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Pontos de vista de um espectador... Por José Cetra

Palco Paulistano

domingo, 1 de setembro de 2019

CRIATURA – UMA AUTÓPSIA

 

       O artista que muito jovem escreve sua obra prima
fica marcado por ela pelo resto de sua vida. Com Mary
Wollstonecraft Shelley (1797-1851) não aconteceu
diferente. Ela tinha apenas 21 anos quando escreveu
Frankenstein e essa é a obra pela qual ela será sempre
lembrada. Apesar de muito jovem Mary já tinha uma
experiência de vida e já havia perdido dois filhos,
mesmo assim é surpreendente pensar em sua
imaginação ao criar personagem tão monstruoso.
       Bruna Longo concebeu um espetáculo onde coloca
frente a frente criadora e criatura e em apenas uma
hora dá ao espectador uma boa ideia da vida de Mary
Shelley e de seu personagem mais famoso. Pequenina
em tamanho, Bruna se agiganta em cena colocando
seu corpo e sua límpida dicção (como é bom entender
cada sílaba que o ator diz!) a serviço de seus
personagens. Contribuem para o sucesso da
empreitada a lúgubre ambientação cênica criada pela
atriz e por Kleber Montanheiro; assim como os
adereços que compõem a cena trazidos também por
Bruna com a colaboração de Larissa Matheus; a precisa
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Marcadores: CRIATURA – UMA AUTÓPSIA

iluminação de Rodrigo Silbat e a poderosa trilha sonora
escolhida também por Bruna. Todos esses elementos
harmoniosamente somados oferecem a moldura
perfeita para a intérprete que transitando entre o
criador e a criatura mostra pleno domínio de cena e
oferece ao espectador uma marcante interpretação
com base no assim chamado teatro físico.
 

Foto de Danilo Apoena

 

       Para quem não conhece detalhes da vida de Mary
Shelley a primeira parte da peça pode soar confusa,
principalmente pelo fato de uma parte da história ser
narrada em off e outra pela atriz em cena. Uma leitura
prévia do texto incluso no programa ajudaria, mas o
mesmo só é entregue quando se entra na plateia.
        
       CRIATURA – UMA AUTÓPSIA encerrou sua
temporada na Oficina Cultural Oswald de Andrade no
dia 31/08, mas fará QUATRO SESSÕES EXTRAS no
mesmo local no mês de setembro. Fique de olho nas
datas e horários (Telefone: 3222-2662)
 
       01/09/2019
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em shows, sobretudo os do ^nal dos anos 1970 e início de 1980 –

e harmonia precisa nas canções do musical dirigido por Felipe

Hirsch”. De Jé Oliveira, o crítico salienta que “como ator e diretor,

consolidou-se como genuíno talento neste ‘Gota D’Água {PRETA}’,

uma obra-prima.”

Jé Oliveira: como ator e diretor, consolidou-se como genuíno

talento em “Gota D’Água {PRETA}” (Foto: Jorge

Martins/Divulgação)

Finalmente, como um último destaque de 2019 até agora, Marcio

Aquiles coloca o trabalho dos jovens atores Richard Marques,

Pedro Sousa e Tiago Fernandes, “numa a^nadíssima

performance para a adaptação de ‘Billy Elliot’”.

A crítica Kyra Piscitelli, do Prêmio Aplauso Brasil e da APCA,

também elencou dois atores e duas atrizes como revelações do

ano. Segundo a crítica, as atrizes que brilharam em 2019 foram

Nicole Marangoni e Bruna Longo. Sobre o trabalho de Nicole, Kyra

a^rma que a atriz “transformou suas vivências com o luto de seu

pai em um projeto teatral solo, autoral e forte, encenado em uma

sala de aula da Aliança Francesa do centro”. “Eu/Telma” não teve

direção e sim mentoria de mulheres consagradas do teatro:

Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria”.

A respeito de Bruna Longo, Kyra destaca que “com carreira 04/11/19 10'24ESPECIAL: Os melhores do teatro em 2019 (até agora) – Terras de Cabral
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consolidada, colocou o próprio projeto em cena pra

experimentação do público e depois temporada na Oswald de

Andrade. ‘Criatura, Uma Autópsia’ é símbolo dos nossos tempos,

em que os atores têm se lançado mais em projetos solos,

autorais, com recursos próprios no resumo ‘se eu não ^zer, não

farão por mim’”.

Nicole Marangoni: projeto teatral solo, autoral e forte (Foto: Rafael

Latorre/Divulgação)

Bruna Longo: transformou suas vivências com o luto de seu pai

(Foto: Danilo Apoena/Divulgação)
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incandescência [retrospectiva
2019]
amilton de azevedo re.ete sobre os espetáculos
apresentados na cidade de São Paulo que se destacaram no
último ano

ruína acesa Follow

Dec 27, 2019 · 9 min read

[com colaboração de Andréa Martinelli na edição]

"Fim", "Black Brecht", "Stabat Mater", "A Neve ou Fora de Controle", "Quando eu morrer vou contar tudo a Deus",

"MDLSX", "(IN)JUSTIÇA", "Há dias que não morro": alguns dos destaques do 2019 teatral.

https://medium.com/@ruinaacesa?source=post_page-----2d203be0c69b----------------------
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SOLOS

Em 57 Minutos — o tempo que dura essa peça, apresentado no

Parlapatões, o carismático Anderson Moreira Sales atua, dirige

e assina a dramaturgia (que parte de Ulysses, de James Joyce)

no monólogo que versa sobre as grandezas e miudezas que

cabem na fragmentação de um dia.

Também partindo de inspirações literárias, Hipocôndrio, no

Pequeno Ato, com a interpretação muito bem construída de

Lucas Heymanns, traz uma Lgura angustiada em busca de

mecanismos de salvação — o personagem baseia-se no

protagonista de Doutor Fausto, de Thomas Mann.

Em outro trabalho de grande precisão da intérprete, Bruna

Longo intersecciona a vida de Mary Shelley e seu Frankenstein

em Criatura, uma autópsia, na OLcina Cultural Oswald de

Andrade. No texto da encenação, trechos dos diários da autora,

de sua obra e registros de pessoas próximas; salta aos olhos a

dramaturgia física construída por Longo.

Nicole Marangoni constrói Eu/Telma, apresentado em uma sala

do Teatro Aliança Francesa, dentro da seara da autoLcção,

propondo uma personagem cuidadora de idosos que parte de

sua experiência com cuidados paliativos — e do processo da

perda de seu pai. Uma encenação inteligente e delicada.

https://medium.com/@ruinaacesa/a-processualidade-de-cada-instante-ouvir-o-canto-e-o-sil%C3%AAncio-das-sereias-1f94c3f2d0b5
https://medium.com/@ruinaacesa/mecanismos-de-salva%C3%A7%C3%A3o-a36bfc4dc268
https://medium.com/@ruinaacesa/profanar-t%C3%BAmulos-imaginar-vidas-441880be9e5d
https://medium.com/@ruinaacesa/o-cuidado-e-as-cores-vivas-de-mem%C3%B3rias-e-inven%C3%A7%C3%B5es-85c5f9d662fb



