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^ersário do TM
Depois ac aiuauhã ur.i inicio a scguuilal

tcnipordãa teatral do ano de 1961, piomori-l
da pelo Teatro de Amadores Gráficos (TAG)J
encerraiitlJ, íalvcz, as alividades dèste ano. r

Os espetáculos estão pcograinados do dii|^__
I a 6 CtC oULUrj

DIANA ALCÂNTARA, voioi
do TAG, no papel da Baro-
ncza Aguiar, em "A Cigana

Me Enganou"
sequentemente a estreia, o .
em iieneficio da escolinlia "Padre Martiniauo
de .tlencar", que funciona no sulntrhio dc
Monte Castelo, mantida pela Loja .Maçònica
"Verdade e Justiça", do Grande Oriente do
Ceará. Maior parte da renda será oferecida
eor,-' * c'i!;-nor.(rã'> a alf.iPo1Í7.T-.no de
rcs daquela zoiia .jiandevnenle infestada W
miséria e analfabetismo.
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T.VG ofereceu-a

Quanto a peça "A Cigana Me Enganou
temos a iiüonnar ser um. original quase Iné
dito em Fortaleza. Foi ela_^ lançada, pela pri
meira vez, em 1941, no Teatro Dulciiia, no
Rio de Janeiro, pela Companhia Procopio
Ferreira, permanecendo vários meses em car
taz, com filas enormes, que aplaudiram fre-
nèticamcnte o trabalho de Paulo Magalt.ães.
Em 1942, em temporada realizada em For

taleza, pela Companhia Barreto Júnior,
Cigana Me Enganou" bateu recorde de bi-»?
Iheteria. Pela primeira vez, na história do.
teaq-o cearense, verdadeira massa humana
acoiTCU ao Teatro Jo.se cie íiieaCíu;,
aplaudi), ruidosarnenie, a comédia que se»
tomou a coqueluche do momcntu, itrspiiajid^
cçi'to coinpositoi' popular carioca, a. escreva^
um frêvo-canção, ba.scado uo motivo de "W
Cigana Me Enganou". . . aj

• Podemos, portanto, afirmar que existe,
em Fortaleza, uffia geração que 11410 conhe
ce ".A Cigana .Me Enganou", pois são decor
ridos dezenove anos quando foi ela levada
à cena no nosso teatro oficial.

É uma razão ponderável que nos leva a
crer, ser o nosso teatro pequeno demais para
conter a massa, que nos sc's'dias pi'ocura'.í
o Teatro Jose de Alencar. Cns. porque já as
sistiram, 110 passado e goslartíiu. E outroí-,
levados pela curiosidade, desejam conlieeer
"A Cigana Me Enganou".

"A Cigana Me Enganou" enccri-a uma lin
da Jiistóna dc amor, na qual se verifica o
impacto de raças antagônicas,

bs ciganos, embora vivam em contacto
conosco, são um povo a parte. Êies têm um
"modus vivendi" que se choca com lodo.s os
princípios que orient-am os povos civilizados.

Pos.suem os ciganos leis, religião, música
c costumes pró[>ri(is. Em tórno dessa contra
dição, baseou Paulo Magaliiães o seu Irab-a
lho teatral.

Essa lese, profunda no se» sen ido psico
lógico e histórico, podeiia oferecei farto ajá-
Itii.Ti paru ■iiíi iiiihiilho de fô(e<ro. SciaUt
Paulo .Maga/liães uin co/ncdiégnifi), preferiu
êle explorar o tema no intuito apenas de pro- j
vocal" riso. Dai, porque lançou na peça doi.s «
centros-cômicos (Poli c Tafá), que lén- 1
preocupação dos "tiros" succ.csivos.

Além dos cômicos, "A Cigana Me Euga-
apre.senla tipos caraCierísilcos e inte

ressantes, como a Baroneza de .Aguiar c o
Conde Bodoslri.

"A Cigana Me Enganou" apresentará o se
guinte elenco;

Poli — Agenor Vieira; Tatá — Eslelita F
Lima; Mauro — Juarcz .Alencar Maehí.do;

Lina (a Cigana) — Francinet Assef; Ran:
neza de Aguiar — Dla-ia Alcântara; Lia (fl
lha da Baroneza) — /.czé Marcolina; Coi.d.
Bodostd — F.dinardo itrusil.

Direção artislica c gera! do espeláciiUi -
Domingos Gusmão dc Lini-.i.

Supervisão — Proí'. WalilciiUtr (iarcia
Pessoal técnico — Cenário; (Cenoplasli;))

— Apartamento funcional — Hcidsr Ramo.s;
Eletricista — José Lamarti.ie; Ccnograli;, e
maquiagem — Proí. ACaldeniar Garda; Con
Ira-regra e sonoplastia — José Cassiano (Mu
riçoca); .Assessoria — José Francisco; Guar
da-roup.a e nordnninmía - rstclil.i F. i.ini
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