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Senhora sorriso

Uma das damas do teatro brasileiro, Eva Todor ganha
autobiografia aos 88 anos de vida, marcados por exuberante
alegria no palco

Sérgio Maggio
Do Correio Braziliense
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Há um gênero Eva Todor de ser. Está impresso em centenas de
personagens e tem como marca o inigualável sorriso carismático.
Impossível não se deixar seduzir pelo jeito brejeiro dessa dama
do teatro, que se iniciou menina em Budapeste (Hungria), mas se
fez atriz respeitada em palcos brasileiros. Aqui, construiu carreira
generosa no teatro de comédia, convivendo com todos os grandes nomes das artes cênicas nacionais. De Jaime Costa a Dulcina
de Moraes, não houve quem não cruzasse com o bom humor e a
gentileza dessa intérprete.
Organizada pela jornalista Maria Ângela de Jesus, a autobiografia
Eva Todor - O teatro da minha vida, da coleção Aplauso (Imprensa
Oficial), põe em cena sete décadas dedicadas à representação de
tantas personagens, num mapeamento fotográfico extraordinário,
relicário guardado no apartamento onde mora há 40 anos, no
Flamengo (Rio de Janeiro). "Tenho horror de mexer com tudo
isso, com todas essas fotos. É tanta gente morta", confessa a atriz,
no livro.
Émesmo uma viagem ao tempo das grandes companhias de
teatro, na qual a intérprete comandou uma das mais gloriosas:
Eva e seus Artistas, que fez turnê em terras portuguesas. É viagem
ao período festivo das revistas e do teatro de repertório. "Sempre
tive uma queda para o humor. O povo morria de rir com as bobagens que eu dizia em cena e com meu humor físico também#
Mas o fato é que o gênero Eva fez muito sucesso. Era comercial e
familiar", avalia.

Nesse espetáculo, Eva Todor relata curioso bastidor teatral envolvendo a atriz Cacilda Becker. Foi um encontro pouco antes da
estréia.As duas tinham quase a mesma idade, e Cacilda foi enfática.
Disse: "Se você fizer esse papel, nunca mais vai poder interpretar
as jovens". "Mas isso não aconteceu. Continuei fazendo mulheres
jovens e ainda abri espaço para papéis mais maduros. Na verdade,
acho que ela estava com a intenção de fazer a peça", arrisca.
Camarim
- Eva Todor estreou nos palcos com 4 anos, numa apresentação
de balé na Hungria. O que era para ser uma dócil sessão de menininhas de sapatilhas virou uma algazarra. Apertada e sem poder
sair do palco, a garota fez xixi em frente ao público, levando o
teatro às gargalhadas.

"A minha vida é limpa, bonita, amena. É um mar
calmo". Eva Todor
Pela companhia Eva e seus Artistas, comandada em parceira
com o primeiro marido, o diretor e dramaturgo Luís Iglesias, passaram artífices do teatro nacional. As damas Elza Gomes, madame
Henriette Morineau e Judite Vargas eram contratadas, além de
jovens talentos como Marieta Severo, Daniel Filho, Herval Rossano
e Jorge Dória. "Fomos a primeira a cruzar o Atlântico, em 1948. O
sucesso foi tão retumbante que voltamos para uma temporada de
11 meses e outra de dois anos e meio. Era uma loucura. Quando
eu ia atravessar a Avenida da Liberdade, que é a principal e a mais
movimentada de Lisboa, o guarda parava o trânsito para mim",
lembra.
Eva Todor fala de um período em que o teatro era de segunda
a segunda e havia disputa de público pelas empresas teatrais. Por
vezes, tinha de esperar que companhias importantes, como a de
Alda Garrido, Dulcina de Morais ou a de Jayme Costa, saíssem de
cartaz. Era um tempo de teatros escassos para tanta pauta. "Fiz
centenas de espetáculos ao longo da minha carreira. Até perdi a
conta. Comecei com 14 anos e trabalhei a vida toda. Só parei depois de quase 70 anos nos palcos. Foi uma vida inteira dedicada ao
teatro. Fiquei 23 anos no Teatro Serrador, em caráter permanente.
De janeiro a janeiro", contabiliza.
A primeira grande virada na carreira veio na década de 1960,
quando casou pela segunda vez, com o empresário Paulo Nolding. Foi ele quem sugeriu que Eva abandonasse os papéis de
"jovenzinhas". Ela seguiu o conselho e, em 1969, ganhou o prêmio
Molière de atriz por De olho na Amélia, de Feydeau. "Antes, em
1966, quando fiz Senhora da Boca do Lixo, de Jorge Andrade, com
direção de Dulcina de Morais, pude mostrar que era capaz de fazer
outras coisas, de viver outros papéis. Lembro-me de quando apareci
em cena, de peruca branca, como uma senhora idosa, recebi uma
salva de palmas".
clipping

- Com 8 anos, Eva Todor migrou com a família para o Brasil. No
Rio, fez aulas no Theatro Municipal com a bailarina Maria Oleneva,
ao lado da menina Bibi Ferreira.
- Eva Todor é nome forte na teledramaturgia brasileira. Começou, em 1957, com o seriado As aventuras de Eva, com o grande
ator brasileiro Manoel Pêra, pai de Marília Pêra. Fez também a última
novela de Glória Magadan no Brasil (E nós, aonde vamos), na TV
Tupi. Uma tragédia que terminou em debandada geral dos atores.
Eva Todor terminou a trama seqüestrada num navio e falando sozinha numa escotilha, por falta de intérprete para contracenar.
- O grande sucesso em novelas foi em Locomotivas, na TV Globo, em 1977, quando viveu a extravagante Kiki Blanche, ex-vedete
que parouo Brasil.
- Eva Todor se naturalizou nos anos 1940, quando o presidente Getúlio Vargas foi ver uma peça no Theatro Municipal e ficou
encantado. Depois, foi ao camarim e perguntou. "Você que ser
naturalizada?" Assim foi feito.
- Muitos presidentes prestigiaram o talento de Eva Todor no
teatro. Juscelino Kubitschek era o mais assíduo.
- Eva Todor fez pouco cinema. Ao lado de Oscarito, filmou Os
dois ladrões (1960), de Carlos Manga, que estreou simultaneamente
em 22 cinemas. Está em cartaz agora com Meu nome não é Johnny,
de Mauro Lima.

7

