Fábio André recebe prêmio nacional
Sílvio Rodrigues

Prêmio Pontinho da Cultura, foi semifinalista do
Itaú-Unicef, em 2011, e agora o maior
reconhecimento pelo IPHAN – com a questão
do Patrimônio material e cultural, pontua Fábio
André.
No momento, o espetáculo está
circulando nos bairros de Limoeiro e na zona
rural. No elenco Tarcísio Queiroz, Jademilson
Gomes e Charlon Cabral e os músicos-atores
João Pedro e Rodolfo Souza; ficha técnica –
figurino e cenário de Sandra Fragoso e
maquilagem de Jademilson Gomes. Vai participar
do Prêmio Conselho do Direito da Criança e
Adolescente de Pernambuco, ligado ao Conselho
Estadual de Direito, Pontinho de Cultura e Ponto
de Memória, do Instituto Brasileiro de
Memória/Minc – IBRAM.

O Galpão das Artes, comemorando 13
anos de existência desenvolve várias atividades
culturais em Limoeiro e adjacências, atualmente.
Tem dois espetáculos em evidência, A
Inconveniência de Ter Coragem, de Ariano Suassuna,
direção de Fábio André, e o infantil As Roupas
do Rei, de Cláudia Vasconcelos, direção de Luiz
Navarro, que participará, dia 17 de agosto do
Festival Yapotan e, em Outubro, do Festival
Nacional de Teatro de Rua, em Aracati, Ceará.
No Tetro Cristiano Donato (150
lugares), em Limoeiro, mantém um curso de
formação de atores ministrado por Charlon
Cabral, que já ganhou o prêmio Agente Jovem de
Cultura, do Minc. A Ação Cineclubista, projeto
aprovado pelo Funcultura/Fundarpe, realiza
exibição com debates de filmes na zona rural
Sílvio Rodrigues
Sílvio Rodrigues

Cena do espetáculo Mané Gostoso, do Galpão das Artes de Limoeiro

O

teatrólogo Fábio André, do Centro de
Criação Galpão das Artes, de Limoeiro,
recebe na Biblioteca Nacional, em Brasília, dia 14
de outubro, o Prêmio Rodrigo Melo Franco, do
SPHAN/Minc, pela pesquisa realizada referente
ao brinquedo, intitulada Mané Gostoso – o vai e vem
do lúdico. Essa pesquisa também virou um
espetáculo para crianças que a companhia
artística vem apresentando desde 2009,
inicialmente como contação de história e depois
como espetáculo teatral em festivais, teatros, ruas,
praças e escolas.
“Comecei a pesquisar o trabalho teatral
para crianças percebendo logo que existia uma
distância muito grande entre o tecnológico e o
tradicional nas brincadeiras e jogos infantis e
juvenis, espelhando-me no trabalho do artesão

limoeirense Jorge Raimundo, que fazia o Mané
Gostoso, personagem que influenciava crianças,
jovens e adultos de toda a região. Depois li o livro
da escritora Elita Ferreira, Mané Gostoso, da
Bagaço, em que nos baseamos para realizar um
espetáculo, daí surgindo o conteúdo para a minha
pesquisa”, comenta Fábio André.
A livre adaptação do texto do
espetáculo foi de Charlon Cabral, que também o
dirigiu, enquanto Fábio André ficava na
produção. A estreia foi em março de 2009, como
uma contação de história, depois virou
espetáculo com exibição no Recife, Feira de
Santana, Bahia, sertão pernambucano com
promoção do Sesc, Triunfo, Serra Talhada,
Caruaru, Buíque, Igarassu, entre outras cidades.
A pesquisa teve um reconhecimento para o

Fábio André receberá o Prêmio Rodrigo Melo Franco pela pesquisa sobre Mané Gostoso
Cíntia Pimentel
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18º Festival
Internacional
de Dança
acontecerá
no Recife
em outubro

