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Resumo: 

O tcheco, Zdenek Hampl, está entre os coreógrafos mais inovadores que atuaram no Rio 
de Janeiro nas décadas de 80 e 90. Zdenek, assim como uma geração de artistas com 
alto grau de integridade artística até bem pouco tempo atrás pagava o preço de ter sido 
um inovador atuando em um período de contracultura e contestação política. Foi 
considerado um visionário, sobretudo pela maioria que professava modos mais 
tecnicistas de ensino e procedimentos mais conservadores de criação. Foi também 
incompreendido pelo público por apresentar obras que não visavam explorar o domínio 
técnico dos seus intérpretes e muito menos o virtuosismo. Abordando a poética e as 
metodologias de ensino pouco ortodoxas do artista, a comunicação apoiou-se em fontes 
documentais e orais para demonstrar que Zdenek foi um artista antenado com as 
inquietações de sua época.  

 
Resumén 
 
El tcheco, Zdenek Hampl, está entre los coreógrafos más creativos que actuaram en 
la ciudad de Rio de Janeiro, en las décadas de 80 y 90. Él hizo parte de una generación  
de artistas con alto grado de fidelidad a sus ideas, que hacia poco tiempo han pagado um 
alto precio por haberen actuado en un período de contracultura y contestación política. 
Zdenek fue un out sider que rechazó modos enseñanza más tecnicistas y procedimentos 
de creación más conservadores. Así, fue, todavia, incomprendido por las gentes, porque 
sus creaciones no explotaban el virtuosismo de sus bailarines. 
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“Aqueles que foram vistos dançando, foram julgados insanos  

por aqueles que não podiam ouvir a música” 

Friedrich Nietzsche 

 

Partindo de sua vivência em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Recife, bem 

como considerando suas metodologias de ensino pouco ortodoxas, seu 

ativismo artístico, a adoção de conhecimentos de áreas conexas na sua 

produção e as características de sua poética com estilo próprio — abordagens 

temáticas originais e processos de criação inusitados —, este texto busca 

apontar que Zdenek foi um artista à frente de seu tempo. E mais: que ele foi um 

homem antenado com as inquietações artísticas de sua época e respondeu a 

elas através de uma produção que contribuiu para a implementação de 

procedimentos inovadores nas artes cênicas do Brasil.  

Embora as artes, e mais especificamente a dança do Rio de Janeiro e do 

Recife — e por que não dizer: do Brasil? —, sejam tributárias da atuação de 

Zdenek Hampl, ele pagou o preço de ter sido um inovador. Foi durante um bom 

tempo considerado um visionário, sobretudo pelos que professavam métodos 

mais tecnicistas de ensino e procedimentos mais conservadores de criação. 

Foi, também por um tempo, incompreendido pelo público, por apresentar obras 

que não visavam explorar o domínio técnico dos seus intérpretes e muito 

menos o virtuosismo. No entanto, na medida em que seus antigos alunos e 

bailarinos (adultos iconoclastas e jovens aventureiros da época) amadureceram 

junto com a capacidade apreciativa do público, Zdenek, passou a ser 

considerado um artista responsável por contribuir grandemente com a 

atualização artística de toda uma geração, prestando um serviço relevante às 

artes das cidades nas quais trabalhou.  

 

Depois de Brno, cidade onde nasceu na antiga Tchecoslováquia, passando por 

Praga, onde formou-se,  Zdenek chegou ao Brasil avaliando as possibilidades 

que se lhe apresentavam em seu novo país: “Quando cheguei ao Brasil, nada 
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ou muito pouco sabia sobre a situação da dança no País. Não dava para 

começar a funcionar imediatamente. Aqui, nada acontecia do jeito que eu 

conhecia. A minha formação era basicamente clássica, apesar de que não 

somente ela. Eu podia procurar alguma companhia que utilizasse o clássico 

como meio de fabricar as suas apresentações. E precisava entrar numa delas 

com urgência. Claro, não fiquei no Brasil para fazer turismo. Mas quando 

percebi de que maneira essas companhias funcionavam, foi uma ducha fria, 

gelada! O susto já não aconteceria hoje em dia, mas naquela época [1970] foi 

desanimador. Pensei que, se topasse aquilo, seria como descer degraus. Seria 

um desrespeito com os meus professores — vários — que, certamente, tiveram 

o orgulho de me ‘fazer’ um dos melhores bailarinos tchecos naquela época. 

