica prontinho e às

seis da tarde avisam que não vai dar para fazer a cena porque a luz acabou.

Uma vez perguntaram ao Marcelo Mastroianni se ele era o maior ator do mundo

e ele respondeu: “Não, sou a pessoa que mais esperou na vida”. Ele, o Henry

Fonda e o Wilson Grey. Quando não é a luz, é o negativo. “Vamos, vamos, faz

de primeira, porque tem pouco filme”. Sempre sobra muito pouco para o ator.

Posso dizer que o único filme que fiz, sem problema algum, foi A Ópera do

Malandro, que era uma co-produção com a França. O Ruy guardava a tomada

1, a 14 e a 80. Um luxo só!

A Dina Sfat foi quem me apresentou ao Ruy, e ele me convidou para fazer o

papel principal junto com a Sônia Braga, mas ela não pôde e o Ruy mudou os

dois protagonistas. Ficaram a Cláudia Ohana e o Edson Celulari. E eu virei o

Tigão, o que foi ótimo, acho que fiz bem e acabei sendo chamado pelo Chico

para cantar o Hino da Repressão no disco dele: Malandro. Posso dizer que te-

nho a honra de estar ao lado de Gal Costa e Zizi Possi, fazendo parte da

discografia de Chico Buarque de Hollanda. Não é pouco, não!
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Ele, O Boto

Filmei muito em Paraty. O Boto foi feito lá. Foi muito bom trabalhar com o

Carlos Alberto Riccelli, que é meu amigo de toda a vida, e com a Cássia Kiss,

que acho uma ótima atriz. E, em especial, com o Walter Lima Jr. Foi muito

especial o trabalho com alguém que filma o boto, a ostra, o vento, o mar e que

tem um tempo muito particular. Walter acredita, vai em frente e funciona.

Eu uso um aplique neste filme. Estou com muito cabelo. Na cena do casamento,

acontece a maior ventania e meu cabelo fica grudado, não levanta nem um

milímetro. Até uma árvore voa, menos o meu implante.

A Bela Palomera

Eu enlouqueci tanto o Ruy Guerra que ele acabou pegando um pedaço de Cem

Anos de Solidão e fazendo o filme, uma co-produção Brasil/Espanha, A Bela

Palomera, com roteiro do próprio Gabriel Garcia Márquez. A Dina Sfat só tem

uma fala no filme. Ela olha para mim e diz: “Puto”. E está absolutamente genial.

Em um momento, a produção do filme ia ter que parar porque os produtores

começaram a implicar com o meu bigode, que cada hora estava de um jeito. Eu

fazia Irma Vap e precisava estar de cara limpa no palco. Eu tive uma idéia, que

o Ruy gostou: em uma cena, o personagem entrava em um lugar só dele e

havia uma coleção de bigodes. A partir daí, tudo era possível. E os R$ 300.000

que estavam faltando, entraram na produção.
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Festa

Adorei fazer este filme. Talvez

seja o meu melhor momento

no cinema. Ugo Giorgetti tra-

balha com publicidade e faz

cinema. É da mesma tribo do

Waltinho Salles, do Fernando

Meirelles. Eles sabem tudo o

que querem. É uma maravilha!

Muita gente é contra, fala mal,

que eles trazem tudo pronto,

limpo, mas, na verdade, eles

fazem é um cinema muito bem

feito. Ugo mostra São Paulo

para o Brasil.

Brevíssimas Histórias das Gentes de Santos

Eu faço todos os papéis deste curta-metragem e passeio pelos lugares que foram

importantes na minha juventude em Santos. Com ele ganhei o prêmio de melhor

ator no Festival de Fortaleza. O filme tem muito humor, parece com Santos. E

eu sou um santista, cabreiro, boca-dura, que vai na Ponte Pênsil comprar

bananinha-passa, anda três quilômetros para cair na água, mas tem o maior

orgulho do seu balneário.

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil

Foi a primeira vez que trabalhei com a Carla Camuratti me dirigindo. Nossa,

que prazer! Fiz uma participação como Debret e amei.

For All, o Trampolim da Vitória

Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, escreveu o papel principal do For All  para mim,

mas eu não fiquei muito animado para fazer o filme. Minha mãe tinha morrido,

estava enterrada em São Paulo, no Morumbi – aliás, um túmulo chiquérrimo,
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caríssimo, que ela mesma escolheu, entre a Elis Regina e o Ayrton Senna, 5 mil

japoneses de um lado, 5 mil fãs da MPB do outro, nunca mais pude ir lá. Na

época, porém, eu achava que, se ficasse sempre na cidade, estaria mais perto

dela. Uma coisa maluca, claro! Não aceitei o convite e ele me pediu para fazer

uma participação, porque ele me acha um pouco pé de coelho. E eu topei. É

bom ter o Ney no elenco. Eu sou bom de intervalo, animo a festa. Rezo todos

os dias quando saio de casa para ser discreto, mas dura meia hora. Quando

vejo, já estou com a equipe inteira em volta de mim – se estiver faltando alguém

não começo o número, gosto de casa cheia – contando as mesmas histórias, só

que eu vou aumentando a cada dia. Eu minto mesmo.

Viva Sapato

Outro filme do Bigode. Desta vez fiz um personagem bem legal. Adorei traba-

lhar pela primeira vez com a Irene Ravache, que está genial no filme – ela diz

que não, mas é mentira. Aliás, o elenco é todo ótimo.

Diabo a Quatro

Este é o primeiro longa da Alice de Andrade, filha do Joaquim Pedro de Andrade,

diretor de Macunaíma, entre outras obras-primas; um dos maiores cineastas

brasileiros. Eu faço um senador, casado com a Marília Gabriela, em umas quatro

seqüências. Durante as filmagens, havia uns outdoors com a minha cara espa-

lhados pelas ruas e muita gente veio me perguntar se eu estava me candidatando

a alguma coisa. Só faltava essa! Não combinaria nada comigo.

Quem Tem Medo de Irma Vap?