As Canções que Você Dançou pra Mim abre o festival no Morro da Conceição

A

capital pernambucana receberá no período
de 23 a 31 de outubro, espetáculos locais,
nacionais e estrangeiros, na programação artística do Festival Internacional de Dança do Recife,
que contará também com oficinas para iniciantes
e profissionais, assim como palestras de interesse
geral para os que se dedicam à dança. A realização é da Prefeitura da Cidade do Recife, Fundação de Cultura Cidade do Recife, com patrocínio
da Caixa Cultural. Coordenação de Fred Salim.
Além dos teatros de Santa Isabel, Apolo, Hermilo e Barreto Júnior e Luiz Mendonça,
serão oferecidas apresentações gratuitas ao ar
livre, em diversas comunidades, tendo o Morro
da Conceição como palco da abertura do evento
com a Focus Cia. de Dança, do Rio de Janeiro,
que mostrará o espetáculo As Canções Que Você
Dançou Pra Mim. Entre as atrações convidadas
encontram-se o Ballet Stagium, de São Paulo

com o espetáculo Adoniran, a Quasa Cia. de Dança, de Goiás, que apresentará o seu mais recente
espetáculo No Singular e a Mimulus Cia. de Dança, de Minas Gerais, com o espetáculo intitulado
Por Um Fio.
A Focus Cia de Dança obtém grande
sucesso de crítica e público com o espetáculo As
Canções que Você Dançou pra Mim, dirigido, concebido e coreografado por Alex Neoral, com direção de Produção de Tatiana Garcias e assistência
de Bia Rey, elenco formado por Alex Neoral,
Carol Pires, Clarice Silva, Cosme Gregory, Lucas
Nunes, Marcio Jahú, Marisa Travassos e Mônica
Burity. Nele, quatro casais são embalados por 72
canções interpretadas pelo grande cantor e compositor Roberto Carlos. Músicas que marcaram
épocas e que já se tornaram clássicos da MPB
aparecem agora como mote principal para mais
uma produção da Focus.
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Aldeia Yapoatan movimenta Jaboatão dos Guararapes
Segunda edição do projeto acontece de 13 a 22 de setembro e traz uma programação cultural diversificada em 13 polos

Divulgação

As Confrarias, espetáculo que é uma das atrações da Aldeia Yapotan, em Jaboatão dos Guararapes

O

Sesc Piedade realiza, de 13 a 22 de setembro, a segunda edição da Aldeia Yapoatan Mostra de Artes em Jaboatão dos Guararapes.
O projeto é um chamado para a população
desfrutar diversas linguagens artísticas como
apresentações e oficinas de teatro, dança, música, cinema, literatura, circo e artesanato. Serão
13 polos distribuídos pela cidade, cerca de 60
grupos envolvidos em 10 dias de festa.
A programação conta com espetáculos locais,
nacionais, grupos de música, circo, cultura
popular, e um encontro entre rainhas do Maracatu.
Com uma programação descentralizada, a Aldeia Yapoatan visa difundir os eventos

culturais ao maior número de pessoas, levando
em consideração a grande extensão territorial
da cidade. "Além da programação diversificada que já
é uma característica do projeto Aldeia do Sesc, nossa
Aldeia Yapoatan em 2013 atuará em escolas públicas
da região, levando para dentro delas cursos, oficinas e
apresentações artísticas, nas mais variadas linguagens”,
explica Daniela Travassos, supervisora de cultura do Sesc Piedade. Como já acontece em
outros projetos do Sesc em Pernambuco,
alguns espetáculos contarão com recursos de
acessibilidade comunicacional, como a audiodescrição e a tradução em libras.
A abertura acontece no dia 13, a partir
das 16h, com um cortejo pelas ruas de Jaboatão
Centro, partindo da Igreja de Santo Amaro em