Não me abalei. Também, 24 anos, em plena forma, a energia vital saindo até 

pelas orelhas, você não tem nem a chance de ficar abatido” (Hampl, 2008: 16). 

 

No mesmo ano de 1970, em São Paulo — quando já trabalhava com sua 

mulher, Vera Raiser, que tinha assumido a direção da escola de sua mãe, Vera 

Kumpera —, ele montou seu primeiro trabalho no Brasil, OlimPiadas.  

 

“Então, em vez de dar aulas de dança de algum estilo, comecei a fazer as sessões de 
estudos de dança, que resultaram num espetáculo — OlimPiadas, estreando no lindo 
MAM, em São Paulo. Sem precisar determinar o estilo e sem ter que responder por 
que estamos abertamente debochando dos atletas, que não medem esforços para 
trazer medalhas para a pátria” (Mendonça, 2006: 10).  

 

Tais opções iniciais tornar-se-iam desde já emblemáticas em seu trabalho. 
Como pode ser percebido na descrição que o próprio Zdenek fez em seu livro:  

 

“Um espetáculo que colocou os esportistas no seu lugar certo. Como seres humanos, 
que às vezes tropeçam. Tinha o arqueiro cujo arco se quebra, a mulher que perde a 
parte superior do uniforme nos 100 metros rasos femininos e outras coisas desse tipo. 
A plateia se divertiu, a censura achou uma espécie de chanchada, sucesso. E foi 
lançado um novo estilo. A censura, os milicos estavam felizes porque aquele divertido 
tcheco que fugiu do comunismo achou abrigo num país com um regime tão confiável e 
generoso quanto o Brasil. Perigoso? Como poderia, se ele nem sabe falar nossa 
língua? É só um artista...” (Hampl, 2008: 18). 
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Zdenek parecia ser um desses artistas que sumariamente recusa 

classificações, taxonomias, categorizações, títulos, rótulos, crachás e toda 

sorte de nomeação (“Não tenho ‘estilo’ até hoje, e está bom assim”). Além 

disso, ele se revelou um criador linkado ao seu tempo, pois algumas de suas 

inquietações faziam eco com questionamentos de vertentes artísticas de 

centros culturais referenciais. De maneira que, em trabalhos como o já citado 

OlimPiadas (1970) e A Toda Prova (Recife, 1984) — uma bem-humorada sátira 

dos super-heróis americanos —, poder-se-ia ver ressonâncias da pop art, a 

exemplo do distanciamento e da manipulação indiferente da realidade via 

comicidade, da iconoclastia com os bens da sociedade burguesa e ainda da 

imersão da arte na contingência do real vivido.  

 

A pop art original não era crítica, acompanhava de perto a perda da concepção 
humanista das novas sociedades, em que as pessoas são tratadas como coisas, como 
gêneros de consumo; sociedades, portanto, mórbidas e perversas. O sentido pop está 
justamente nessa distância, na manipulação neutra da realidade e na mera 
apropriação das imagens emblemáticas do mundo burguês... Havia ali um certo humor 
negro (Canongia, 2005: 49). 

Na virada das décadas de 1960 e 1970, num lapso de cinco anos que alguns 

estudiosos circunscrevem entre 1967 e 1972, o Brasil deu uma reviravolta sem 

precedentes em direção ao espírito verdadeiramente contemporâneo. Esse 

período foi descrito pelo crítico Mário Pedrosa como de intensa 

“experimentalidade livre”. Nas palavras da crítica Lígia Canongia,  

 

“foram anos em que inúmeras transformações substanciais ocorreram na práxis 
artística. O termo experimental servia tanto para designar a livre experimentação com 
novas mídias e novos procedimentos quanto para pontuar a experiência sensível, que 
passa necessariamente pelo corpo. Afinal, experimentar é ‘provar, praticar, sentir, 
sofrer ou suportar’ ações corporais” (Canongia, 2005: 35).  

 

Assim, na passagem de uma década a outra, artistas visionários como Zdenek 

adotaram o trabalho experimental como estratégia de levar a arte para o campo 

da experiência, desenvolvendo processos criativos desse naipe no Rio de 
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Janeiro. Em vários casos, como o de Zdenek, esse contexto era pedagógico, 

pois, na medida em que foi sendo configurado por esses outsiders, 

oportunizava-lhes também avançar em suas próprias formações.  

