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A SEMANA

2ª

HERANÇA
BENDITA
Moreno Veloso
apresenta repertório
do CD “Coisa boa”, às
21h, no Teatro Net
(2147-8060). Ingressos
de R$ 40 a R$ 80.

3ª
ÁGUAS CLARAS
A exposição “Future
ocean”, sobre os
ecossistemas marinhos,
entra em cartaz no
Museu Naval, na Praça
Quinze. Grátis.

4ª

MONÓLOGO
A peça “Acorda, amor”,
com Florencia
Santágelo e direção de
Marcos Camelo, estreia
no Teatro Ziembinski,
na Tijuca, às 20h.
R$ 20.

5ª

PELAS PAREDES
O artista plástico Piá
inaugura a exposição
“Transborda-Malíngua”
na Homegrown, em
Ipanema. Das 10h às
18h. De graça.

RONALD FROMMANN/DIVULGAÇÃO

SANTIAGO HARTE/DIVULGAÇÃO
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4 GASTRONOMIA
5 Crítica
6 Novos Sabores
6 Três Doses Acima
7 Pé-Limpo
8 CINEMA
12 Nos Bairros
14 O Bonequinho Viu
15 Programação
18 CAPA
22 SHOWS
24 TEATRO
28 DANÇA
28 INFANTIL
29 EXPOSIÇÕES
34 EVENTOS
34 NOITE
34 Programa Furado
35 RADICAL CHIC

rioshow
No site e no celular

O dia promete. Haja
coração para aguentar
assistir ao jogo da
seleção brasileira sem
passar mal de tanto
nervosismo, não?
E como ninguém pensa
em outra coisa, listamos
lugares bacanas para
ver os jogos na rua, bem
longe do sofá. Torcer em
grupo alivia a tensão:
tem sempre alguém
mais pilhado que você.
Sempre. Aproveitamos e
criamos também um
roteiro inspirado nos
memes da Copa. Afinal,
o importante é não
perder a piada

Inês Amorim
EDITORA

Copa é para
os fortes

Aquário de dois mil
litros é parte do
cenário da peça de
Ibsen, em Ipanema.

25

Aprisãoda
‘Damadomar’

O elogiado “O Grande
Hotel Budapeste”, de
Wes Anderson, é
destaque nos cinemas

14

Estreia
comestilo

DIVULGAÇÃO

Museu Nacional de Belas Artes abre
exposição com 65 obras do pintor

25

Portinari restaurado
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NOSSAS APOSTAS
ISABELLE LINDOTE
REPÓRTER

Rita Lee
na veia
Vou conferir a
peça “Rita, o
musical", na sala
Baden Powell, com
clássicos da rainha
do rock nacional.

RENATA MONTI
REPÓRTER

Comida
é arte
Estou curiosa para
ver a mostra
“Alimentário”, no
MAM, que faz uma
retrospectiva da
culinária nacional.

GUILHERME SCARPA
REPÓRTER

Tudo no
CCBB
Matar dois coelhos
com uma cajadada
só no sábado.
Quero dizer: tentar
assistir à peça
“Contrações”, com
Débora Falabella,
e, antes, passar
pelos lábios de
Mae West na
exposição do Dalí.
Será que é pedir
demais?
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Uma mulher aprisionada em
um aquário commais de dois
mil litros d’água. Assim come-
ça a adaptação de “ADamado
Mar”, de Henrik Ibsen, feita
por Maurício Arruda Men-
donça, quemergulha nas pro-
fundezas da obra para narrar
a história de Ellida (vivida por
Tânia de Moraes), uma mu-

lher refém de seus medos e
desejos no espetáculo que
tem direção de Paulo de Mo-
raes e estreou ontem na Casa
de Cultura Laura Alvim.
— Dessa forma, reforça-

mos a referência. A interação
com a água é importante,
imagética, fica mais real. Eu
começo a peça dentro desse
aquário. Depois, me seco,
visto outro figurino e vamos

em frente— conta Tânia, que
também produz a peça.
Para levar ao palco as inqui-

etações e angústias de Ellida,
sua personagem, Tânia des-
construiu, com ajuda de Pau-
lo, a dramaturgia do autor no-
rueguês e, juntos, aproxima-
ram a trama, escrita no fim do
século XIX, para um tempo
mais próximo do dias de hoje.
—Modernizamos para que

fale mais ao público. É a his-
tória de umamulher que pre-
cisa tomar uma decisão: es-
colher entre continuar com
seu casamento, mesmo insa-
tisfeita, ou transcender e vi-
ver um amor com um estran-
geiro (João Vitti). — explica.
O texto de Ibsen, segundo

Tânia, também explora a fe-
minilidade e a posição da
mulher em seu tempo.

—Eu souumapessoa acos-
tumada a tomar decisões. Te-
nho noção da gravidade des-
sas escolhas. A Ellida é uma
mulher forte, mas têm suas
amarras, o que a tornahuma-
na. É um exercício para mim.
Montar esse texto é um so-
nho antigo meu. Mas preci-
sava encontrar essa maturi-
dade para montá-lo. Fala da
busca pela liberdade — diz.
No decorrer da ação, que se

desenrola sob a luz deMane-
co Quinderé, a protagonista
acaba arrastando para as
profundezas marítimas, lite-
ralmente, todos os outros
personagens.
— Ninguém quer continu-

ar ali. As enteadas sonham se
casar com homens ricos que
as levem para outro lugar. El-
lida as contamina com o seu
incômodo e carrega todo
mundo para o lodo, a água
suja, a prisão... — filosofa. l

‘A DAMA DO MAR’

Imersãona
obrade Ibsen
Paulo de Moraes dirige Tânia Pires na adaptação
que estreia na Casa de Cultura Laura Alvim

GUILHERME SCARPA
guilherme.scarpa@oglobo.com.br

DIVULGAÇÃO/LEO AVERSA

PROFUNDEZAS. TâniaPires encarna aprotagonista Ellida
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