Em 2001, a Carla Camurati me ligou, contou que havia comprado os direitos da

peça e que ia fazer um filme. Eu achei que era uma pegadinha. Nós íamos

filmar logo em seguida, mas ficou adiado para 2004. É diferente da peça, uma

coisa mais operística, com muitos outros personagens. Que presente! Que cele-

bração! Não vejo nada melhor para comemorar os meus 40 anos de profissão e

60 de vida.
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Televisão

Como todos os atores que passaram por escola de teatro – e isso existe até hoje

– eu tinha um certo desprezo pela televisão. Ao mesmo tempo era completa-

mente seduzido por ela. Por isso mesmo comecei a flertar com a TV. Comecei

fazendo pontas: dançando lá no fundo do Alô Doçura, por exemplo, seriado

que fazia um sucesso enorme com a Eva Wilma e o John Herbert. Fiz muita

figuração.

Mais uma vez, as mulheres me ajudaram, foram mães para mim: Therezinha

Sodré me levou para fazer parte da turma dos cabeludos em Dom Camilo e os

Cabeludos, que ela protagonizava junto com o Zeloni. Nuno Leal Maia liderava

a turma e eu fazia o Besouro. Não tinha fala, só fazia BZZZZ. Depois, a Marília

Pêra, a minha madrinha, me levou para uma novela, em que ela era a estrela,

junto com Rodrigo Santiago – Super Plá, na Tupi. Não ganhava cachê, mas uma

coisa que apelidávamos de dinheirón, que servia para trocar por calcinhas, copo

de liquidificador, uma coisa bem de pobre.

Em 1971, a Lílian Lemmertz assinou um contrato com a Record e colocou como

condição que eu fosse contratado também – nós estávamos fazendo uma peça

juntos. Por quê? Ora, porque ela me queria junto, era minha amiga, me amava.

E eu amo a Lílian – não consigo usar o verbo no passado. Benditas mulheres

que me encaminharam e me abriram as portas de um veículo que me deu um

sucesso sem igual.

O Tempo Não Apaga

A Lílian era estrelíssima da novela, junto com Hélio Souto e a Nathália Timberg.

Eu estava no núcleo pobre, com a Lolita Rodrigues e a Edi Cerri – a primeira

Narizinho do Sítio do Pica-pau Amarelo. E foi um aprendizado maravilhoso.

Até então eu nunca havia me sentido confortável na televisão, me achava muito

duro, teatral, e quando ouvia o “gravando” já ficava tenso. Os três anos que

fiquei na Record – fiz ainda Eu e a Moto, do Sylvan Paezzo, e o primeiro texto

da Leilah Assumpção para a TV, Venha Ver o Sol na Estrada, com direção de

Antunes Filho – foram uma espécie de ensaio, para que eu pudesse entender o

que era realmente a televisão.

Os capítulos chegavam com cheiro de mimeógrafo. Eu lia correndo para ver

quantas falas eu tinha. Queria muito texto! Que ironia: hoje quero gravar um

cenário, não chegar nunca na porta, para não ter que gravar externa e, se

possível, falar somente “boa-noite”.
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Eu ia para casa correndo para me ver e torcia para que as pessoas me reconhe-

cessem na rua... Mas ninguém me reconhecia. As novelas da Record não passa-

vam nacionalmente, mas, graças a Deus, passavam em Santos e em Campo

Grande, no Mato Grosso do Sul, e assim a minha família podia torcer por mim”.
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Escalada

Em 1974, fui convidado para ser o protagonista

de uma novela da Tupi. Combinei tudo, fui à

primeira reunião do elenco, a imprensa toda

estava lá, e na hora do intervalo vi no fundo do

corredor a porta de saída e um táxi parado. Fui

embora e nunca mais voltei. Eu não estava prepa-

rado para ser protagonista de uma novela. Nin-

guém acredita, mas só eu sei o que senti. Quando

cheguei em casa, minha mãe me deu uma bron-

ca, porque afinal eu havia enchido o saco da

Irene Ravache, da Joana Fomm, da Marília Pêra

e na hora H havia literalmente fugido. Na manhã

seguinte recebo um telefonema da TV Globo

para gravar no Rio de Janeiro uma novela: Esca-

lada.

“Grande Nathália, leonina!”

Assinei um contrato de três meses de experiência. Meu personagem só iria parti-

cipar da primeira fase da novela, não falava quase nada, ficava abrindo e fechan-

do porta e deitado na rede, aquela coisa magra e branca, atrás da Renée de

Vielmond e do Tarcísio Meira. Duas semanas depois da estréia eu já era candi-

dato a Rei da Televisão concorrendo com Roberto Carlos e com Tarcísio. Claro

que tinha a mãozinha da mamãe no meio, que enviava muitos cupons! Virei

um sucesso, uma febre nacional. Fiz novo contrato de dois anos, direto com o

Boni, passei a ganhar cinco vezes mais, o personagem desandou a falar louca-

mente e a namorar sem

parar: Nathália Timberg,

Tessy Callado, Vera Gime-

nez e Sandra Bréa. Bem

galã. Com o sucesso de Es-

calada, comecei a fazer

muita fotonovela, baile

de debutante e comprei

o meu primeiro aparta-

mento, financiado em 24

anos pela Caixa Econômi-

ca, mas comprei!”
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O Grito

Eu e a Elizabeth Savalla, como a Malvina de Gabrie-

la, havíamos estourado. O Avancini nos chamou

para protagonizar O Grito, uma novela densa do

Jorge Andrade (em minha opinião, um autor

injustiçado), com um elenco maravilhoso. A histó-

ria toda se passava em uma semana e todos os

personagens, exceto eu, viviam no mesmo prédio.

Eu ficava no edifício em frente observando tudo

de binóculos. Não foi um sucesso, a novela ficou

meio maldita e até hoje, junto com O Rebu e Beto

Rockfeller, é estudada pelos pesquisadores, é a

queridinha das teses. Para mim deu prestígio e a

oportunidade de aprofundar meus laços com

Walter Avancini, com quem fiz os mais belos traba-

lhos na TV.
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Estúpido Cupido

Como eu e a Savalla não fizemos sucesso em O Grito,

fomos escalados para uma novela chamada Estúpido

Cupido. Nossos nomes que vinham lá na frente passa-

ram lá para trás, aqueles que passam correndo. Só que

deu a maior zebra, tanto a personagem dela, a freira

que se apaixona pelo Luiz Armando Queiróz, como o

meu, o Mederiques, foram um baita sucesso.

Eu estava com 33 anos e meu personagem tinha 18.