 

De maneira que tal viés passou a ser, em si mesmo, responsável também pela 

formação artística do visionário Zdenek no Brasil, pois, como ele mesmo disse 

em diversas ocasiões, após concluir longos oito anos da Universidade de 

Praga, um de seus professores falara-lhe que ele estava pronto para 

“começar”. E ele, posteriormente, entendeu que o legado artístico dos anos 

1960 e 1970 no Brasil teve importância angular na sua “formação brasileira”. 

“[...] Minha formação era muito rígida, e eu acreditava que a precisão era o 

maior valor da dança. Aqui, fui descobrindo gradativamente que a arte não tem 

limites e vai muito além das fronteiras que eu conhecia” (O Globo, Rio de 

Janeiro, 8/11/1977, p. 39). 

 

Pouco antes, porém, quando teve que se decidir pelo Rio de Janeiro, admitiu 

que outros fatores pouco artísticos (ao menos nos termos nos quais viemos 

tratando do assunto) concorreriam para que ele tomasse sua decisão. 

 

RIO DE JANEIRO 

“Quando a companhia [Lanterna Mágica] se apresentava no Rio de Janeiro, fiz 
questão [...] de conhecer a tão falada Copacabana. Nada demais, não é? Para mim, 
era demais, sim. Nunca tinha visto tanto peito e tanta bunda ao mesmo tempo! [...] 
Imediatamente ficou claro: o meu lugar é aqui, não pode existir outro igual. Dito e feito” 
(Hampl, 2008: 19). 

 

Grande parte dos profissionais consagrados que hoje atuam no País trabalhou 
com Zdenek no Rio de Janeiro. A título de exemplo, pode-se citar: Pedro Paulo 
Rangel, Beth Mendes, Walmor Chagas e Betty Faria. Quando passou a dar 
cursos no Tablado (Escola de Teatro), a convite de Maria Clara Machado, com 
ele estudariam Sura Berditchevsky, Louise Cardoso, Zé Lavigne, entre outros. 
Zé Lavigne, embora não escolhido de início, foi convidado a fazer o curso num 
caso puramente Zdenek: 
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 “Que vê que você está ali e que está interessado... e o puxa pra participar. Ele pouco 
ligava se aquele convite geraria ou não mais renda para o curso. Se havia alguém 
duro, mas que estava interessado e ia à aula e estava ali frequentando... pra ele era o 
que importava. Foi por aí que eu me encaminhei para ele”. 

 

Essa acuidade de Zdenek o acompanhou por toda a vida, dando oportunidade 

a muitos artistas, hoje em atuação, de optar pela dança. Casos como o de 

Tutto Gomes e Deborah Colker foram emblemáticos. Tutto, hoje bailarino do 

Balé da Cidade de São Paulo, aos 15 anos de idade conheceu Zdenek como 

frequentador do bar do seu pai, no Recife, e a ele declarou integrar o elenco de 

uma peça infantil e se interessar por arte. Zdenek o convidou para fazer aulas 

gratuitas de sapateado, doando seus próprios sapatos ao jovem iniciante sem 

recursos. 

 

Mônica Sá Rêgo (na época, Brant) conta como foi o episódio com Deborah 

Colker (tratada como Debinha): 

 

 “[...] o melhor sapateador que o Zdenek já teve [...] era o Cláudio Bueno amigo de 
Flávio Colker, que é irmão da Debinha; e como irmã mais nova de Flávio, ela gostava 
de acompanhar a turma do irmão mais velho. Em algumas dessas ocasiões ela e seu 
irmão foram com Cláudio Bueno às aulas de Zdenek. E, lá, ela sentava no chão e 
ficava assistindo a gente fazer aula e ensaiar. E o Zdenek, que não consegue ver as 
pessoas sentadas olhando, dizia: ‘Levanta e vem dançar!’. E ela: ‘Não’. E ele: ‘Não? 
Ora, o que é isso?! Levanta e vem dançar!’. E ele começou a puxá-la na aula de 
sapateado. E a Debinha que tinha ritmo — pois tocava piano —, estava acima do peso 
e parecia não gostar de seu corpo, então ficava assim... E a gente ficava impaciente, 
pois era uma aula adiantada, e o Zdenek insistia com aquela menina. Ele dizia: ‘Olha, 
você tem o maior talento, você é rítmica’. E ele começou a fazer a cabeça da Debinha, 
dizendo que, se ela quisesse, podia dançar, porque ela entendia de música, era 
rítmica e emotiva, tinha registros de movimentos bonitos e que, no dia que perdesse a 
vergonha do corpo, poderia dançar...”. 

