
‘DIVERSÃO EM CENA’ APRESENTA O
ESPETÁCULO ‘A ARCA DE VINICIUS’

ESPETÁCULO TRANSVERSAL ‘INCERTO
INSTANTE’ ESTREIA NO ESPAÇO AMBIENTE

AMANHÃ ACONTECE ‘FAÍSCA’ E ‘CRIATIVAS’,
VOLTADAS PARA O MERCADO INDEPENDENTE

E MAIS

O poeta Ailtom Gobira e a coreógrafa e bailarina Marise
Dinis estreiamo espetáculo “Incerto Instante”, em cartaz
hoje e amanhã, às 20h, e domingo, às 19h, no Meia
Ponta – Espaço Cultural Ambiente (rua Grão Pará, 185,
Santa Efigênia). As apresentações fazemparte doprogra-
ma Observatório de Dança Contemporânea. Além dos
dois artistas, participamdo projeto omúsico Barulhista e
o poeta e videoartista Chico de Paula. O trabalho é uma
instalaçãoperformática transversal de várias linguagens.
Por R$ 10 (preço único).

Uma opção para o domingo com a criançada é a premia-
da peça “A Arca de Vinicius”, que será apresentada no
Teatro Bradesco (rua da Bahia, 2244), às 16h, dentro do
projeto “Diversão em Cena ArcelorMittal”. O espetáculo
conta a história de Vinícius, um menino que deseja um
mundomelhor. Ele recebe uma carta anônima que solici-
ta a sua presença em uma “Escola”, local onde consegui-
rá realizar seu pedido. Vinícius é levado pela curiosidade
e, no percurso, encontra animais como a Coruja, o Leão,
o Pinguim, a Foca, o Gato, a Pulga e tantos outros, que o
ajudam a descobrir o conhecimento, a poesia, o bom
humor, a música e a literatura. Por R$ 22 e R$ 11 (meia).

“NOSPORÕESDA LOUCURA”– Em junho, o espetáculo será encenadodentrodohospital psiquiátrico Raul Soares
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A dor vivenciada por pes-
soasqueforaminternadas
no Hospital Psiquiátrico
de Barbacena durante vá-
rias décadas do século 20
aindainspiracriaçõesartís-
ticas. Duas delas são peças
queestarãoemcartaznes-
te fim de semana em Belo
Horizonte: o espetáculo
francês “Uma Maria, Um
José”, que integra o Festi-
val Internacional de Tea-
troPalcoeRua(FIT-BH),ea
montagembelo-horizonti-
na “Nos Porões da Loucu-
ra”, que tem estreia nacio-
nal esta noite.
A inspiração para a peça

local é o livro homônimo,
lançadohámaisde35anos
pelo jornalista Hiram Fir-
mino. Mas não somente.
“Quandomechamarampa-
raescreveredirigiroproje-
to, começamos um apro-
fundamentodo tema.Bus-
camos outras referências
bibliográficas, trabalhos
acadêmicos e documen-
tários”, conta Luiz Paixão,
que assina texto e direção
doespetáculo.
Ele explica que não che-

gouatéoelencocomotex-

to pronto. A definição só
veio depois de exercícios
de improvisações, experi-
mentações e conversas
nos ensaios.
“Trabalhamos com duas

linhas estéticas aparente-
mentedivergentes.Deum
ladohouveumaaproxima-
çãocomorealismo, deou-
tro umafastamento inspi-
rado em Bertolt Brecht”,
conta Paixão, lembrando

queosensaiosforamassis-
tidosporprofissionaisliga-
dos à saúde mental e por
militantes da luta antima-
nicomial.
Segundoodiretor,odesa-

fio foi não cair nomelodra-
ma. “Não podíamos cair na
emoção fácil, esteticamen-
tefalando.Osofrimentoda-
quelaspessoas foi tãogran-
dequeseriafácillevarodra-
maparaoteatro”.

LANÇAMENTOS
Além das quatro apresen-
tações gratuitas, no Sesc
Palladium,“NosPorõesda
Loucura” promove uma
grande reflexão na terça-
feira, comumaprograma-
ção que integra a progra-
maçãoespecial do FIT-BH.
Asatividades têminício

às 17h, no Espaço Multiu-
so do Sesc Palladium,
com a exibição da versão
remasterizada do curta-
metragem “Em Nome da
Razão”, de Helvécio Rat-
ton. Às 17h30, acontece
um debate com o tema
“arte e loucura”, em que
artistas e profissionais da
saúdementalvãodiscutir
apossibilidadedaliberda-
de via a construção e a
fruição artística.
Paraencerrar,o jornalis-

ta Hiram Firmino lança a
terceira edição do livro
“Nós Porões da Loucura”.
Valelembrarqueofilme

“Nise – O Coração da Lou-
cura”, que também traba-
lhaatemática,estáemcar-
taz no Cine Belas Artes.
“NosPorõesdaLoucura”–Grande
TeatrodoSescPalladium(ruaRio
deJaneiro, 1046).Hoje,amanhã,
domingoeterça,às20h. Ingressos
gratuitosnabilheteriadoteatro

PEÇA DE LUIZ PAIXÃO TEM QUATRO SESSÕES GRATUITAS

O DRAMA DE BARBACENA
LEVADO PARA OS PALCOS

O sábado terá eventos interessantes para quem quer
prestigiar o trabalho independente. A “Faísca – Mercado
Gráfico” chega à sua oitava edição, com 152 expositores.
A edição de amanhã acontecerá no BDMG Cultural (rua
BernardoGuimarães, 1600, Lourdes), das 11h às 17h, com
entrada gratuita e classificação livre. Serão vendidos re-
vistas, colagens, livros, quadros, ilustrações e cadernos. E
o Teatro Espanca! (rua Aarão Reis, 542, Centro) recebe
amanhã a “Criativas – Feira de Mulheres Empreendedo-
ras”.A primeira edição teráumdebate sobreas experiên-
cias, alegrias e angústias que a mulher contemporânea
enfrenta para relacionarmaternidade e trabalho. Às 13h.

DANÇA–AiltomGobira eMariseDinis estão à frente
de “Incerto Instante”
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Asquestões dohospital

psiquiátrico deBarbacena

também inspiraramapeça

“UmaMaria, Um José”, da

Compagnie di ThéâtreK

(França). Baseado em fatos reais,

o espetáculo faz parte do FIT-BH

e fica emcartaz amanhã, às 21h,

e domingo, às 20h, no

TeatrodeBolso Sesc Palladium

DIVULGAÇÃO

TEATRO

20 MAIO 2016 / ALMANAQUE 23
BE LO HOR I ZONTE HOJE EM D I A