Quando vi a primeira chamada, na qual eu aparecia

dançando twist e dizendo a minha idade, com um

enorme chuca – um aplique horroroso que haviam

colocado, porque eu já estava meio careca –, vi que

não dava para continuar daquele jeito. Pedi uma rou-

pa toda preta, que pintassem a moto de preto, passei

a chamá-la de Brigitte, arranquei o aplique e acredi-

tei que tinha 18 anos mesmo.

Nós tínhamos um time de futebol que jogava contra

o time da igreja. Um sucesso!
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Sem Lenço, Sem Documento

Eu fazia o personagem principal da novela, mais uma de Mário Prata, na cola

do sucesso de Estúpido Cupido. Era disputado pela Christiane Torloni e Bruna

Lombardi. Digamos que ficamos sem lenço, sem documento e sem audiência.

Eu andava nas ruas e as pessoas perguntavam quando eu ia voltar para a tele-

visão. Esse é o termômetro que indica que as coisas andam mal. Foi muito bom,

especialmente para uma pessoa vaidosa como eu. Esta raça de pessoas regateiras

precisa levar uma chapuletada de vez em quando.
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Saudade Não Tem Idade

Foi idéia do Boni que eu desse uma parada nas novelas para fazer um musical

na Sexta Nobre – tinha a Betty Faria em Brasil Pandeiro, Sandra e Miéle e o

Saudade Não Tem Idade, apresentado por mim e pela Djenane Machado, com

direção do Augusto César Vanucci. Eu gostava de fazer, porque tinha oportuni-

dade de cantar, dançar e conhecer artistas maravilhosos como Isaurinha Garcia

e as Irmãs Batista.
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A Djenane funcionava

muito bem comigo!

Bonitinha, jeitosa, com

uma voz pequena, mas

que dava conta do re-

cado, ela, ainda por

cima, vinha de uma fa-

mília tradicional do

musical. Filha de Carlos

Machado, sabia tudo!
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Não acho que foi um desvio na minha trajetória, mas sim uma volta às minhas origens, aos

meus pais que eram cantores: meu pai fazia a linha intimista, bossa-novista, Tito Madi; minha

mãe era samba-exaltação, Ôba! Fazendo Saudade Não Tem Idade eu me sentia como se estives-

se trabalhando, como eles, no tempo dos cassinos.
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Aplauso: Como Matar um Playboy

Não sei por que Aplauso acabou? As pessoas adoram teatro na televisão e

pedem até hoje a volta do Grande Teatro Tupi.
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Malu Mulher: A Amiga

Fui o último namorado da Malu. Não me saí nada bem. Sou fã da Regina Duarte

e não conseguia contracenar com ela. Só queria pedir um autógrafo e que ela

tirasse uma foto comigo, boquiaberto. Acho-a uma grande estrela da televi-

são. Em vez de fazer o personagem, fiquei babando por ela.
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Chega Mais

Foi uma participação breve, porque tive o meu momento Oscar e larguei tudo.

Melhor não falar disso outra vez...
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Coração Alado

Foi a primeira vez que trabalhei em uma novela de Janete Clair. Eu não fazia

bem o personagem. Era uma época que andava muito preocupado com a carrei-

ra do Fagundes, do José Wilker e a minha ficava empacada.  Quando resolvi

este problema – que não era com eles, mas sim comigo mesmo – tudo melho-

rou.

Eu fazia um vilão mesmo, mas estava muito preso. A Débora Duarte me ajudou

muito quando sugeriu que eu comesse o arranjo de flores em cima da mesa

durante a cena. O personagem se solucionou a partir dessa pirada, começou a

render. Não parei de comer arranjos: lírios, rosas, margaridas, nada me escapava.
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Av. Paulista

Este era um texto da Leilah Assumpção, em parceria com o Daniel Más, que

estreava na televisão. A proposta do Avancini era fazer uma coisa bem

jornalística, atual. Eu interpretei um empresário que simulava o próprio seqües-

tro, porque estava de caso com um cara. Na hora de gravar me colocaram no

porta-malas de um carro, jogaram a chave fora e ninguém tinha uma cópia.

Quando eu saí lá de dentro, quase matei o Avancini.

A série tinha um charme. Mostrava outra São Paulo, desconhecida de muitos.
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Eu Prometo

Mais um papel sério, nossa, quantos eu fiz! Nunca me foram impostos, foi real-

mente uma proposta de trabalho na televisão. Podia ter apostado em ser o

galã, mas preferi atirar em outras áreas. Nesta novela fazia o principal oponen-

te ao personagem do Cuoco, que deseja ser presidente. Ele é quase um Iago.

Mais uma vez estou junto com Dina Sfat, Walmor Chagas, Joana Fomm. Uma

verdadeira turma!
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Anarquistas, Graças a Deus

Eu estava decidido a fazer uma temporada na praia, pegando onda, comendo

biscoito Globo e tomando mate. Era um grupo grande: eu, Aracy Balabanian,

Glória Menezes, Francisco Cuoco, Fúlvio Stefanini e Edney Giovenazzi. Pois bem,

chega um convite para eu largar a praia e ir para o interior de São Paulo gravar

uma história que o Edvaldo Pacote tinha achado muito boa e recomendado ao

Boni. Na mesma hora disse que não estava interessado. A Aracy insistiu que eu

devia fazer, era um livro da Zélia Gattai, mulher do Jorge Amado, e que aquele

trabalho iria mudar o meu perfil na TV. Com muita má vontade, achando que

a Aracy tinha enlouquecido, comprei o livro. Adorei, mas mesmo assim não me

via no papel, achava que era uma coisa para um Jardel Filho. Quando gravei a

primeira cena de Anarquistas, Graças a Deus cercado pelos meus filhos soube

que havia virado outra classe de ator. Aracy estava certa!
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Anarquistas, Graças a Deus foi o trabalho que mais gostei de fazer na televisão.