 

Já de início, no Rio de Janeiro, as proposições pedagógicas de Zdenek 

chamaram a atenção pela ludicidade e mobilização do corpo nas ações físicas, 

como relata Zé Lavigne: 
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“Aquilo ali pra mim, num primeiro momento, mudou tudo. Porque os exercícios eram 
proativos. Lembro-me de um que era assim: você ficava andando — estava andando 
de bicicleta — e ao mesmo tempo cantando no microfone. Eram exercícios que 
exigiam do corpo. Exercícios de continuação de movimentos, uma espécie de mímica. 
Você tinha coisas pra fazer. Eram coisas substantivas. Você ia fazer um movimento, 
então outra pessoa interferia para dar continuidade ao seu movimento, aumentando-o, 
e, na sequência, ele aumentava ainda mais para depois ir diminuindo... E alguém fazia 
uma gracinha qualquer com a mão, um gesto, aí o outro pegava esse gesto e o 
transformava em algo... Eram coisas que hoje em dia eu considero muito simples, mas 
que naquele momento foi um todo, um mundo novo, mundo lúdico que encontrei ali...”. 

 

O corpo — e, por extensão, o trabalho corporal — passava, assim, com 

Zdenek, a ter relevância tanto nos processos quanto nos resultados artísticos. 

 

Havia também a contribuição do período, pois se vivia uma época (virada da 

década de 1960/70) na qual artistas dos mais diversos segmentos passaram a 

promover um verdadeiro “laboratório de invenções”, que tomou forma em 

expressões artísticas das mais diversas (montagens teatrais, performances, 

interferências urbanas, etc.), que se contrapunham à academia e à tradição. E 

o depoimento seguinte de Lavigne deixa isso bastante claro. 

 

“Até então, pra mim, teatro era uma coisa tensa e séria. Quando encontrei o Zdenek e 
essa proposta que ele vinha trazendo — que eu acho que ele encontrou aqui no Brasil 
e misturou com o conhecimento que tinha —, tive prazer no que eu fazia. E com essas 
pessoas [que estudaram e trabalharam com ele], que fizeram esses primeiros 
exercícios com o Zdenek, surgiu o Asdrúbal Trouxe o Trombone, o Manhas e Manias 
[grupo de clowns]... Todos os exercícios, até hoje, são feitos no Tablado, os mesmos 
exercícios que o Zdenek deu. O que ele inventou ali esteticamente nos anos 1970, até 
pelo menos metade dos 1980, quando ainda se fazia teatro experimental no Rio de 
Janeiro — porque, hoje em dia, acredito que não tenha mais —, serviu de base para 
todo mundo; tudo era baseado no que o Zdenek inventou nesses primeiros tempos 
dele aqui. No espetáculo Trate-me Leão, só existiu aquela cena maravilhosa da festa, 
que começava com aquelas portas que abriam, por causa da aceitação daquela 
linguagem pelos próprios artistas — não pelo público, porque acredito que o público 
nem soubesse quem era Zdenek... Mas aquilo ali só pôde existir porque houve essa 
abertura que o Zdenek trouxe, da coisa da mímica, do não cenário, de você expressar 
com o corpo... E aí, esse primeiro momento foi determinante pro teatro carioca, foi 
nossa busca do teatro pobre. A gente conseguiu, a partir daqueles conceitos, fazer 
qualquer coisa no teatro. Você não precisava mais ter um cenário; você não precisava 
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mais ter um enorme objeto de cena; você podia iludir as pessoas corporalmente. 
Então teve esse lado artístico. No meu entendimento, foi o último sopro, até agora, nos 
últimos anos de uma energia realmente nova... Ele trouxe realmente uma maneira 
nova de fazer.”  

 

O trabalho de Zdenek deu oportunidade para um tipo de transposição, pois 

fazia do ator o personagem, resultando, portanto, na criação de cenas que 

surgiam nas vivências das pessoas nas salas de aula/ensaio. Era a descoberta 

de outras possibilidades de criação artística a partir do corpo e da constatação 

de que a comunicação não precisava ser somente a verbal.  

 

Sobre a maior ou menor contundência crítica e o engajamento político de seus 

trabalhos, ele comentou: “Os meus trabalhos nunca tiveram uma clara 

conotação política proposital, mas também nunca obedeciam às tendências, à 

moda” (Mendonça, 2006: 11). 

