18 anos depois

Dulce Neves

Enquanto a arquitetura se mantém
imponente, como desde sua reinauguração,
pulsando no coração da cidade, a gestão
interna do Theatro Pedro II tem se feito diferente a cada novo elenco. É perceptível que, à
maneira de cada um, a busca por caminhos
certeiros, tem levado a lugares alternativos, e
as contradições não estão sendo ignoradas,
18 anos depois de criada a Fundação Dom
Pedro II. Há divergências, mas não entre os
iguais e sim entre os diferentes. Para aqueles
que pensam no Theatro como o lugar do
erudito, projetos democráticos são con�litantes, em especial aqueles que destinam o
palco para a arte popular. Para aqueles que
enxergam o Theatro como o espaço de todas
as artes, cabe o erudito e o popular.
Dulce Neves, presidente no período de
elaboração deste livro de memórias, chegou
ao cargo depois de quatro anos presente no
cenário cultural, como presidente da Comissão de Festejos do Aniversário da Cidade, em
que viveu o cotidiano da gestão e, depois,
como vice-presidente da Associação Musical
de Ribeirão Preto, onde conseguiu colaborar
com a Orquestra Sinfônica, reforçando a
presença da iniciativa privada por meio de
projetos de incentivo �iscal.

Ela se envolveu com o setor, passando
muito rápido de coadjuvante para personagem principal. Dulce não revela suas memórias, pois suas referências estão sendo construídas enquanto preside a Fundação. Que
seria um grande desa�io, ela sempre soube e
reforçou durante a conversa com os pesquisadores.
Ativa, faz uma gestão presencial. Sua
constância no prédio dita um ritmo acelerado à equipe de trabalho, que continua pequena, desde quando a Fundação foi concebida.
Mas ela gosta de enaltecer as diferenças. “Sei
das di�iculdades em se fazer uma gestão
absolutamente dependente dos recursos
públicos. O país vem priorizando, desde há
muito tempo, investimentos em áreas sociais
e o aporte ao setor cultural é o primeiro a ser
repensado. Não tenho como objetivo criar
demandas à chefe do executivo, que sei, de
antemão, que ela não poderá resolver. Então,
estou muito preparada para formalizar
parcerias, como acredito que deva ser feito”.
Depois de dizer isso, ela abre uma pasta e
mostra todos os projetos já aprovados no
Ministério da Cultura, para bene�ício da Lei
Rouanet e no Estado de São Paulo, para
apoio via ICMS e tantos outras em tramita201 |

ção. Entre eles, Dulce Neves exibe o projeto
Pedro II Mais e Melhor, que tem como meta,
resolver os problemas de infraestrutura do
Theatro. Ali estão recursos para quali�icação
do sistema de iluminação e som, refrigeração
e adequação de espaços como a melhoria do
café para receber o público em outros formatos de apresentações.
Paralela à sua preocupação de investimento em manutenção, Dulce trouxe para a
Fundação sua experiência à frente da
Orquestra Sinfônica e fala com orgulho do
projeto ALMA – Academia Livre de Música e
Artes, que preparará crianças, adolescentes
e jovens para a área artística.
A presidente, empossada em 2013, diz
não ignorar as análises feitas por pessoas da
área cultural quanto a ser o espaço do Theatro Pedro II perfeito para ópera. “Aqui cabe
ópera, apresentações internacionais de balé,
mas cabe também o artista da cidade que
precisa de palco para se tornar um artista do
Brasil e cabe ainda, em momentos de intervalo dos grandes espetáculos, encontros de
formação de cidadania, como acontece por
10 dias ao longo do ano, com a Feira do
Livro”.
Dulce não protelou as respostas diante
de nenhuma das perguntas e, ao �inal, só
a�irmou que se a ela for dado o tempo que
precisa, vai mostrar, e não só proferir palavras, sobre como sua gestão pretende equacionar o que muitos identi�icam como
contradições do Theatro Pedro II.
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O maestro Roberto Minczuck
faz parte da história da fase
pós restauro do Theatro Pedro II.

O maestro e a casa da música

Roberto Minczuk

Ele chegou a Ribeirão Preto um ano
antes do Theatro Pedro II ser reaberto, mas
aquele suntuoso prédio, casa digna de uma
bela Sinfônica, contribuiu em sua decisão de
deixar o que estava fazendo para se tornar o
maestro da Orquestra de Ribeirão Preto.
Logo nos primeiros ensaios, Roberto
Minczuk certi�icou-se de ter tomado a decisão correta. Foi preciso um acorde e o maestro comemorou: “eu sabia que a acústica do
Theatro era ótima, mas ela é excelente”. Os
adjetivos superlativos sobre a qualidade do
prédio se repetiram ao longo da entrevista,
deixando a todos convictos de que realmente
o Pedro II é especial.
Quando o também maestro Rubens
Ricciardi telefonou pela primeira vez para
Minczuk, ele disse que Ribeirão Preto tinha
um dos melhores e mais belos teatros do
Brasil. “Disse também que eu precisava
conhecer, então eu vim uma semana depois.
O Theatro não estava pronto, mas já dava
para perceber a grandiosidade”. O maestro
fez todas as ressalvas de que o Pedro II não é
o maior, referindo-se ao municipal de São
Paulo e do Rio de Janeiro, mas que, sem
dúvida alguma, era um dos melhores lugares
onde já regeu. E esta assertiva ganha entonação em se tratando de um maestro que já
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regeu as orquestras �ilarmônicas de Nova
York, Los Angeles e Israel, orquestras da
Filadél�ia e Minnesota; Sinfônicas de St.
Louis, Atlanta, Baltimore, Toronto e Ottawa.
Na Europa, regeu as sinfônicas da BBC de
Londres e BBC de Cardiff; as �ilarmônicas de