Gravamos em 1983, mas Anarquistas só foi exibida um ano depois, quando

estreou às pressas, depois que um texto do Nelson Rodrigues dirigido pelo

Ademar Guerra teve problemas com a censura. Em uma quinta-feira, estava

em casa, quando vi a chamada; na sexta, a divulgação preparou um material

correndo e a série estreou na segunda-feira muito mal de audiência. Na sexta

seguinte, eu já era capa de todas as revistas do Brasil. O casal protagonista era

muito elogiado. Mas a Débora Duarte não era surpresa para ninguém, todo

mundo tinha certeza que ela era uma atriz maravilhosa. Digamos que eu sur-

preendi mais. Guardo até hoje um telegrama que recebi da Zélia Gattai em

que ela diz que se o pai fosse vivo ficaria muito contente em se ver. Até hoje

ela se emociona muito quando se encontra comigo e sempre me chama cari-

nhosamente de pai.
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Partido Alto

Uma participação especial,

que gostei muito de fazer.
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Rabo de Saia

Que elenco! Com a Dina Sfat eu tinha uma relação de filho. Ela cuidava de mim

como uma mãe. Com a Tássia Camargo, acontecia o contrário, ela me chamava

de vovozão e eu a tratava como uma menina. A Lucinha Lins era a esposa, com

quem freqüentava a igreja e fazia amor no escuro. Eu amava as três, assim

como o Quequé.

Quequé virou até verbo na época da série: quequezar era enganar a mulher.

Em 1984, fiz 40 anos de idade, 20 de carreira e fui presenteado com o Ernesto e

com o Quequé. O que um ator pode querer mais?
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Um Sonho a Mais

Esta novela foi uma loucura. Não deu certo, mas eu fiz um baita sucesso. Foi

feita para mim, principalmente a Anabela, que acabou casando com o Carlos

Kroeber na igreja, tendo uma gravidez psíquica, um amante, que era o José

Lewgoy, e recebendo em sua garçonnière o Roberto Bataglin e o Edson Celulari.

Acabou em todas as capas de revista e as atrizes, é claro, ficaram com ódio.

Em Um Sonho a Mais realmente aprendi a valorizar ainda mais as mulheres.

Como elas sofrem. Um ano de salto alto não foi mole.

Eu fazia vários personagens: o velho da bolha, o advogado, o motorista, Dr.

Nilo Peixe, Volpone, Augusto, Anabela e eu mesmo. Foi um trabalho em que

pude brincar muito. O erê baixou mesmo. Foi vendo a novela que a Marília

teve a idéia de chamar a mim e o Nanini – que também aparecia de mulher,

como a Florisbela, irmã da Anabela – para O Mistério de Irma Vap. Viu como as

coisas vão se juntando, tijolo com tijolo, pecinha com pecinha. Nada é gratuito.
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Grande Sertão, Veredas

Foi só uma participação, mas quase me meti em uma grande confusão. Não li a

rubrica em que dizia que ao final da cena eu devia dizer a Ave-Maria em latim.

Na hora da gravação, sem saber o que fazer, sugeri que em vez da oração eu

tivesse um acesso, rodopiasse pela igreja e caísse duro no chão depois que a

Yoná Magalhães confessava que me amava e que havia matado o marido por

minha causa. Tudo porque não sabia a Ave-Maria em latim. Deu certo.
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Memórias de um Gigolô

O Avancini queria misturar nesta série o Quequé com o Exército Brancaleone.

Era tudo exuberante, vibrante, exagerado, largo. Não deu muito certo. Sobra-

ram a beleza da Bruna Lombardi e o Lauro Corona, que estava muito bem. Eu

acho que não era papel para mim, precisava ser alguém mais novo para que as

pessoas acreditassem na rivalidade.
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TV Pirata

Eu queria muito fazer algo diferente. O Nanini me indicou para o TV Pirata. Eu

e a Cláudia Raia fomos os últimos a entrar no elenco. Fiquei dois anos, adoran-

do aquela loucura maravilhosa. Fiz pelo menos uns 30 personagens por mês,

mas o que ficou mesmo foi o Barbosa.

Barbosa era um personagem da novela Fogo no Rabo, que existia dentro do TV

Pirata. Ele não tinha texto, só repetia o que os outros falavam. E virou mania

nacional. Até hoje sou obrigado a responder na rua porque matei o Barbosa.

Até com o Tom Jobim, o Barbosa cantou. O maestro maravilhoso cantava: “É

pau, é pedra, é o fim do caminho”. E o Barbosa complementava: “caminho”.

Vou revelar uma coisa que jamais contei a ninguém. Cada um de nós em Fogo

no Rabo homenageava um ator. Era uma base para nós. Eu quis fazer uma

homenagem ao Walmor e ao Ricelli, que, quero deixar claro, é meu amigo de

infância. Projetei um pouco o lábio inferior para frente, mas os técnicos no

estúdio – nossa primeira platéia – adoraram e pediam mais, mais, mais e acabei

ficando com um bico enorme.

A Louise Cardoso brincava que havia estudado tanto para andar na rua e as

pessoas dizerem: “Olha a mulher do Barbosa”.
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Vamp

Deveria ser uma história de amor com pitadas vampirescas. Virou uma novela

em que todos eram vampiros e eu, o chefe deles todos. Eu tenho uma tendên-

cia a puxar a brasa para a minha sardinha!

Eu queria fazer um trabalho especialmente para crianças e consegui. Na primeira

cena, séria, a Cláudia Ohana toca piano e eu ofereço-lhe o sucesso em troca de

sua alma. Eu olhei para a câmera e disse assim: “Gotoso”. Pronto, acabou, virei

queridíssimo de todos. As crianças compravam os dentinhos e as capinhas nas

bancas de jornais e saíam todos de Vlad pela rua.

Uma dia eu cheguei tarde no hotel em São Paulo e uma criança no elevador só

me dizia: “Sai de mim, sai de mim”. Já outras, pediam para ser mordidas.
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Zazá

Fiquei um tempo parado e voltei em Zazá, que não deu certo. As pessoas tam-

bém me perguntavam na rua quando eu ia voltar para a TV. O Silas não aconte-

ceu. Era um elenco genial, o Lauro César é um autor maravilhoso, mas não

funcionou. Depois disso fiquei um pouco de castigo, fazendo uns Você Decide.

Quando você faz um fracasso na televisão ele vira seu, não é o projeto que deu

errado.