 

Na sequência de cursos no Tablado, também estudaria com Zdenek outra 

geração de artistas que tiveram carreiras promissoras. Entre os quais estavam 

Maria Padilha, Diogo Vilela, Miguel Falabela, Beth Goulart e Fernando Eiras. 

 

Zdenek também demonstraria qualidades vinculadas ao trabalho com clowns, 

criando e atuando juntamente com alguns artistas, entre os quais Zé Lavigne e 

Sura Berditchevsky, o grupo de palhaços Irmãos Flagelo. “Aí nesse grupo, 

surgiu uma outra qualidade do Zdenek, a coisa do circo, que era você poder 

criar um esquete de gagues a partir do nada. ‘O esquete do Zdenek’, era como 

a gente classificava isso”, conta Zé Lavigne, lembrando que na época não 

havia tantas possibilidades de estudo ou treinamento. 

 

 “Ou você fazia ginástica olímpica ou capoeira ou então você não sabia mesmo, os 
atores não eram preparados para isso, [teatro] era uma coisa de gogó, de texto. Tudo 
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veio da década de 1970 com Zdenek. [Antes] Se o ator falasse assim: ‘Preciso ter um 
preparador de corpo’, isso não existia no Brasil”. 

 

Nos seus processos de trabalho, Zdenek considerava a relação com as 

pessoas um bem maior. Para ele, amor, carinho, confiança e, principalmente, 

cumplicidade eram componentes fundamentais para o sucesso dessa relação. 

Ele escreveu isso em seu livro, acrescentando que pedir deve vir sempre na 

frente de mandar. Corroborando essas convicções de Zdenek, temos mais 

essa declaração de Lavigne: 

 

“Se ele tinha uma coisa maravilhosa, e ele tinha várias coisas maravilhosas... Mas a 
coisa maravilhosa que talvez tenha sido até o calcanhar de Aquiles dele é que ele era 
muito gente boa, muito gente boa nas coisas. Então ele sempre optava pelas coisas 
que eram mais do bem, vamos dizer assim, a mais bacana, não a de maior interesse 
dele. Às vezes, você ficava com a sensação de que estava se perdendo dentro das 
coisas, mas ele estava achando, na verdade, um caminho a partir do qual ele ouvia as 
pessoas. Ele trocava ideias o tempo todo”. 

 

No entanto, tal atitude, em hipótese alguma, podia ser confundida com a 

ausência de seriedade e rigor no trabalho artístico de Zdenek, como esclarece 

Zé Lavigne: 

 

“O trabalho era sentido pelo rigor de querer, e, ao mesmo tempo, Zdenek não era 
aquele professor de dança que ia te dar uma varada e te chamar de imbecil, idiota, 
porque você não conseguiu alcançar o salto que tinha que dar... era o contrário disso, 
e ao mesmo tempo super-rigoroso. Um pouco paradoxal o que estou falando, mas é 
porque ele era exigente com ele e tinha muito conhecimento. O grau de conhecimento 
do Zdenek sobre palco, corpo e dança era muito, mas muito acima do que o que nós 
tínhamos aqui na época. Depois, acho até que as pessoas se adiantaram e correram 
atrás, porque [na época] não existia uma porta, ele era a única luz que havia. Quem 
assistiu ao Inspetor Geral, do Asdrúbal Trouxe o Trombone, que foi a primeira peça, 
na qual Zdenek esteve presente nos primeiros momentos e fez o trabalho de corpo 
com o grupo, sabe do que estou falando. E, em todas as coisas importantes do teatro 
carioca, o Zdenek esteve lá... Não tem ponto sem nó, não tem um ponto onde o 
Zdenek não tenha passado. Do contrário, não teria acontecido nada disso. Das coisas 
que realmente tinham uma proposta, como Asdrúbal, Manhas e Manias, que tinha uma 
coisa mais de corpo, de limpeza, de movimento, tudo teve o Zdenek, tudo”. 
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A despeito da sua formação acadêmica, Zdenek optou por um pragmatismo 

pedagógico que não significou ausência de fundamentação teórica em seu 

trabalho. 

