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BOCA A BOCA

Canto para o Ouro Verde

Final dos anos 70. Na adolescência
morava na Vila Casone e era apaixo-
nado pela minha vizinha. Mas ela não
sabia. Fazia de tudo para ficar próxi-
mo dela.

Tínhamos grande curiosidade por
arte e cultura em geral. Eu gostava de desenhar e já esta-
va tendo uma experiência com fotopintura, aquelas re-
produções antigas em que as fotos eram pintadas arte-
sanalmente. Ela curtia música, gostava de cantar. Um dia
resolveu entrar para o Coral da UEL, e, como os ensaios
terminavam um pouco tarde da noite, resolvi acompa-
nhá-la. Pegávamos o ônibus Yara-Higienópolis e descía-
mos ao lado da Catedral.

Toda semana tinha ensaios de naipe – ela era soprano
– e eu ficava esperando-a, sentado no salão do último
andar do Edifício Júlio Fuganti, onde era a Casa de Cultu-
ra da UEL. Já íntimo do pessoal do Coral, o maestro
Othonio Benvenuto resolveu fazer um teste comigo. Dis-
se-me que a minha voz era de tenor 2...

A arte coral foi a minha primeira experiência com a mú-
sica. Viajamos e cantamos em vários festivais. Foram inú-
meros teatros e espaços importantes, como a Sala Cecí-
lia Meireles, no Rio de Janeiro.

Mas onde nossas vozes ganhavam brilho e encanta-
vam mais ainda a plateia era no Cine Teatro Ouro Verde,
nossa casa.

E o meu canto era apenas para uma pessoa...

WWaalltteerr NNeeyy,, ffoottóóggrraaffoo

MEU OURO VERDE
Raulzito

O músico Marquinhos Diet mostra o
show ‘‘O Baú do Raul’’ hoje, às 23h, no bar
Valentino (Av. Pref. Faria Lima, 486), em
Londrina, interpretando sucessos de Raul
Seixas. Em seguida, som eletrônico com
DJ Leandro Ramos. Couvert a R$ 12.

Samba 1
O grupo feminino de samba Entretantas

faz show hoje, às 20h30, no Brasiliano Bar
& Cozinha (R. Espírito Santo, 655), em
Londrina. A formação traz Bete Frigeri, Ta-
ciana Bernardi, Regina Reis, Maria Irene,
Silvia Borba e Alison Kiambule como con-
vidado. O repertório traz sucessos de
compositores como Noel Rosa, Paulinho
da Viola, Candeia, D.Ivone Lara, Chico
Buarque, Adoniran Barbosa e Mart’nália.
Couvert a R$ 5.

Samba 2
Grupo Maracutaia do Samba faz show

hoje, às 23h, no bar Estação Café Brasil
(Rua Humaitá esquina com Rua Monte
Castelo), em Londrina, com ingressos a
R$ 15 (homem) e R$ 10 (mulher).

Samba 3
Grupo Curingas do Samba faz show ho-

je, às 22h, no Menina Bar (Av. Santos Du-
mont, 1.113), em Londrina. Couvert a R$ 10.

Samba 4
Grupo Nova Opção faz apresentação

hoje, às 20h, na Casa do Samba (Rua Prof.
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Rock
Banda BB--SSiiddee faz show hoje, às 23h, na ‘‘Festa do Coelho’’ do Vitrola Bar (Av. Hi-
gienópolis, 2.405), em Londrina, com couvert a R$ 15 (homem) e R$ 10 (mulher).

Divulgação

João Cândido esquina com Rua Ala-
goas), em Londrina.

Som eletrônico 1
Noitada ‘‘Jukebox’’ com discotecagem

rock hoje, às 21h, no bar Da Silva (Rua
Prof. João Cândido, 868), em Londrina.

Som eletrônico 2
‘‘Festa do Pijama’’ (2ªedição) aconte-

ce hoje, às 23h, na Garagem Hermética
(Av. Jorge Casoni, 2.242), em Londrina,
com som eletrônico.

Sertanejo
‘‘Festa da Minissaia’’ acontece hoje, às

23h, na Vila Boemia (Av. Pref. Faria Lima,
1.662), em Londrina, com show da dupla
sertaneja Tony & Renan e som eletrônico
dos DJs Thiago Cory e André Fiori.

Rock pop
Show da banda Hematoma e som ele-

trônico com DJ Vitor Costa animam hoje,
às 23h, a noitada do bar Escritório (R. Jo-
sé Roque Salton, 33, Terras de David), em
Londrina.

Música brasileira
Cantora Angela Marron e os músicos

Geraldo e Nei apresentam-se hoje, às
20h30, no bar Quebra Gelo (Av. JK, 426),
em Londrina.

Artes cênicas
Espetáculo ‘‘Coração do Café’’ será

apresentado hoje, às 20h, no Cine Teatro
Pe. José Zanelli (Av. Dom Pedro II, 368),
em Ibiporã. Dividida em dois atos, a peça
trata do romance de dois imigrantes que
viajam para o Brasil no navio Santa Luzia
para trabalhar nas lavouras de café do
Norte do Paraná. São 30 atores e baiari-
nos e três trocas de cenários. A monta-
gem vem sendo apresentada desde se-
tembro de 2010. Ingressos a R$ 5.