O Cravo e a Rosa

Depois de um bom tempo fiz esta novela genial, que marca outro momento da

minha vida profissional na televisão. Foi quando deixei de ser o protagonista

da novela para ser o rei do meu núcleo. Fui fazer esta participação em O Cravo

e a Rosa por motivos afetivos: era um trabalho do Avancini, e a gente intuía

que seria o último. Ele sempre dizia que eu era o pé-de-coelho dele. E o Cornélio

foi um grande sucesso. Tudo era bom: os figurinos, o texto do Walcyr Carrasco,

o Zeca Pagodinho cantando Jura na abertura, um clima meio Martins Pena,

enfim, um trabalho que deu certo.
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O Beijo do Vampiro

No final de Vamp , Vlad dizia assim: “Eu vou voltar”. E voltou como Nosferatu

em O Beijo do Vampiro.

Da Cor do Pecado

Quando as pessoas falam que eu e a

Maitê estamos nos divertindo muito,

elas têm toda razão. Você só faz comé-

dia bem se está se divertindo por den-

tro. Eu não vou me mandar para o

Projac, 70 km, ida e volta da minha casa,

para sofrer. Adoro ver o pessoal da lim-

peza, os bombeiros, os técnicos, todos

paradinhos na frente do cenário quando

estamos gravando, às gargalhadas. Casa

cheia.

Muitas vezes fico pensando se, aos 60

anos, ainda existe espaço para mim. Será

que o tempo é só para os galãs altos,

louros, enormes? Mas não, sempre exis-

te um espaço para os ATORES, jovens

ou velhos: Walmor Chagas, Thiago

Lacerda, Camila Morgado, Ítalo Rossi,

Dan Stulbach. Isso é genial!
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Histórico de uma Carreira

1964
Reportagem de Um Tempo Mau
Autor: Plínio Marcos - Direção: Plínio Marcos
Elenco: Walderez de Barros, Leonardo Lopes e todos os integrantes da Companhia do
Teatro de Arena de São Paulo
Estréia: Teatro de Arena de São Paulo
Denúncia sobre os fatos que ocorreram na época do golpe de 64. A peça teve apenas
uma apresentação, foi censurada e o elenco preso.

1965
A Crônica
Autor: Carlos Alberto Sofredini - Direção: Carlos Alberto Sofredini
Elenco: Jandira Martini, Eliana Rocha, Rubens Ewald Filho e integrantes do Teff, Tea-
tro da Faculdade de Filosofia de Santos
Estréia: Teatro Independência de Santos

O Cristo Nu
Autor: Carlos Alberto Sofredini - Direção: Carlos Alberto Sofredini
Elenco: Carlos Alberto Sofredini, Jandira Martini, Eliana Rocha, Rubens Ewald Filho e
integrantes do TEFF (Teatro da Faculdade de Filosofia de Santos)
Estréia: Teatro Coliseum de Santos

1966
A Falecida
Autor: Nelson Rodrigues - Direção: Celso Nunes, supervisão de Antunes Filho
Elenco: Jandira Martini, Eliana Rocha, Rubens Ewald Filho e integrantes do TEFF
Temporada: Estréia no Teatro Independência e depois Teatro Coliseum de Santos, Tea-
tro Maria Della Costa e uma apresentação no Municipal, São Paulo.

1967 a 1969
EAD (Escola de Arte Dramática da USP - São Paulo)
Direção-Geral: Alfredo Mesquita
Trabalhos na Escola:
O Burguês Ridículo, de Molière - Direção: Alfredo Mesquita
A Lição, de Ionesco - Direção: Ney Latorraca
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Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre - Direção: Paulo Hesse
Balada de Manhattan, de Leo Gibson Ribeiro - Direção: Paulo Hesse
As Alegres Comadres de Windsor, de Shakespeare - Direção: Alfredo Mesquita
Hamlet, de Shakespeare - Direção: Maria José de Carvalho
Pedro Pedreiro, de Renata Palotini e Chico Buarque - Direção: Silnei Siqueira
Exercícios Americanos, de Jean Claude Italie - Direção: Ademar Guerra

1969
O Balcão
Autor: Jean Genet - Direção: Victor Garcia
Elenco: Raul Cortez, Ruth Escobar, Carlos Augusto Strazzer e outros
Estréia: Teatro Ruth Escobar, São Paulo

1970
Hair
Autores: Gerome Ragni, Gal MacDermot e James Rado - Direção: Ademar Guerra
Elenco: Armando Bogus, Aracy Balabanian, Altair Lima, Nuno Leal Maia, Helena Inês,
José Wilker, Antônio Fagundes, Ricardo Petraglia, Sônia Braga, Ariclê Peres, Dennis
Carvalho, Ivone Hoffman, Carlos Alberto Riccelli, Rosa Maria, Neuza Borges, Edir Siqueira
e outros
Estréia: Teatro Bela Vista, São Paulo, indo depois para o Teatro Aquarius, atualmente
Teatro Zaccaro e Teatro Novo, Rio de Janeiro

1972
QuantoMais Louco Melhor
Autor: Joe Orton - Direção: Walmor Chagas
Elenco: Walmor Chagas, Lilian Lemmertz, Ruth Escobar, Fred Kleeman
Estréia: Teatro Cacilda Becker, São Paulo

Jesus Cristo Superstar
Autor: Andrew Lloyd Webber e Tim Rice - Direção: Altair Lima
Elenco: Eduardo Conde, Maria Cecília Camargo, Stênio Garcia e outros
Estréia: Teatro Aquarius, atual Teatro Zaccaro, São Paulo

1973
O Misterioso Caso de Mr. Morgan
Autor: Antony Shaffer - Direção: Antunes Filho
Elenco: Sérgio Viotti
Estréia: Teatro Itália, São Paulo

Bodas de Sangue
Autor: Garcia Lorca - Direção: Antunes Filho
Elenco: Maria Della Costa, Márcia Real, Jonas Mello e outros
Estréia: Teatro Itália, São Paulo

1974
O Que Você Vai Ser Quando Crescer
Autor: Criação Coletiva
Direção: Silnei Siqueira
Elenco: Jandira Martini, Eliana Rocha, Ileana Kwazinsky, Francarlos Reis e Vicente
Tuttoilmundo
Estréia: Teatro Ruth Escobar, São Paulo

Orquestra de Senhoritas
Autor: Jean Louis - Direção: Luis Sérgio Person
Elenco: Paulo Goulart, José Pompeu, Laerte Morrone, Odavlas Petti e outros
Estréia: O espetáculo inaugurou o Auditório Augusta em São Paulo
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1975
A Mandrágora
Autor: Maquiavel - Direção: Paulo José
Elenco: Dina Sfat, Paulo José, Tony Ferreira, Telma Reston e outros
Estréia: Teatro Casa Grande e depois Teatro Dulcina, Rio de Janeiro