 

“Quando eu comecei a fazer as aulas do Zdenek, a viver a ‘coisa’, comecei a ver o 
teatro de uma outra forma... Acho que eu, Hamilton Vaz Pereira, todo mundo: ‘Ah, 
agora entendi!’. Meyerhold, o próprio Maiakovski... Eu nunca ouvi o Zdenek falar em 
Maiakovski, mas tenho certeza de que cheguei ao Maiakovski, ao Meyerhold porque 
eu o entendi... O que Zdenek fazia tinha biomecânica! Ele não falava assim: ‘Olhe, 
este é um exercício do Meyerhold, a biomecânica...’. Não tinha teoria nenhuma, mas 
para quem percebia e tinha prazer em estudar [ele falava]: ‘Ih, é isso! Tá aqui neste 
livro!’. Certamente ele fazia isso com instinto, mas o instinto com aquela técnica toda, 
com a vontade de se libertar, de criar outra coisa que dava nessas coisas novas. ‘Ah, 
aquela foto do Living Theatre, agora entendi!’. Era teatro mesmo, não é só 
maluquice... porque, até então, você queria gostar porque era novo, porque queria ser 
moderno, mas não entendia o que era exatamente, a não ser que tivesse viajado, mas 
muita gente aqui não tinha essa condição. O pessoal de teatro dos anos 1970 não era 
como o de hoje... antes era muito barra pesada.” 

 

 

Zdenek também era inventivo na criação de cursos, direcionando-os a públicos 

específicos, como médicos e psicanalistas, propondo-lhes suas lúdicas aulas 

sui generis — cujas atividades, segundo Zé Lavigne, chegaram a inspirar 

estruturas de algumas encenações. 

 

“O Tablado então, antes do Zdenek, era um antro de psicanálise. Você chegava lá, e o 
assunto era psicanálise. E ele veio com a coisa do jogo, do lúdico, da brincadeira, não 
era psicanálise, era brincadeira... Vi gente fazendo peça a partir desse exercício dele 
que era dos quatro cantos, aquela brincadeira de trocar de cantos. Ele botava cada um 
em uma situação dada, e você tinha que emendar essa situação à outra... exercícios 
bem simples. Vi gente montar peça a partir dessa lógica dos quatro cantos aqui na 
década de 1970. E ele colocou a ‘coisa’ na dimensão da brincadeira. Por outro lado, 
tinha que ser sério, não podia esquecer que era espetáculo, que tinha que fazer pra 
valer... mas também tinha que se divertir.”  

 

Mônica Sá Rêgo recorda outro episódio: 
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“Ele inventou um curso que nós dois dávamos juntos, invenção dele, que foi um 
grande sucesso de um verão carioca, porque era sapateado pra casal. Você tinha que 
vir com um parceiro. Nossa, acho que a gente deu [o curso durante] uns três verões 
no Rio de Janeiro. E pessoas que fizeram esse curso começaram a sapatear, 
começaram a dançar a partir desse curso. Débora Bloch, Diogo Vilela, Miguel 
Falabela, Fernando Eiras, Beth Goulart, todo mundo fez esse curso, era moda! O que 
é a moda, hein?!: ‘Ah! O curso do Zdenek de dança pra casal!’. Todo mundo fez! E 
esse pessoal de teatro todo ou estudou com ele, ou foi coreografado por ele, ou teve 
direção corporal dele”. 

 

Em outra ocasião, por volta de 1974, Zdenek, que havia aprendido sapateado 

sozinho — já que, na Universidade de Praga, a disciplina era “considerada uma 

influência nociva da cultura imperialista”1 —, o fez a pedido de duas de suas 

primeiras alunas e amigas, Sura Berditchevsky e Louise Cardoso, vindo na 

sequência a se tornar um professor de referência nesse segmento. O próprio 

Zdenek admite sua responsabilidade pedagógica, reconhecendo quando seu 

papel de constante motivador de seus alunos/artistas fazia com que ele 

também fosse estimulado e, mais ainda, pontuando como pretendia manter 

seus horizontes em constante expansão: 

 

“[...] fornecer a informação sobre dança, seja para quem for, é a minha obrigação, 
ainda mais numa academia que reuniu de uma só vez pessoas como Ricardo 
Bandeira, Mônica Brant [Sá Rêgo], Deborah Colker, Diogo Vilela, Eliana McLane, 
Jonas Bloch e tantos outros. Inclusive, o porquê do sapateado é das amigas do 
Tablado, é de Sura Berditchevsky e Louise Cardoso, incentivadoras. Não adiantava os 
meus argumentos de que eu não tinha feito nenhuma aula de sapateado, a resposta 
era curta: ‘Então invente!’. Você me conhece, obedeci. Mas, Luiz [Mendonça], a gente 
não tinha só o sapateado, o objetivo sempre foi muito mais amplo e, como você já 
presenciou, sempre acrescentando, criando” (Mendonça, 2006: 10). 