direção à Praça Nossa Senhora do Rosário,
onde estará o Polo TeatroSesc. O local recebe,
entre os dias 13 e 16, apresentações de teatro e
dança (Corpo e Elemento, O Circo dos Astros, Sobre a
Seda Azul, Lady Jã e João, As Levianas), além de
shows das bandas Bongar e Victor Camarotti.
Itinerante, o TeatroSesc sai de Jaboatão Centro
e segue para a Muribeca onde fica entre os dias
19 e 21, com uma programação renovada de
espetáculos de teatro e dança (Majisimo, O
Encanto de Jaboatão dos Guararapes, Senhora de
Engenho), e os shows das bandas Di Bontom.
Club Du Bem e Pouca Chinfra.
No Sesc Piedade, o Polo Circo traz o
grupo Teatro Ventoforte, de São Paulo (SP),
com os espetáculos infantojuvenis “As 4 chaves”,
no dia 14, e “História de lenços e ventos”, no dia 15,
ambos às 15h. O grupo, que existe há quase 40
anos, nasceu no Rio de Janeiro durante a ditadura militar e sempre falou para crianças. Ganhou
mais de 100 prêmios pelo ineditismo do uso de
bonecos, das metáforas e por falar de fome,
indiferença e egoísmo para o público infantil.
Além dos dois espetáculos, o grupo ainda
ministra a oficina Arcaica no dia 13.
O Espaço Criança Esperança, localizado no bairro do Socorro, o Parque Dona
Lindu, escolas do município, o Metrô e áreas
abertas também recebem atrações. Um Luau
encerra a programação a Aldeia Yapoatan, no
Sesc Piedade, no dia 22, a partir das 17h, com
apresentação do Afoxé Oxum Pandá e da cantora Gerlane Lops.
Toda a programação é gratuita, exceto
os espetáculos que acontecem no Teatro Luiz
Mendonça (Parque Dona Lindu) que terá
ingressos a preços populares de R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (meia). Ela pode ser conferida no site
www.sescpe.com.br/aldeiayapoatan.
Palco Giratório - As Aldeias são um
braço do projeto Palco Giratório, do Sesc, realizado nacionalmente. Além das artes cênicas, as
Aldeias trazem à tona a produção cultural da
Região e abrem espaço para outras linguagens

como a música, a literatura, o cinema e as artes
visuais. Hoje, são mais de 40 em todo o país. Só
em Pernambuco são quatro: Aldeia do Velho
Chico e Aldeia Vale Dançar (Petrolina), a Aldeia
Olho D'Água dos Bredos (Arcoverde), e a
Aldeia Yapoatan (Jaboatão dos Guararapes). O
nome Yapoatan faz referência a uma árvore
muito presente na região no final do século IX e
que inspirou o nome do município.
Divulgação

A comédia As Levianas também anima a programação
da Mostra de Artes

Lionarte abre inscrição para o 13º FESTEL
A

Cia de Eventos Lionarte realizará no
período de 13 a 23 de Novembro de 2013, o
13º FESTEL – Festival de Teatro de Limoeiro,
visando dar continuidade a sua política de
expansão artístico-cultural na cidade de
Limoeiro, oportunizando e incentivando as artes
cênicas na região através dos Educandários,
Grupos e Cias. de Teatro, além, de Instituições
de caráter Sociocultural, integrando desta forma

toda a comunidade escolar, na busca de
promover um melhor desempenho na qualidade
de vida, na arte educação e artistas de modo
geral.
O 13º FESTEL compreenderá as seguintes
atividades: Mostra Nacional (espetáculos
convidados), teatro para Infância, Adulto e Rua;
Oficina de Teatro; Apresentação dos espetáculos
selecionados / Mostra Competitiva de Teatro

Estudantil (Adulto e para Infância e Juventude);
Exposição de Artesanato, telas, etc; e Debates.
As escolas interessadas em participar deverão
enviar suas inscrições impreterivelmente a
Secretaria de Cultura e Juventude de Limoeiro,
Praça da Bandeira s/n, Centro, Limoeiro-PE
CEP: 55700-000. Fone/Fax: (81) 36289708, no
período de 10 de Setembro a 18 de Outubro de
2013 – data de postagem nos Correios.

Instituto da Costura

A

na Carolina da Silva comunica a criação
do Instituto da Costura, uma escola
exclusivamente voltada para o setor de
moda e confecção, localizada, estrategicamente, no centro do Recife (Av.Dantas Barreto,
324, sobreloja, Santo Antônio, telefone (81)

34249046. Fundada em abril de 2009, a escola
forma mão de obra qualificada de padrão internacional para a indústria da moda e confecção
no Brasil. Oferece cursos de várias especialidades tais como costura industrial, modelagem,
especialização em modelagem feminina, dese-

SARAU EM OLINDA

A

Biblioteca Pública de Olinda realiza, no Salão Nobre Dom Helder
Pessoa Câmara, o Sarau Artístico
Literário intitulado: “Lampião, nem herói
nem bandido – a história”, com o pesquisador e escritor do cangaço, Anildomá Willians de Souza, com a participação de Jovenildo Pinheiro. Após a exposição, haverá
apresentação do Grupo de Xaxado Cabras
de Lampião e em seguida de um forró pé de

serra. Na ocasião os presentes poderão
adquirir livros, filmes e documentários
sobre Lampião e o cangaço. Entrada gratuita. Local: Biblioteca Pública Municipal de
Olinda, Praça do Carmo, dia: 27 de setembro de 2013. Mais informações pelos telefones (81) 3305-1157 (Biblioteca de Olinda), (87) 3831 3860 (Museu do Cangaço, de
Serra Talhada) / (87) 9918 5533 (Anildomá); horário - 19h.

nho de moda, corte e costura moda íntima,
corte e costura social feminino e social masculino, corte e costura moda infantil e corte e costura moda PET. Horário de funcionamento de
segunda a quinta-feira, das 8 às 20h, e nas sextas-feiras e nos sábados, das 8 às 17 h.