1979
Lola Moreno
Autor: Bráulio Pedroso - Direção: Antônio Pedro
Elenco: Lucélia Santos, Grande Otelo, Elza Gomes, Diogo Vilela, Osvaldo Louzada, Betina
Viany, Guilherme Karam e outros
Estréia: Teatro Ginástico no Rio

Afinal... Uma Mulher de Negócios
Autor: Fassbinder - Direção: Walter Scholiers e Sérgio Brito
Elenco: Renata Sorrah, Monah Delacy, Dema Marques e outros
Estréia: Teatro dos Quatro, Rio de Janeiro

1982
Othello
Autor: Shakespeare - Direção: Coletiva
Elenco: Juca de Oliveira, Cacá de Carvalho, Cacilda Lanuza, Christiane Rando e outros
Estréia: Reinauguração do Teatro Cultura Artística de São Paulo e depois percorreu
várias cidades brasileiras

1983
O Rei Lear
Autor: Shakespeare - Direção: Celso Nunes
Elenco: Sérgio Brito, José Mayer, Fernanda Torres, Ariclê Peres, Yara Amaral, Paulo
Goulart, Ary Fontoura e outros
Estréia: Teatro Clara Nunes, Rio de Janeiro

1986
O Mistério de Irma Vap
Autor: Charles Ludlam - Direção: Marília Pêra
Elenco: Marco Nanini
Estréia: Teatro Casa Grande, Rio de Janeiro

1994
O Médico e o Monstro
Autor: George Ostermann - Direção: Marco Nanini
Elenco: Karin Rodrigues, Ileana Kwasinsky, Eliana Fonseca, Otávio Mendes, Magda Pucci,
Fernando Mendes
Estréia: Teatro Cultura Artística e depois Teatro TUCA, São Paulo

1995
Don Juan
Autor: Otavio Frias Filho - Direção: Gerald Thomas
Elenco: Fernanda Torres, Vera Zimmermann, Milena Milena, Édi Botelho, Luis Damas-
ceno, Ludoval Campos, Marcos Azevedo, Eleonora Prado
Estréia: Teatro Tuca, São Paulo, percorrendo várias cidades do Brasil

1996
Quartett
Autor: Heiner Müller - Direção: Gerald Thomas
Elenco: Édi Botelho
Estréia: Teatro Fernanda Montenegro, Curitiba. Temporadas no Rio, São Paulo e várias
cidades brasileiras
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1999
O Martelo
Autor: Renato Modesto - Direção: Aderbal Freire Filho
Elenco:  Bárbara Bruno e Édi Botelho
Estréia: Teatro Ruth Escobar, São Paulo

2000
3 x Teatro
Autores: Anton Tchekov, Luigi Pirandello e Jean Cocteau - Direção: Édi Botelho

Capitanias Hereditárias
Autores: Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa - Direção: Miguel Falabella
Elenco: José Wilker, Natália do Valle, Édi Botelho, Bia Nunnes
Estréia: Teatro Clara Nunes, Rio de Janeiro

Televisão

TV Tupi
1969
Super Plá
Novela de Cassiano Gabus Mendes - Direção: Lima Duarte
Elenco: Marília Pêra, Rodrigo Santiago, Maria Della Costa e outros
Rapaz toma poção mágica e se transforma no Super Plá

Dom Camilo e Os Cabeludos
Novela de Walter Jorge Durst - Direção: Atílio Riccó
Elenco: Zanone Ferriti, Nuno Leal Maia, Terezinha Sodré e outros
Grupo de motoqueiros numa pequena cidade enfernizam a vida do padre dom Camilo

TV Record
1971
O Tempo Não Apaga
Novela de Amaral Gurgel - Direção: Valdemar de Moraes
Elenco: Lilian Lemmertz, Nathália Timberg, Hélio Souto, Lolita Rodrigues
Milionário dividido entre o amor de duas mulheres

1972
Vidas Marcadas
Novela de Amaral Gurgel - Direção: Valdemar de Moraes
Elenco: Laura Cardoso, Rodolfo Mayer, Nathalia Thimberg, Márcia Real
Rapaz humilde que vence na sua carreira

1973
Eu e a Moto
Novela de Silvan Paezzo - Direção: Valdemar de Moraes
Elenco: Selma Egrei, Roberto Boland e outros
Jovens apaixonados pelas suas motos se encontram para curtir a noite

1974
Venha Ver o Sol na Estrada
Novela de Leilah Assumpção - Direção: Antunes Filho
Elenco: Márcia de Windsor, Hélio Souto, Márcia Real, Laura Cardoso e outros
Jovem sonha em ser Hamlet
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TV Globo

1975
Escalada
Novela de Lauro César Muniz - Direção: Régis Cardoso
Elenco: Tarcísio Meira, Suzana Vieira, Zanone Ferriti, Renée de Vielmont, Sérgio Brito,
Nathalia Timberg, Leonardo Villar, Cláudia Jimenez, Tessy Calado, Otávio Augusto e
outros
História de três gerações, tendo a construção de Brasília como pano de fundo

1975
O Grito
Novela de Jorge Andrade - Direção: Walter Avancini e Roberto Talma
Elenco: Glória Menezes, Thereza Rachel, Maria Fernanda, Isabel Ribeiro, Ruth de Sou-
za, Rubem de Falco, Heloisa Mafalda, Sebastião Vasconcelos, Mário Gomes, Elizabeth
Savalla, Yoná Magalhães e outros
Cotidiano das famílias que moram em um edifício em São Paulo. Estréia de Roberto
Thalma na direção

1976
Estúpido Cupido
Novela de Mário Prata - Direção: Régis Cardoso
Elenco: Ricardo Blat, Tião D’Ávila, Françoise Fourton, Maria Della Costa, Heloisa Millet,
Leonardo Villar, Luís Armando Queiroz, Elizabeth Savalla, Djenane Machado, João Carlos
Barroso, Ida Gomes, Suely Franco, Heloisa Raso, Marilú Bueno, Vick Milittelo, Tony
Ferreira e outros
A vida numa pequena cidade do interior paulista nos anos dourados. Última novela da
televisão brasileira em preto-e-branco

