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4ª
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MONÓLOGO
A peça “Acorda, amor”,
com Florencia
Santágelo e direção de
Marcos Camelo, estreia
no Teatro Ziembinski,
na Tijuca, às 20h.
R$ 20.
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ISABELLE LINDOTE
REPÓRTER
DIVULGAÇÃO

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

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

LEO CASTRO

CAROLINE BITTENCOURT

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

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

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
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RENATA MONTI
REPÓRTER
DIVULGAÇÃO / SÉRGIO COIMBRA

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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‘A DAMA DO MAR’

Imersão na
obra de Ibsen

Paulo de Moraes dirige Tânia Pires na adaptação
que estreia na Casa de Cultura Laura Alvim
GUILHERME SCARPA

guilherme.scarpa@oglobo.com.br

Uma mulher aprisionada em
um aquário com mais de dois
mil litros d’água. Assim começa a adaptação de “A Dama do
Mar”, de Henrik Ibsen, feita
por Maurício Arruda Mendonça, que mergulha nas profundezas 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 Moraes e estreou ontem na Casa
de Cultura Laura Alvim.
— Dessa forma, reforçamos 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

PROFUNDEZAS. Tânia Pires encarna a protagonista Ellida

em frente — conta Tânia, que
também produz a peça.
Para levar ao palco as inquietações e angústias de Ellida,
sua personagem, Tânia desconstruiu, com ajuda de Paulo, a dramaturgia do autor norueguês e, juntos, aproximaram 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 história de uma mulher que precisa tomar uma decisão: escolher entre continuar com
seu casamento, mesmo insatisfeita, ou transcender e viver um amor com um estrangeiro (João Vitti). — explica.
O texto de Ibsen, segundo
Tânia, também explora a feminilidade e a posição da
mulher em seu tempo.
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— Eu sou uma pessoa acostumada a tomar decisões. Tenho noção da gravidade dessas escolhas. A Ellida é uma
mulher forte, mas têm suas
amarras, o que a torna humana. É um exercício para mim.
Montar esse texto é um sonho antigo meu. Mas precisava encontrar essa maturidade para montá-lo. Fala da
busca pela liberdade — diz.
No decorrer da ação, que se
desenrola sob a luz de Maneco Quinderé, a protagonista
acaba arrastando para as
profundezas marítimas, literalmente, todos os outros
personagens.
— Ninguém quer continuar ali. As enteadas sonham se
casar com homens ricos que
as levem para outro lugar. Ellida as contamina com o seu
incômodo e carrega todo
mundo para o lodo, a água
suja, a prisão... — filosofa. l