Galpão das Artes
O projeto Escolas em Movimento Sustentável
é lançado em João Alfredo com parceria entre
o Colégio Pentágono e o Centro Galpão das
Artes, de Limoeiro. A iniciativa recebe o
incentivo da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente e Sustentabilidade e tem como
proponente o centro Galpão das Artes. A
próxima cidade a ser beneficiada será Cumaru
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Janeiro de Grandes Espetáculos
divulga projetos para 2014
A

Apacepe (Associação dos Produtores de
Artes Cênicas de Pernambuco) divulgou a
lista dos espetáculos de Per nambuco
selecionados para o 20º Janeiro de Grandes
Espetáculos – Festival Internacional de Artes
Cênicas de Pernambuco, que acontecerá de 8 a
26 de janeiro de 2014, nas cidades do Recife,
Olinda, Caruaru e Arcoverde. O anúncio da
programação local (ou de parte dela, já que
faltam ainda os que vão estrear no festival e
aqueles que já estiveram em outras edições,
mas que podem ser convidados) faz parte de
uma decisão da coordenação em adiantar o
planejamento do festival.
Espetáculos pernambucanos
selecionados para o Janeiro de Grandes
Espetáculos 2014 - Categoria Dança: Para
Sempre Teu (Qualquer Um dos 2 Companhia de
Dança - Petrolina), Performance Jogo Coreográfico
(Acupe Grupo de Dança - Recife) e Sarará
(Acupe Grupo de Dança - Recife); comissão de
seleção: Cláudia São Bento, Daniela Santos,
Iris Macedo, Marisa Queiroga e Paula Azevedo
Categoria Teatro para infância e
juventude: As Roupas do Rei (Centro de Criação

Galpão das Artes - Limoeiro), De Íris ao ArcoÍris (Produtores Independentes - Recife), Le
Petit: Grandezas do Ser (Companhia Circo
Godot de Teatro – Recife/Itália), O Circo de
Lampezão e Maria Botina (Caravana Tapioca Recife), O Menino da Gaiola (Bureau de Cultura
- Recife) e Salada Mista (Cia. 2 Em Cena de
Teatro, Circo e Dança - Recife); comissão de
seleção: Anamaria Sobral, Carla Valença,
Edivane Bactista, Luciano Pontes e Antônio
Rodrigues.
Categ oria Teatro adulto : Alice
Underground (Incantare Cia. de Teatro - Recife),
As Confrarias (Cia. Teatro de Seraphim Recife), Avesso (Cicuta Sem Estricnina Recife), Mariano, Irmão Meu (Grupo Engenho
de Teatro - Recife), Na Solidão dos Campos de
Algodão (Companhia do Ator Nu - Recife),
Psiquê (Andeja / Bodega Grupo de Teatro –
Recife/João Pessoa), Senhora de Engenho - Entre
a Cruz e a Torá (Cia. Popular de Teatro de
Camaragibe - Camaragibe); comissão de
seleção: Augusta Ferraz, Paulo de Castro,
Romildo Moreira, Stella Maris Saldanha e
Thiago Liberdade.

Wagner Ramos

Espetáculo Avesso, do Grupo Cicute Sem Estricnina, do Recife, foi selecionado para o
Janeiro de Grandes Espetáculos 2014
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O Príncipe da D
João Caldas

