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Nota

Mariana é uma peça escrita, por Ana Mendes, em 2011, 
no contexto do Mestrado em Escrita para Performance, 
Goldsmiths College, Londres, Reino Unido. O objectivo 
da peça era o de estabelecer uma analogia entre o cinema 
e o teatro, a vida e a ficção, o ensaio e a literatura. A peça 
foi inspirada no filme Persona, de Ingmar Bergman. 
Para além disso, Ana Mendes desenvolveu pesquisa 
sobre casos de aborto na adolescência e de mulheres 
que rejeitam os seus bebés, em Inglaterra. Mariana foi 
apresentada inicialmente no Teatro Unicorn, Londres, 
Setembro, 2012. Posteriormente, foi apresentada como 
performance / vídeo (https://vimeo.com/85292075) em 
Viena (KulturKontakt Austria, 2014), instalação/perfor-
mance Suíça (Arc – Artist Residence, Romainmôtier, 
Outubro 2015). Finalmente, em 2016 foi desenvolvido 
um vídeo (https://vimeo.com/151191053) baseado na 
peça, como direcção de Gonçalo Robalo, interpretação 
de Ana Mendes (Lara) e Katie Korosuo (Mariana). O 
vídeo foi nomeado para o Discovery Award, LOOP, Bar-
celona, Espanha e exibido online no contexto deste fes-
tival, 2016. O projecto foi apoiado pelo Migros Culture 
Percentage, Suíça, 2015.



1. Dia. Sala-de-estar

Lara    Eu vim por causa do emprego.

Mariana    Senta-te.

Lara    Dizem que és uma atriz. Mariana.

Mariana    Sim, é isso mesmo.

Lara    Mas tu fumas. As actrizes não fumam.

Mariana    A actrizes fumam imenso. Elas são como 
outra pessoa qualquer. 

Lara    Eu sou uma enfermeira, mas não sou nada 
banal.

Mariana    Esta mala é tua?

Lara    É sim. Achas que é pequena? Eu não tenho 
muitas coisas. Sou uma enfermeira. Tenho 
uma vida simples. Acordo de manhã e vou 
para o hospital. E depois volto para casa. O 
meu namorado está à minha espera. E beija-
-me, aqui, junto aos lábios.
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Mariana    Queres fumar?

Lara    Desculpa, não devia ter dito isto. É o primeiro 
dia que estou aqui contigo, então isto...

Mariana    Eu percebo.

Lara    Mas, é como se nos tivéssemos conhecido 
antes, porque já me tinham falado sobre ti. 

Mariana    O que é que eles te disseram?

Lara    Nada, que estavas doente. Que eras uma pes-
soa agradável e merecias ajuda. Posso abrir a 
janela?

Mariana    Eu preferia que não.

Lara    Porquê? Isto parece bonito. É o mar que se vê 
lá fora? (olha para ela) Desculpa. Mais uma 
vez, eu não devia ter feito isto. (pausa) Eu vi 
o mar, quando estava lá fora. E também sinto 
o cheiro.

Mariana    Ainda bem.

Caminha de um lado da sala.

Mariana    O teu quarto é do outro lado.

Lara    Eu preferia deste lado, porque depois o sol 
ficaria... 



 Pois, parece-me que não posso escolher. Tens 
estado aqui sozinha?

Mariana    Sim.

Lara    Não te sentes sozinha com estas rochas todas 
lá fora? São bem grandes, não são?

Mariana    Se calhar.

Lara    Não gostas de falar?

Mariana    Fico cansada.

Lara    Desculpa. 

Mariana    Tudo bem. É que eu tenho de pensar antes 
de falar, e isso é cansativo. Percebes?

Lara    Gostas de ficar em silêncio?

Mariana    Às vezes, quando leio um livro, porque 
depois as palavras falam comigo.

Lara    Que bonito.

Mariana    O quê?

Lara    O que acabaste de dizer. Nunca ouvi nada tão 
bonito. Quer dizer, na minha vida.

Mariana    Não, não digas isso.

8  |  9



LARA agarra a mala de viagem.

Lara    Lara Eu também tenho blusas às riscas, como 
essa que tu tens. Deves gostar delas. Eu gosto 
(pausa). Eu acho que vou gostar de estar aqui. 
Ainda bem que vim.

MARIANA olha para ela.

Lara    Para conhecer alguém como tu. Mariana. 