1977
Sem Lenço, Sem Documento
Novela de Mário Prata - Direção: Dennis Carvalho
Elenco: Bruna Lombardi, Christiane Torloni e outros
Um homem dividido entre o amor de duas mulheres

1978
Saudade Não Tem Idade
Programa Musical - Direção: Augusto César Vanucci
Coreógrafo: Juan Carlos Berardi - Elenco: Djenane Machado, Corpo de Baile da Globo
e convidados
Musical apresentando um tema diferente em cada programa com textos de Ruy Castro
e Lafayette Galvão. O programa, permaneceu dois anos no ar, sendo apresentado uma
vez por semana

1980
Chega Mais
Novela de Carlos Eduardo Novaes - Direção: Walter Campos, Roberto Vignatti e Gonzaga
Blota
Elenco: Tony Ramos, Sônia Braga, Roberto Bonfim, Rosamaria Murtinho, Osmar Prado,
Renata Sorrah
O amor nunca realizado entre Tom e Gelly. Ney fez uma participação nos primeiros
capítulos, como André

1980
Coração Alado
Novela de Janete Clair - Direção: Roberto Thalma
Elenco: Tarcísio Meira, Vera Fischer, Aracy Balabanian, Débora Duarte, Joana Fomm,
Jardel Filho e outros
Estupro da cunhada resulta em gravidez rejeitada
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1982
Avenida Paulista
Minissérie de Leilah Assumpção e Daniel Más - Direção: Walter Avancini
Elenco: Walmor Chagas, Dina Sfat, Antônio Fagundes, Bruna Lombardi, Thales Pan
Chacon e outros
A vida de um poderoso empresário paulista

1983
Eu Prometo
Novela de Janete Clair - Direção: Dennis Carvalho
Elenco: Francisco Cuoco, Fúlvio Stefanini, Dina Sfat, Fernanda Torres, Malu Mader,
Julia Lemmertz, Cláudia Jimenez, Inês Galvão e outros
Um advogado casa-se com a filha de um senador e acaba se apoderando do cargo do
sogro. Última novela de Janete Clair, que morreu antes de terminar a novela. Glória
Perez escreveu os últimos capítulos

1984
Anarquistas, Graças a Deus
Minissérie de Walter Jorge Durst - Direção: Walter Avancini
Elenco: Débora Duarte, Christiane Rando, Paulo Gorgulho, Marcos Frota
Adaptação do romance de Zélia Gattai, que narra a história de sua família, imigrantes
italianos que vieram para São Paulo fugindo da guerra

Rabo de Saia
Minissérie de Walter Jorge Durst - Direção: Walter Avancini
Elenco: Dina Sfat, Tássia Camargo, Lucinha Lins, Paulo Hesse e outros
Caixeiro-viajante casa-se com três mulheres e constrói família em três diferentes cida-
des do Nordeste. Adaptação do romance “Pensão: Risos da Noite”, de Luís Condé. Por
este trabalho recebeu o Grande Prêmio da Crítica e Melhor Ator da APCA e Troféu
Imprensa de Melhor Ator

1985
Um Sonho a Mais
Novela de Daniel Más, Leilah Assumpção e Lauro César Muniz
Direção: Roberto Talma
Elenco: Marco Nanini, Sílvia Bandeira, Tássia Camargo, Henriqueta Brieba, Suzana Vieira,
Yara Amaral, Edson Celulari, Carlos Kroeber, José Lewgoy, Antônio Pedro, Aracy
Balabanian, Maitê Proença e outros
Para se vingar, milionário volta à sua cidade utilizando-se de disfarces. A novela foi
baseada em peça de teatro

Grande Sertão, Veredas
Minissérie de Walter Jorge Durst - Direção: Walter Avancini
Elenco: Tony Ramos, Bruna Lombardi, Tarcísio Meira e outros
Adaptação do romance de Guimarães Rosa

1986
Memórias de Um Gigolô
Minissérie de Walter Jorge Durst - Direção: Walter Avancini
Elenco: Lauro Corona, Bruna Lombardi, Elke Maravilha e outros
A paixão de uma mulher, dividida entre dois homens. Adaptação do romance de Mar-
cos Rey

1988
TV Pirata
Programa humorístico - Direção: Guel Araes
Elenco: Regina Casé, Marco Nanini, Luís Fernando Guimarães, Cláudia Raia, Louise Car-
doso, Cristina Pereira, Débora Bloch, Diogo Vilela, Guilherme Karam
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1991
Vamp
Novela de Antônio Calmon - Direção: Jorge Fernando e Fábio Sabag
Elenco: Cláudia Ohana, Joana Fomm, Fábio Assunção, Reginaldo Faria, Nuno Leal Maia,
Marcos Frota, Patrícia Travassos, Guilherme Leme, Otávio Augusto, Vera Holtz, Vera
Zimmerman, Luciana Vendramini, Toni Tornado, Fernanda Rodrigues, Bete Coelho e outros
Vampiro invade colônia de férias e ataca toda a população do lugar

1997
Zazá
Novela de Lauro César Muniz - Direção: Jorge Fernando, Alexandre Boury e Marcelo
Travesso
Elenco: Fernanda Montenegro, Jorge Dória, Nathalia Timberg, Fernando Torres, Júlia
Lemmertz, Alexandre Borges, Marcelo Novaes, Letícia Spiller, Xuxa Lopes, Paulo
Gorgulho, Cláudia Ohana, Ana Maria Nascimento e Silva, Mário Gomes, Roberto Bataglin
Empresária que se diz filha de Santos Dumont planeja construir avião atômico, mas
vive atormentada pelo seu advogado vilão, Silas

2000
O Cravo e a Rosa
Novela de Walcyr Carrasco e Mário Teixeira - Direção Geral de Walter Avancini e Mário
Márcio Bandarra
Elenco: Du Moscovis, Adriana Esteves, Leandra Leal, Drica Moraes, Luiz Mello, Maria
Padilha, Ângelo Antonio, Rodrigo Faro, Eva Todor, Pedro Paulo Rangel
Versão de A Megera Domada, passada nos anos 20