 

Para o desenvolvimento de um método de ensino que facilitasse o 

aprendizado, Zdenek foi, com o tempo, adaptando o sapateado ao “ritmo 

brasileiro”, ou seja, “para a básica percepção rítmica em dois tempos — no 

sapateado americano, a percepção de ritmo é de quatro tempos. Dessa forma, 

                                                           
1
 Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1977, p. 39. 
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criamos uma nova percepção de ritmo com mais fácil assimilação [...]”, pois 

“até essa época, eu não havia pensado nas possibilidades de desenvolver um 

trabalho com esse tipo de dança, por achar demasiadamente complicado 

transmiti-lo aqui” (Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 8/11/1977, p. 39). 

 

Além da inventividade, Zdenek também inoculou nessa pedagogia outra 

característica sua já bastante conhecida: a ludicidade.  

“Ele dava aula com um copo de caipirinha na mão! Não porque ele fosse pedante, 
nem era uma coisa de viciado em álcool. No momento, era muito mais uma coisa de 
‘Olha aqui, pra sapatear, não tem nada a ver com a mão, a sua mão tem que estar 
fazendo outra coisa e você tem que estar dançando. Tem a ver com o exercício de 
que eu falei: dividir o corpo, com a perna fazendo uma coisa, e mãos e braços, etc. 
fazendo outra’... Era muito divertido trabalhar com ele!”,  

declarou Zé Lavigne. 

Com o sapateado, ele não só deu aulas, como coreografou e dirigiu trabalhos, 

o primeiro deles foi Bang-Bang, com música do maestro John Neschling e um 

elenco em sua maioria formado por estreantes, entre eles Sura Berditchevsky e 

Louise Cardoso. Em 1992, no Recife, Zdenek montaria um sucessor desse 

trabalho, o Bangui-Bangui. Um outro trabalho envolvendo sapateado foi 

Sapateatro (1977), no qual Zdenek, consonante com o contexto da época, 

investiu na interface entre as linguagens artísticas — no caso, teatro e dança. 

Como ele mesmo declara:  

 

“É certo buscar a visão do nosso trabalho a partir do próprio nome sapateatro, que 
revela toda a função do espetáculo. O nosso grupo é o primeiro que trabalha com as 
duas artes ao mesmo tempo. Não há nenhum momento no espetáculo em que a 
dança seja colocada como abstrata ou apenas em forma de concerto. Sempre, entre 
uma e outra peça da dança, existe uma mímica que complementa sua teatralidade, 
pois o trabalho que o grupo realiza não é tradicional” (Jornal O Globo, 8/11/1977, p. 
39). 

 

Sapateatro era composto de 22 quadros, nos quais 11 bailarinos/atores 

desenvolviam diversas ações e representavam vários personagens tendo como 

propósito uma estrutura diferenciada dos outros trabalhos do momento. Neles, 
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segundo Zdenek, havia um bailarino solista, e os demais apenas executavam 

sequências coreográficas primárias.  

 

 “O que a gente apresenta nesse espetáculo são várias coreografias marcadas de 
modo que o grupo inteiro sapateie solando simultaneamente. Além do sapateado, o 
espetáculo tem outros quadros de dança em vários estilos, como jazz, dança moderna 
e afro” (O Globo, Rio de Janeiro, 8/11/1977, p. 39).  

 

Fazendo preparação corporal, coreografando, dirigindo, dançando ou mesmo 

atuando, Zdenek participou, no Rio de Janeiro, de trabalhos em diferentes 

segmentos artísticos e mídias, a exemplo de filmes (Diamante, Diacuí, 

Encarnação, Rock Estrela...), clipes (Talk to Me), emissoras de televisão 

(Bandeirantes, Globo: Fantástico, Sítio do Picapau Amarelo...), telenovelas 

(Água Viva, Baila Comigo...), projetos (Teatro na Praça...), coreografias (Torre 

em Concurso, Vacilou Dançou...) e peças teatrais (Casa de Bonecas, No 

Mundo da Lua, História de um Soldado, Diário de um Louco, É Isto ou Aquilo, 

Dois Pontos, Entre o Hoje e o Amanhã, Hans Staden, Peter Pan...).  