Londres, Oslo, Hallé, Rotterdam; as Orquestras Nacionais da França, Lyon e Royal National Scottish, entre outras.
Mas o músico do mundo é um homem
de uma simplicidade cativante. Ele agradece
a Deus pela música e pela oportunidade de
vivê-la. Em um momento de con�idência, em
busca de suas maiores intimidades com o
Pedro II, onde se apresentou muitas vezes, o
maestro revelou que adorava, sempre depois
dos ensaios, antes das apresentações, �icar
sozinho na plateia, com a luz serrada, sentin-

do o lugar e ouvindo a música que viria
enquanto ainda era silêncio.
Ele se lembrou com detalhes da
primeira apresentação, em junho de 1996,
em comemoração ao aniversário da cidade.
“Foi majestoso”. Sua memória era sonora e
seguia narrando o programa daquela noite
como se ouvisse pelo menos a primeira nota
de cada peça.
O sorriso sempre aparente como sinônimo de verdadeiro prazer por estar ali, contando suas lembranças garantiam que
aquele homem que em 2014 se dividia entre
o Rio de Janeiro e Calgary, no Canadá, tinha
uma relação de pertencimento com o Theatro Pedro II de Ribeirão Preto. Por isso,
sempre que pode, ele volta.

Foto: Concerto do dia 19 de junho de 1996. Reinauguração
oficial do Theatro Pedro II. Aniversário de Ribeirão Preto.
Fonte: OSRP.
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Considerações finais
Depois de um tempo de coleta de
informações, por meio das entrevistas, os
pesquisadores se certi�icaram do momento
de parar. O verbo escolhido se faz oportuno,
pois estava evidente, para todos os envolvidos, que seria possível seguir ainda em
busca de mais e mais personagens, donos de
outras e novas memórias.
Mas quando pararam, não emergiu
nenhuma sensação de trabalho incompleto
e, sim, uma certeza de que a proposta tinha
sido cumprida. Este, nasceu como um livro
de memórias e seria ele um guardião das
lembranças dos que um dia ou outro, viveram a vida do Theatro Pedro II. A história
que segue costurada por �ios ora fortes, ora
enfraquecidos pela distância do tempo,
entre o ocorrido e a contação, se analisada
pontualmente, dado a dado, revela não só a
versão o�icial, conforme muitas vezes os
fatos são reconhecidos, mas também, aquela
versão da história que permite e reversa um
lugar para emoção.
No �inal, é isso que se tem aqui: a
história contada com muita emoção. Não foi
uma conquista aleatória, era isso que todos
procuravam: contar a história do Theatro
Pedro II a partir de personagens que subiram ao palco para encenar sua própria
vivência, inquilina do baú de memórias.
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Não é preciso se desculpar pelas
ausências, isso já foi cuidadosamente feito
logo na apresentação. Está claro para todos
que as ausências são frutos do tempo, da
distância, do limite das páginas, do coletivo
expressivo, em nenhum momento, da displicência.
Após concluído, ao lê-lo mais de uma
vez em busca dos acertos, de suprimir os
exageros, de recolocar os adjetivos sem
deslocar os sujeitos, o livro �icou pronto.
Enquanto obra, a próxima etapa é
permitir que siga de mão em mão, em busca
de compartilhar as histórias nele guardadas.
Histórias estas que, ao serem lidas, dão
conta de outras evidências, sociais, econômicas, políticas, cidadãs. Mostram contradições, mas iluminam caminhos. Neste caso, a
luz toda está focada em exibir a força da
união.
Não foi fácil reabrir o Theatro, mas ele
estaria fechado, se é que estaria de pé, se não
fosse a certeza de que a vontade de muitos é
mais forte do que a vontade de poucos.
Da voz de cada um dos partícipes
deste livro pode-se encontrar um legado
diferente, mas enquanto obra, o legado desejado é o registro da história, que ao ser feito,
valida e homenageia quem dela tomou
parte.

O lustre
Depois de tudo pronto, até mesmo a
diagramação do livro, resolvemos voltar para
tentar dar conta de uma demanda não cumprida. Houve um dia, ao longo do projeto, que
todos os envolvidos receberam uma mesma
incumbência: encontrar uma foto do lustre
antigo. Partimos, no mínimo, de cinco fontes.
Infelizmente, para você, leitor, não fomos
exitosos. O insucesso no encontro chamou a
atenção para todos os desencontros. Esse
lustre estava mesmo lá, no dia do incêndio? A
entrevistada Fernanda Checci disse que ele
havia sido levado para a Europa e, quando
disse isto, todos riram, permitindo ali, a
criação de um mito, de um folclore. Uma foto
guardada no Cedom, mostra a base da cúpula,
mas e o lustre? A foto do dia do incêndio,
ilustrando a crônica do senhor Orlando, não
exibe destroços onde deveria haver, se o lustre
estivesse ali. Por �im, desistimos e o lustre se
fez um personagem da história e da imaginação. Quem souber mais sobre ele, por favor,
nos procure.

O não lugar

Nessa mesma linha de saldar o que
tinha �icado em aberto, os pesquisadores
sentiram a necessidade de dar palavras a um
sentimento comum: o Theatro Pedro II, de
tantos visitantes, é também o Theatro
daquele que nunca nele entrou. Não importa
o motivo: falta de desejo, de recurso, de cora-

Foto: Cedom.

gem, excesso de modéstia, imaginando não
ser ali o seu lugar, ou mesmo absoluto desconhecimento sobre sua existência e para o
que serve. Seja qual for o motivo, este livro
quer também prestar uma homenagem a
todos que nunca perceberam o Theatro, com
a certeza de que isso signi�ica muito.
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