ela primeira vez em circulação pelo país, a,
Cia. Vagalum Tum Tum, de São Paulo
cheg a ao Recife através do patrocínio dae
Petrobras Distribuidora, pela Lei Rouanetões
Ministério da Cultura. Além de apresentaç
gratuitas na capital pernambucana, a trupe
também vai visitar Goiânia, Brasília, Rio Branco
pe
e Manaus com o elogiado espetáculo O Príncida
da Dinamarca, integrando a programação i
Semana da Criança do Teatro Marco Camarott
(SESC de Santo Amaro, Rua Treze de Maio, 455,
es
Santo Amaro. Tel: 3216 1728). As sessõ
acontecerão dia 10 de outubro, às 10h e 15h
11
(exclusivas para escolas públicas) e nos dias16h,
de outubro, às 10h, e 12 de outubro, às itos
aber tas ao públ ico. Ingr esso s gratu
dist ribu ídos uma hora ante s de cada
apresentação no local.
Uma peculiaridade da companhia são
as adap taçõ es das tragé dias de Will iam
Shakespeare para crianças. A equipe pesquisa
as
ainda a linguagem do palhaço e todos os artist
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para crianças e adolescentes em O Príncipe da Dinam
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Uma leitura de Shakespeare com estética cênica

batizada de O Príncipe da Dinamarca. O diretoroue
adaptador, Ângelo Brandini, que já ganhé o
diversos prêmios por suas adaptações, suas
mesmo que já ofereceu ao público mirim e de
visões muito sapecas de Othelo (Othelito)
Rei Lear (O Bobo do Rei).
Des afia ndo -se a apre sent ar o
o príncipe Hamlet à garotada,
entad
atorm
,
Brandini superou-se em criatividade, graça
tudo
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narra
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eficiê
e
s
agen
lingu
de
ha
escol
se passando dentro de um cemitério com todasé
as personagens como mortas. Para as crianças, s
um mundo de descobertas, sem medo de temas
tabu s (assa ssina tos, suicí dios, ving ançae
violentas). Para os jovens, há um frescor dark
um humor frenético. É um espetáculo para
todas as idades envolto em graça, picardia,
linguagem de histórias em quadrinhos, em
s.
truques de circo-teatro e tropeções clownescoa,
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caveirinhas brincando que há mais mistérios
entre o céu e a terra do que supõe nossa vãé
filosofia. E o resto é silêncio. A produção localde
de Car min ha Lins , com asse ssor ia
comunicação de Leidson Ferraz.

Rede Nordeste de Festivais pretende ampliar intercâmbio

O

XX Festival Nordestino de Teatro de
Guaramiranga, realizado, recentemente,
no Ceará, foi palco para a criação da Rede
Nordeste de Festivais de Artes Cênicas,
idealizada e discutida durante o I Encontro de
Programadores e Gestores de Festivais de Arte
Cênicas do Nordeste, com participação de
representantes de doze festivais da região, como
o Festival de Inverno de Garanhuns, Janeiro de
Grandes Espetáculos – Festival Internacional
de Artes Cênicas de Pernambuco (PE), Festival
Latino Americano de Teatro (BA), Zona de
Transição (CE) e o Festival dos Inhamuns (CE).
O objetivo é fortalecer laços entre os estados do
Nordeste, na tentativa de criar espaços de
circulação de produção e formação, assim como
formas de captação de recursos que viabilizem
esse intercâmbio. Está sendo preparado um
documento com os princípios norteadores da
Rede (e levantamento de outros festivais da
região) e o seu engajamento no fomento de

Bruno Soares

políticas públicas de cultura; assim como a
criação de um observatório interno para
compartilhar experiências de cada gestão.
A ideia da criação da Rede é fortalecer o eixo
Nordeste e não negar o Sudeste, pontuou Dane de
Jade, mediadora do encontro. O espaço serviu
também para a discussão dos conceitos de
festivais – que são vistos como principal vitrine
das produções – e para se verificar disparidades
dentro da própria Rede, como as verbas de
realização de cada um e o eterno recomeçar do
zero nos orçamentos, hoje sem qualquer
garantia de continuidade. A Rede pretende
promover encontros entre os membros, tornar esse espaço
parte da programação de outros festivais, e o próximo
deverá ser no Festival de Teatro de Fortaleza, que irá se
realizar de 23 a 30 de novembro, adiantou Dane de
Jade. Os dois representantes de Pernambuco
foram Leidson Ferraz (Janeiro) e Vinícius de
Car valho (FIG). Maiores infor mações:
leidson.ferraz@gmail.com

Leidson Ferraz participou do encontro de programadores e gestores de festivais de artes cênicas,
em Guaramiranga, Ceará,
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Lígia Jardim