2002
O Beijo do Vampiro
Novela de Antonio Calmon - Direção Geral de Marcos Paulo, Roberto Naar e Luiz
Henrique Rios
Elenco: Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Marco Ricca, Alexandre Borges, Kayky Brito,
Luiz Gustavo, Glória Menezes, Júlia Lemmertz, Cláudia Raia, Gabriel Braga Nunes,
Deborah Secco
Vampiros invadem pacata cidade à beira-mar, dentre eles, o poderoso Nosferatu

2004
Da Cor do Pecado
Novela de João Emanuel Carneiro - Direção Geral de Denise Saraceni e Luiz Henrique
Rios
Elenco: Taís Araújo, Reynaldo Gianecchini, Lima Duarte, Rosi Campos, Aracy Balabanian,
Tuca Andrade, Giovana Antonelli, Maitê Proença, Graziela Moreto
A disputa pela herança do poderoso Afonso Lambertini mobiliza todos

Cinema

1969
Audácia, a Fúria dos Trópicos
Filme de Carlos Reichenbach e Antônio Lima.
Elenco: Marlene França, Teresinha Sodré, Roberto Bolant e outros
Os bastidores de uma filmagem

1973
A Noite do Desejo
Filme de Fauzi Mansur
Elenco: Marlene França, Betina Vianny, Roberto Bolant, Selma Egrei, Ewerton de Castro,
e outros
As aventuras de dois amigos pela vida noturna de São Paulo
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1974
Sedução
Filme de Fauzi Mansur
Elenco: Sandra Bréa, Dionísio Azevedo, David Cardoso, Fregolente e outros.
Disputa pelo amor da filha de um mafioso. Baseado em romance de Marcos Rey. Prê-
mios de Melhor Ator: Coruja de Ouro, Air France e Festival do Guarujá

1976
Deixa Amorzinho... Deixa
Filme de Saul Lachermaster
Elenco: Sandra Barsotti, Maria Lúcia Dahl, Rubem de Falco, Fábio Sabag, Moacir
Deriquém e outros
História de dois gêmeos. Um deles morre, vai para o céu e inferniza a vida do outro
que está na terra

Anchieta José do Brasil
Filme de Paulo César Saraceni
Elenco: Paulo César Peréio, Hugo Carvana, Maurício do Valle, Luis Linhares, Maria Gladys,
Ana Maria Magalhães, Wilson Grey, Dedé Velloso, Vera Barreto Leite, Fregolente e
outros
A vida do Padre José de Anchieta. Exibição no Festival de Veneza

1979
Das Tripas Coração
Filme de Ana Carolina
Elenco: Dina Sfat, Xuxa Lopes, Antônio Fagundes, Nair Belo, Miriam Muniz, Maria
Padilha e outros
Sonho surrealista de um professor. Segundo filme da trilogia da cineasta

1981
O Beijo no Asfalto
Filme de Bruno Barreto
Elenco: Tarcísio Meira, Cristiane Torloni, Daniel Filho, Osvaldo Loureiro, Lídia Brondi e
outros
Após ser atropelado, homem agoniza e pede, como último desejo, um beijo na boca.
Adaptação para o cinema da peça “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues

1982
O Grande Desbum
Filme de Bráz Chediak e Antônio Pedro
Elenco: Marília Pêra, Antônio Pedro, Tessy Calado, Lafayette Galvão e outros
Comédia Musical baseada na peça As Desgraças de Uma Criança, de Martins Pena

1984
A Mulher do Atirador de Facas (curta-metragem)
Filme de Nilson Villas Boas
Elenco: Carla Camuratti, José Rubens Chachá, Mira Haar, Rosi Campos
O amor é uma faca afiada, que fere, corta, zune veloz com o rumo nem sempre preciso

1985
Ópera do Malandro
Filme de Rui Guerra e Chico Buarque
Elenco: Cláudia Ohana, Edson Celulari, Elba Ramalho, Cláudia Jimenez, Fábio Sabag e
outros.
Musical sobre a vida de um malandro carioca. Transposição para o Brasil da Ópera dos
Três Vinténs, de Bertold Brecht e Kurt Weill
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1986
Ele, O Boto
Filme de Walter Lima Junior
Elenco: Carlos Alberto Riccelli, Cássia Kiss e outros
História da lenda do Boto na vida dos pescadores de uma aldeia

1987
A Fábula da Bela Palomera
Filme de Rui Guerra
Elenco: Cláudia Ohana, Tônia Carrero, Dina Sfat, Chico Diaz, Cécil Thiré
Baseado em um trecho do romance Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques

1987
Festa
Filme de Ugo Giorgetti
Elenco: Antônio Abujamra, Iara Jamra, Ary França e outros
O que está por trás de uma grande festa

1995
Brevíssimas Histórias da Gente de Santos (curta-metragem)
Filme de André Klotzel
Elenco: todos os papéis do filme são feitos por Ney Latorraca
História do fundador da cidade de Santos. Prêmio de Melhor Ator do Festival de Forta-
leza

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil
Filme de Carla Camuratti
Elenco: Marieta Severo, Marco Nanini, Marcos Palmeira. Ney faz uma participação como
o pintor Debret
A princesa espanhola e suas aventuras pelo Brasil

1998
For All, Trampolim da Vitória
Filme de Luis Carlos Lacerda e Buza Ferraz
Elenco: José Wilker, Betty Faria, Paulo Gorgulho e outros
A história gira em torno da base militar americana em Natal

2002
Viva Sapato
Filme de Luiz Carlos Lacerda
Elenco: Irene Ravache, Maitê Proença, Jorge Sanz, José Wilker
As confusões decorrentes de um dinheiro enviado em sapato

2002
Diabo a Quatro
Filme de Alice de Andrade
Elenco: Marcelo Faria, Maria Flor, Marcelo Libar
Em uma agência de programas, a Heaven Promotions, muitos encontros e desencontros

2004
Quem Tem Medo de Irmã Vap?
Filme de Carla Camuratti
Roteiro de Carla Camuratti, Melanie Dimantas e Adriana Falcão
Elenco: Marco Nanini
Versão cinematográfica do grande sucesso teatral da dupla de atores
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Créditos das fotografias

- Todas as fotografias pertencem ao acervo de Ney Latorraca.

- Foto da 1a capa de autoria de Lenise Pinheiro.

- Todas as fotos referentes a programas e novelas da Rede Globo foram gentil-

mente cedidas delo CEDOC / TV Globo.
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