
VERSÃO CONTEMPORÂNEA DA PEÇA  
DE HILDA HILST GANHA PALCO VIRTUAL 

AS AVES DA NOITE

Foto: Priscila Prade

A encenação, com direção de Hugo Coelho traz os atores Marco Antônio Pâmio,  
Marat Descartes, Regina Maria Remencius, Rafael Losso, Davi Tápias, 
Marcos Suchara e Davi Tostes, além de participação especial de Genezio de Barro 
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Foto: Priscila Prade

O espetáculo As Aves da Noite, drama teatral escrito 
por Hilda Hilst há 52 anos, tem estreia online pelo canal 
Curadoria Hilst no YouTube, nos dias 5, 6 e 7 de outubro 
(de terça a quinta, às 20h). Após sessões dos dois 
primeiros dias, o diretor e elenco participam de bate‐
papo com o público. Na sequência, a montagem segue 
em circulação pelos canais virtuais do Teatro Cacilda 
Becker, Teatro João Caetano, Teatro Paulo Eiró e Teatro 
Arthur Azevedo, sempre com acesso gratuito. 
  
O enredo de As Aves da Noite parte da história real do 
padre franciscano Maximilian Kolbe que, no campo de 
concentração nazista de Auschwitz, apresentou‐se vol‐
untariamente para ocupar o lugar de um judeu 
sorteado para morrer no chamado “porão da fome”, 
em represália à fuga de um prisioneiro. Segundo o di‐
retor Hugo Coelho, “essa é uma versão contem‐

porânea do texto de Hilda. Não é uma peça sobre 
Auschwitz, partimos de Auschwitz, pois nosso lugar de 
fala não é o da reconstituição”. 
  
A montagem de As Aves da Noite busca elucidar a hu‐
manidade e densidade contidas no texto, mergulhando 
nas possibilidades inesgotáveis do drama para emergir 
na poética da tragédia. “O discurso racional não dá 
conta da realidade. A arte tem o papel de traduzir esse 
discurso como uma segunda realidade que passa pela 
razão, mas também pelo sensorial e pela emoção”, re‐
flete Hugo Coelho. 
  
Sobre o texto, Hilda Hilst falou: “Com As aves da Noite, 
pretendi ouvir o que foi dito na cela da fome, em 
Auschwitz. Foi muito difícil. Se os meus personagens 
parecerem demasiadamente poéticos é porque acred‐

ito que só em situações extremas é 
que a poesia pode eclodir viva, em 
verdade. Só em situações extremas é 
que interrogamos esse grande ob‐
scuro que é Deus, com voracidade, 
desespero e poesia”. 
  
Hugo Coelho afirma que o propósito 
do espetáculo é trazer à cena o dis‐
curso artístico poderoso e contun‐
dente de Hilda Hilst. “As Aves da Noite 
nos faz encarar toda a barbárie do 
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poder, do domínio, do autoritarismo, das torturas nos 
porões das ditaduras. Auschwitz é uma ferida aberta 
na humanidade para a qual não há palavras que 
qualifique. Não podemos permitir que a violência e a 
barbárie sejam normatizadas ao longo da história. 
Por isso essa obra de extrema qualidade literária é 
tão importante para o momento em que vivemos”, 
finaliza o encenador. 
  
Maximilian Kolbe morreu em Auschwitz, em 1941, e foi 
canonizado em 1982, pelo Papa João Paulo II. São Ma‐
ximiliano é considerado padroeiro dos jornalistas e ra‐
dialistas e protetor da liberdade de expressão. 
 
SERVIÇO 
Espetáculo: As Aves da Noite 
Estreia: dias 5, 6 e 7 de outubro. Terça a quinta, às 20h 
Onde: Curadoria Hilst 
Exibição online: Youtube/CuradoriaHilst  
(não ficará disponível após horário agendado) 
Grátis. Duração: 75 min.  
Gênero: Drama. Classificação: 16 anos. 
Haverá bate‐papo com o público após sessões  
dos dias 5 e 6/10. 

Temporada online 
Sexta e sábado, às 21 | Domingo, às 19h 
Com tradução em Libras. 
  
Dias 15, 16 e 17 de outubro 
Teatro Cacilda Becker 
Facebook/TeatroCacildaBeckerSP   
YouTube/TeatroCacildaBecker 
  
Dias 22, 23 e 24 de outubro 
Teatro João Caetano 
Facebook/teatropopularjoaocaetano  
YouTube/TeatroJoãoCaetanoSãoPaulo 
  
Dias 29, 30 e 31 de outubro 
Teatro Paulo Eiró 
Facebook/teatropauloeiro 
  
Dias 5, 6 e 7 de novembro 
Teatro Arthur Azevedo 
Facebook/teatroarthurazevedosp  
YouTube/TeatroArthurAzevedoSP 
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