Caruaru será capital do teatro em outubro

O Líquido Tátil será encenado pelo grupo Espanca, de Minas Gerais, no 23º FETEAG

D

e 15 a 25 de outubro, Caruaru - a capital do
Agreste vai receber o 23º FETEAG – Festival de Teatro do Agreste, realizado pelo grupo
Teatro Experimental de Arte (TEA), com incentivo do Funcultura/Governo do Estado de Pernambuco e apoio da Caixa econômica Federal e
SESC Caruaru. O evento já se consolidou como
o mais importante projeto de formação em artes
cênicas do interior do estado de Pernambuco e
um dos mais significativos do país, cujo objetivo
principal é estimular os jovens ao estudo e à
prática do teatro no âmbito das unidades de
ensino, revelando a cada ano inúmeros talentos,
entre atores e técnicos. Nesta edição, o projeto
contempla três Mostras interligadas, tendo como
principal aspecto a preocupação com a formação
e qualificação profissional.
A Mostra Estudantil, de caráter competitivo, abriga estudantes do nível fundamental ao
universitário de todo o estado de Pernambuco. A
Mostra Local valoriza a produção da cidade de
Caruaru e a Mostra Nacional, por onde passam
importantes grupos vindos de diversos estados
brasileiros, busca contribuir para uma política de
descentralização e democratização do acesso aos
bens culturais. A entrada é sempre franca, com
ingressos distribuídos uma hora antes de cada
apresentação nos teatros Rui Limeira Rosal (Sesc
Caruaru) ou João Lyra Filho. Pela primeira vez, a
abertura do FETEAG acontecerá no Recife, no
Teatro Marco Camarotti (Sesc de Santo Amaro),
numa parceria de produção com o Trema, festival promovido pelo Grupo Magiluth, que integra
a programação do festival caruaruense não só

com espetáculo, mas com oficina também. E
haverá ainda um pré-lançamento em Caruaru,
com a encenação de “Rei Lear no Meu Quintal”,
encenação de Marianne Consentino.
Para esta edição ainda foram convidados chefs dos melhores restaurantes da cidade
com pratos exclusivamente elaborados para o
evento, tendo como inspiração os espetáculos
participantes. Estes pratos farão parte dos cardápios de cada restaurante durante todo o mês de
outubro, período em que acontece o 23º
FETEAG. Maiores informações: www.feteag.com.br
A programação (Entrada sempre gratuita) será lançada, oficialmente, dia 12/10, às
20h, Teatro João Lyra Filho, mas já podemos
confirmar as grandes atrações:
Rei Lear no Meu Quintal, da Pareia Produções, Dia 15/10, às 20h, no Teatro Marco
Camarotti (SESC de Santo Amaro – Recife); dia
16/10, às 20h, e dia 17/10, às 19h, as duas últimas no Teatro Rui Limeira Rosal (SESC Caruaru). O espetáculo aborda o clássico texto de
William Shakespeare pela ótica dos irmãos, enfatizando a trágica competição pelo amor e pelo
poder dos pais. Desenvolvida por meio de um
processo colaborativo, a encenação traz o tema
da velhice sob o olhar de jovens atores, a partir de
uma perspectiva autoral, alicerçada no jogo. A
montagem está associada à pesquisa de doutorado em Artes Cênicas, desenvolvida pela diretora
Marianne Consentino na UFBA, tendo como
objeto a subjetividade na formação do ator contemporâneo e as perspectivas de uma encenação

