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MTV completa 20 anos no
ar levando descontrac;ao e
animac;ao ao telespectador
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CIA NAVEGA JANGAD,A DE TEATRO ENCENA
PEC;ANO SESe EM HOMENAGEM A ARREL A

I MARIANA HIRAI
DAAEOAC;:AQ

Uma volta aos tempos dos
sonhos de crian~a, Respeihi-
vel publico, esta e a proposta
do espehiculo Arreliando:
Homenagem ao Riso, que sera
apresentado neste domingo, a
partir das ISh, pela Cia Nave-
ga Jangada de Teatro, de Si'iO
Paulo, na Area de Conviven-
cia do Sesc Thermas de Presi-
dente Prudente. Logo ap6s a
pe~a, - que tem dura~ao me-
dia de Ih -, todos estao convi-
dados a brincar de ser palha-
~o. E 0 momenta de descon-
.trair e se di vertir na oficina
Palha~ando (a arte do palha-
~o), que sera ministrada pelo
grupo. 0 espetaculo e a ativi-
dade saD de gra~a.

A diretora da pe~a, Talita
Cabral, conta que a apresen-
ta~ao homenageia um dos
maiores palha~os de todos os
tempos, 0 Arrelia. A ideia de
transformar a vida' dele em
espetaculo surgiu do interes-
se que os membros da compa-
nhia tem pelas peripecias de
palha~os que marcaram 0
Pais, como 0 Piolim e 0
Carequinha. "Apartir de pes-
quisas intens,as sobre a vida e
o trabalho destes artistas, co-
mecei a ler mais sobre 0 Arre-
lia e me encantei com a hist6-
ria dele, que e muito bonita",

\
lembra.

Desta forma, 0 espetaculo
, mistura fic~ao e realldade.

Trechos da vida de Arrelia se
misturam a hist6ria de quatro
irmaos, que entre brigas e
brincadeiras discutem seu so-
nho em comurn de trabalhar
em um circo como trapezista,
malabarista, magico e musico.
"A pe~a aborda, principal-
mente, 0 desejo de nao desis-
tir do sonho", observa a dire-
tora.

SINOPSE
Como em urn sonho dentro de
urn'sono, os qualm irmaos sao
levados por urna estabanada
fada madrinha, - recem con-
tratada da agencia de fadas-,
para urn antigo circo. La rece-
bem a proposta de permane-
cerem urna noite no local, mas
com a condi~ao de realizarem
urnnu.mero de palha~o. Sem
abandonar seus sonhos, resol-
vem treinar para serem palha-
~os musico, trapezista, mala-
barista e magico. No decorrer
desse treinamento, as desco-
bertas e confus5es vao se
transformando em urn diver-
lido numero de palha~o, pois
as fun~5es se invertem, a ha-
bilidade desejada ~caba nao
sendo a habilidade adquirida!

Momentbs da vida do gran-
de palha~o Arrelia SaD
rplpmhr.::lrln.c; nor P.C;~P.C;; irm~nc;.

e comparados a suas pr6prias
vidas, como aperda do pal. Eles
enxergam'esta perda nao como
dor, mas como saudade. A
plateia participa grande parte
do tempo, pois e ela quem deci-
de como sera a maquiagem'de
cada palha~o, - que e feita em
cena -, realiza encena~6es mu-
das com os atores, entre outros.

Urn colorido e divertido
circo e armada em c~na!com
lira, tecido, magicas, malaba-
res e muita, muita musica. A
musicalidade e, por sinal,
urna ,grande caracterislica da
companhia, que para esta
pe~a, contou com composi-
~5es de Rodrigo Regis. Uma
bonita homenagem ao circo e
ao palha~o Arrelia e 0 ponto
de partida deste espetaculo.