SERVIÇO

■ EEnnttrree OOuuttrraass CCooiissaass –
Sexta-feira (06) no Bar
Libertadores (R. Senador
Xavier da Silva, 242, São
Francisco). Entrada a R$ 20
(inteira).
■ MMeemmóórriiaass TToorrttuurraaddaass -- AA
DDiittaadduurraa ee oo CCáárrcceerree nnoo
PPaarraannáá – Quinta (05), sexta e
sábado, às 23h59, na
Penitenciária do Ahú (Av.
Anita Garibaldi, 750).
Sessões extras às 21h nos
dias 6 e 7. Entrada a R$ 30
(inteira).
■ CCoommppaannhhiiaa FFrraazzããoo – Sexta
(06) às 13h, sábado às 15h e
domingo às 15h e 17h na
Praça Santos Andrade.
Entrada gratuita.

TTeeaattrroo ffoorraa ddooss ppaallccooss
Espaços alternativos ganham força e assumem

papel importante no Festival de Curitiba

Adriana De Cunto
Equipe da Folha

Nesses dias de Festival
de Teatro de Curitiba,
muita gente que circula

por praças, bares e espaços
públicos da capital paranaen-
se deve ter ‘‘esbarrado’’ em al-
guma intervenção cênica liga-
da à mostra. Como acontece
na maioria desses grandes
eventos no Brasil e no mundo
afora, os espetáculos em es-
paços alternativos ganharam
força e assumiram um papel
importante no Festival, seja
para democratizar a arte, seja
por um conceito artístico.

A trama de ‘‘Memórias Tor-
turadas – A Ditadura e o Cár-
cere no Paraná’’ é baseada
em fatos reais e foi escrita pa-
ra se desenrolar no lugar onde
os personagens sofreram as
agressões praticadas pela di-
tadura militar, o Presídio do
Ahú, em Curitiba. O lugar, ago-
ra desativado, já serviu de lo-
cação para novela e filmes,
mas é a primeira vez que o pú-
blico segue os atores em uma
peça de teatro pelo pátio e ce-
las do complexo.

O cenário e o horário (meia-
noite) foram escolhidos pelo
produtor Gehad Hajar para
compor o clima de medo. Fo-
ram as celas do Presídio do
Ahú que receberam, na déca-
da de 1970, presos políticos
da Operação Marumby. A pe-
ça, da BG Produções, chamou
a atenção do público, tanto
que duas sessões extras fo-
ram abertas.

No teatro, chama-se de es-
paço alternativo aquele que é
diferente de uma sala com lo-
cal específico para plateia e
um palco (italiano, arena ou
semi-arena). Muitos bares de
Curitiba, por exemplo, viraram
cenário para peças do Fringe
(mostra paralela do Festival
de Teatro). O Bar Libertado-
res, no Jardim São Francisco,
foi o escolhido pelo diretor
Humberto Gomes para rece-
ber os atores de ‘‘Entre Tantas
Coisas’’, da Cena Hum Aca-
demia de Artes Cênicas. A pe-
ça, um musical, fala do reen-
contro, desencontros e desa-
bafos de cinco amigos.

Se ‘‘Entre Tantas Coisas’’
fosse encenado em um tea-
tro, o cenário reproduziria um
bar com cadeiras, mesas, co-
pos e garrafas. Por que, en-
tão, não levar atores e público
para um bar de verdade e
acabar conquistando aquelas
pessoas que desconhecem a

agenda cultural, mas adoram
um boteco?

Humberto Gomes é fã de
espaços alternativos e mon-
tou, em 2006, uma compa-
nhia, a Ganesh, cujo foco é
pesquisar locais da cidade
que possam abrigar espetácu-
los. Gomes destaca dois as-
pectos importantes em uma
peça concebida para um es-
paço alternativo. A primeira é a
solução criativa que ela repre-
senta e a segunda diz respeito
à formação de público: ‘‘Pes-
soas que não iriam ao teatro
vão assistir ao espetáculo’’.

O diretor tem no currículo
pelo menos cinco espetácu-
los escritos para espaços al-
ternativos apresentados nas
edições anteriores do Festival
de Curitiba. Em 2006, ‘‘Quarto
de Hotel’’ foi encenado em
um quarto do Hotel Bristol
Brasil 500. No ano seguinte,
foi a vez do diretor levar para a
saída de emergência do Me-
morial de Curitiba a peça
‘‘Saída de Emergência’’. No
festival de 2008, a peça ‘‘-
Elevador’’ foi apresentada no
elevador do Centro de Con-
venções de Curitiba. Em
2009, os atores de ‘‘Xarope
para Acabar com a Tosse’’
ocupavam o espaço de uma
loja de produtos para chás.
Humberto Gomes também
gahou o prêmio Gralha Azul
de Melhor Direção de Espetá-
culos Para Crianças pela peça
de rua ‘‘Fábula do Vento Sul’’.

Gomes frisa que a escolha
pelo espaço alternativo não é
a mais fácil ou mais barata.
‘‘Todo lugar pode receber
uma peça, mas desde que te-
nha um propósito’’, resume.
Na opinião dele, trata-se de
uma forma diferente de atingir
o público e convidá-lo a ter
uma vivência muito próxima
da história.

Humberto Gomes em ensaio de ‘‘Entre Tantas Coisas’’, no bar Libertadores:
‘‘Todo lugar pode receber uma peça, mas desde que tenha um propósito’’

Theo Marques

Espetáculo de rua ‘‘Companhia Frazão’’, da estreante Companhia
do Intérprete, de Curitiba: teatro acessível ao transeunte

Divulgação


