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Estamos no ano de 2040. A história se dá em um 
velho asilo, num país imaginário – não tão ima-
ginário assim, quem sabe até próximo – e cheio 
de contradições e injustiças. Neste país tão in-
justo, o respeito ao indivíduo e às diferenças foi 
praticamente esquecido. As desigualdades são 
imensas. E alguns indivíduos, talvez três ou qua-
tro, ganham mais do que a soma de todos os ren-
dimentos da metade mais pobre da população. 
Nele, os abismos sociais são a regra. A cultura e a 
arte são tratadas com desdém pelas autoridades e 
pela maior parte da elite econômica. Para receber 
apoio fi nanceiro às iniciativas artísticas, o setor 
da cultura deve literalmente implorar de joelhos 
por alguma migalha que sobre do orçamento do 
governo. Em resumo, não é fácil viver da arte nes-
te lugar.
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Oneirópolos
Um grande ator de teatro, idoso e que vive num 
asilo, no interior de um país, em certa medida, 
horrível e imaginário.

Disoíonos
Uma grande atriz de teatro, idosa e que vive no 
mesmo asilo.

Fantasma
Poderia ser a incorporação do grande Jean Baptis-
te Racine, dramaturgo francês do século XVII, ou 
outro grande nome da dramaturgia.