ENCENAc;AO
Confnrmp l::lhr;:)1. ;:)pnrpn;:)-

~ao parte de uma pesquisa da
lingua gem nao-verbal, agre-
gada a outras pesquisas da
companhia, como 0 teatro de
bonecos, linguagem circense e
musica ao vivo. as atores sao
ao mesmo tempo
manipuladores de bonecos,
musicos e cantores. Cada urn
possui uma habilidade espe-
cifica junto a,um instruinento
music'll, enriquecendo ainda
mais as composi~5es feitas
especialmente para 0 espeta-
culo. "A intera~ao com 0 pu-
blico e fundamental nos tra-
balhos realizados pelo grupo'-';,
observa. Integram 0 elenco os
atores Caio Merseguel, Ligia
Fossa, Talita Cabral'e Vivi
Done.

OFICINA
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rin~ P::llh.::tr:mr1() (;>, :utp no

! •• ~~'\'
~, .:~ 4 ;I.; " ...
Bonecos simulam os quatro atores que viram palha~os

palha~o) esioi aberta a parti-
cipa~ao de todo 0 publico
que acompanhar 0 espetacu-
10. Com dura~ao media de 30
a 40 minutos, serao passadas
sequencias de a~5es fisicas
simples, que serao explora-
das diferentemente ate haver
uma iden tifica~ao. Serao
proposfos, estiJ:!lUlos
emotivos e imageticos como
andar 'no deserfo, arnor,
6dio, entre outros. Pequenas
cenas mudas e si.tua~5es co-
lidianas tambem serao ex-
ploradas. "Sempre com 0 ob-
jetivo de descobrir parlicula-
ridades que ajudem na com-
posi~ao de seu pr6prio pa-
IhaC'{)". nonnt?l,

Cabrallembra que este ar-
lista nao se preocupa com a
perfei~ao de sua aparencia, e
sempre disforme, nao-habitu-
al, tanto corporalmente, quan-
to vocalmente, assim como
sua inaquiagem e
vestimentas. AMm disso, sons
serao investigados pelo gru-
po todo para pontuarem mo-
viinehtos edima tizarem si tu-
a~5es. 0 nariz sera trazido a
cena nao como uma "mascara
protetora", mas como um ele-
mento final colaborador des-
ta busca. "Descobertas serao
feitas, exageros serao experi-
menta dos, risos alcan~ados e
palha~os apresentados", con-
te,
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[SP] T~atro: Espetaculo infantil relembra 0 palha~q Arrelia
Fonte: Paula Fiorotti, Comunica~io - Secnltaria de Cultura de Sio Caetano do Sui

Arreliando l-iEspetaculo quehomenageia 0 plilhac;:oA!rrelia\e di;versao garaJitida para crianc;:adal(R~to: lJ}i;vulgac;:ao)

I \
Momentos da vida. do grande palhac;:o Arreliasao lembrados no espetaculo Arreliando (Homenagem ao Risa), atrac;:ao para as crianc;:as da cidade no
domingo (118), no Teatro Santos Dumont (Avenida Goias, 1.111, Bairro Santa Paula), as 16h, com apaio da Secretaria Municipal de Chltura (Secult)
da Prefeitura de Sao Caetano.do SuI.

p"Qrmeio de teatro de bonecos e muita musica ao .vivo, a Cia. Navega Jangada de Teatro conta a hist6ria de quatro irmaos que sao levados par uma
fada madrinha para ,urri antigo circo. Eles precisam passar uma noite no local e se preparar para uma apresentac;:ao especial. No decorrer desse
treinamento, as descobertas e confusoes vao se transformando em urn divertido nUmero de palhac;:o, pais as func;:iles se invertem, e a habilidade-
desejada, acaba nao sendo a habilidade adquirida. Urn colorido e divertido circo e armado em cena, com lira, lecirlo, rnagicas e rnalabares. Urna
grande homenagem ao circa a ao palhac;:o Arrelia e 0 Ponto de partida deste espetliculo.
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Os ingressos ~ustam R$20 (int~ira) e R$IO (meia-entrada). A bilheteria estara aberta uma hora antes do inicio do espetaculo. Mais informac;:oes pelo
telefone 4238-3030. .