embasada no trabalho do ator sobre si mesmo.
Café com Queijo, do Lume Teatro/SP, dia
17/10, às 21h, e dia 18/10, às 20h, ambas no
Teatro João Lyra Filho. Conversas e histórias,
entremeadas por canções e versos, compartilham com o público vozes e vidas resgatadas da
clandestinidade pelos atores em suas andanças
pelo interior do Brasil. No aconchego de uma
colcha de retalhos, fala-se um pouco de tudo: de
curas para males de saúde e do coração, das artes
da conquista, de comida, festa, morte, trabalho,
solidão, aculturação. Neste espetáculo delicado,
tudo tem cheiro e sabor, e não apenas de café
com queijo ralado – bebida típica oferecida aos
atores no interior de Tocantins. Concebido em
1999, o espetáculo já se apresentou em diversas
cidades do Brasil, tendo participado dos principais festivais nacionais de teatro. Criação: Ana
Cristina Colla, Jesser de Souza, Raquel Scotti
Hirson e Renato Ferracini.
Ficção, da Cia. Hiato/SP, dia 19/10, às
20h, no Teatro Rui Limeira Rosal (SESC Caruaru).A partir de relatos biográficos de cada um
dos atores, criam-se instalações dramatúrgicas e
cênicas acerca de questionamentos sobre a
necessidade de ficção e nossa impossibilidade de
abandoná-la, dissecando em cena um processo
cênico e expondo os limites (ou intersecções)
entre vida e criação artística. Centrados nas relações dos atores com seus familiares, são apresentados depoimentos ficcionais em que as ideias de
“intimidade” e “documento” são indissociáveis.
Direção: Leonardo Moreira.
Ópera, do Coletivo Angu de Teatro/PE,
dia 20/10, às 20h, no Teatro João Lyra Filho. O
texto do autor e dramaturgo pernambucano
Newton Moreno, com encenação de Marcondes
Lima, traz uma radiografia da realidade brasileira,
uma contundente crítica social que estimula o
espectador a questionar os valores e as dificuldades do nosso tempo. O espetáculo investiga as
possibilidades de cruzamento estético entre o
homoerotismo/sexualidade e teatro. Com temática gay, pretende projetar reflexões a partir de
um compromisso sério com a dramaturgia e
linguagem contemporânea. Não apenas na
dimensão do tema homoerotismo, mas principalmente na afirmação das diferenças que compõem a nossa identidade.
O Líquido Tátil, do Grupo Espanca!/MG, de 21 a 25/10, às 10h e 19h, no Teatro
Rui Limeira Rosal (SESC Caruaru). A obra parte
da situação de um núcleo familiar onde se dialoga
sobre as artes, o ato teatral, e os desejos inconscientes que perseguem o homem. O trabalho é
resultado do encontro entre o Grupo Espanca! e
o diretor e dramaturgo argentino Daniel Veronese. O processo começou com o evento “Encontro Tátil”; e seguiu com uma residência do grupo
em Buenos Aires, Argentina. No texto, escrito
em 1997, taras, vícios e violências permeiam uma
família estranhamente realista. Direção: Daniel

Veronese.
Viúva, Porém Honesta, do Grupo
MAGILUTH/PE, dia 27/10, às 17h, no Teatro
João Lyra Filho.Apontado pela crítica especializada como um dos principais jovens grupos do
país, o Magiluth investe na obra do dramaturgo
pernambucano Nelson Rodrigues para homenageá-lo. Na trama farsesca, o diretor de um jornal
influente não consegue convencer sua filha única
a deixar de velar seu marido, que morreu atropelado por uma carrocinha de picolé. O pai contrata uma ex-prostituta, um psicanalista e um otorrinolaringologista — todos charlatões — para
dissuadir a filha do luto e querer se casar novamente. Como nenhum dos contratados achou
uma solução para o caso, o jeito foi ressuscitar o
morto para que ela, de apenas 15 anos, deixasse
de ser viúva.
Cavaco e Sua Pulga Adestrada, do Caravana Tapioca/PE. Após chegar de paraquedas no
picadeiro, a pulga Maria se prepara pra realizar
uma grande façanha: saltar de um canhão em
direção à estratosfera terrestre! Para isso, ela
conta com a ajuda de Cavaco (o ator, músico e
palhaço Anderson Machado), o excêntrico, e
juntos demonstram uma série de habilidades
musicais, mágicas e malabarísticas. Tudo temperado com muito humor e improviso, onde o
público torna-se participante ativo na construção
do espetáculo, fazendo de cada apresentação um
momento único! Direção: Helder Vasconcelos.
Lígia Jardim

Thiago Amaral, em Ficção, da Cia Hiato de São Paulo
, faz apresentação em Caruaru

Teatro e Seus Viés
O ator, jornalista e pesquisador teatral Leidson Ferraz é o responsável pelo oficinão “Teatro e Seus
Viés”, que a Funarte vai promover na cidade de Limoeiro, dias 21, 22, 28 e 29 de setembro,
abordando o teatro pernambucano em seus mais distintos aspectos, com foco no passado mas
especialmente na produção atual. As aulas também serão dadas em parceria com o diretor
Wellington Júnior (exercícios para atores). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo email teatroeseusvies@gmail.com. Leidson, atualmente, está finalizando a pesquisa "Teatro Para
Crianças no Recife: 60 Anos de História no Século XX", projeto incentivado pelo Funcultura.
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