Zdenek participou ainda, como coreógrafo, da primeira montagem proibida pela 

censura da peça Calabar (1973), de Chico Buarque. Nela, atuou como 

coreógrafo e assistente de direção de Fernando Peixoto, em cuja equipe 

também estiveram Fernando Torres e Fernanda Montenegro na produção, Dori 

Caymmi na direção musical e Edu Lobo na orquestração. Entre vários outros 

nomes, os de Betty Faria e Perfeito Fortuna estiveram no elenco. Houve uma 

segunda montagem (1980), na qual Sérgio Mamberti, Othon Bastos e Tânia 

Alves passaram a compor o elenco de muitos outros nomes. Nele, Zdenek 

também esteve presente atuando em diversos papéis.  

 

Zdenek também foi responsável pela criação do conhecido grupo de dança 

Vacilou Dançou, do Rio de Janeiro. Ele conheceu Carlota Portella (que seria 

diretora do grupo) em São Paulo através de Mônica Sá Rêgo, sua quarta 

mulher, que na ocasião estava grávida de Daniel, o filho do casal. Mônica — 
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aliás, como as mulheres de Zdenek em geral — fazia as vezes de produtora e 

administradora dos empreendimentos e havia ganhado em edital uma pauta 

para o Teatro do Banco Nacional da Habitação – BNH. Conta ela:  

 

“Eu falei: ‘Carlota, eu estou com uma data no Teatro do BNH, o Zdenek vai 
coreografar, a gente já tem algumas pessoas pra dançar e queria te convidar pra 
coreografar junto com ele’. Ela tinha competência no que criava. Embora eles tivessem 
registros de movimentação diferentes — o dela era jazz total —, ela conseguia olhar e 
dizer: ‘Zdenek, olha só aquele bailarino ali, eu acho que não está muito bem’. Na 
ocasião, ela era professora da Dalal Achcar, que era um pessoal de clássico. Carlota 
se entusiasmou de imediato com a proposta. E o trabalho rolou superbem com as 
duas linguagens. E foi assim que começou o Vacilou Dançou. E o nome quem deu foi 
Renato Vieira. Queríamos inventar um nome e partir de brincadeiras com o roteiro... 
que era a história de uma bailarina que não sabia se dançava ou se casava... Nós 
criticávamos a protagonista dizendo que ela era a maior vacilona, que ela vacilou, 
vacilou... logo foi dito ‘Vacilou, Dançou!’. Daí surgiu o nome.” 

 

Tempos depois, no Recife, Zdenek participaria de um episódio bem parecido 

com esse, quando coreografou, dirigiu e compôs a música de um trabalho 

chamado Quadros Vivos, que, por sua vez, ocasionou o surgimento do grupo 

homônimo. 

Assim, Zdenek destacou-se por ter prestado significativa contribuição no 

campo da criação artística ao adotar procedimentos inusitados nos seus 

processos de criação, ao propor abordagens temáticas inéditas e implementar 

metodologias não tecnicistas no ensino da dança e no trabalho de corpo de 

atores. 

 

Desse modo, inseminou e disseminou aspectos inovadores nas artes cênicas a 

partir do Rio de Janeiro, cidade na quail suas realizações apontam para o 

conjunto de uma obra carregada de inovações estilísticas e temáticas que 

contribuíram de maneira decisiva para as artes corporais de hoje.  
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No entanto, através daqueles que conviveram com ele, há indicadores de que 

outras ressonâncias de seu trabalho parecem assumir subjetividades de várias 

ordens:  

 

“Ele era um monstro de criatividade e de invenções e de tudo, de 

compreensões de coisas que outros não compreendem, até do silêncio” (Vera 

Kumpera). 

 

“Deixava livre a criação para entender o outro e entender mais e provocar mais; 

de dentro para fora e de fora para qualquer lugar dos porões e sótãos 

interiores” (Carlos Carvalho). 

 

“Eu acho que o cara teve a vida que ele escolheu, em todos os sentidos, do 

lado bom e do lado ruim” (Zé Lavigne). 

 

“Eu durmo tranquilo, fiz e continuo fazendo o que a minha moral e minha ética 

mandam. Dom Quixote? Talvez... eu acho divertido” (Zdenek Hampl, em carta 

a Luiz Mendonça, in Mendonça, 2006: 11). 
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