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Arapuca": suspensa e tabuleiro de xadrez

iíArapuca" é o cartaz
da boate ''O Galpão"

O cenário remete ao grande
jogo da vida, onde as cin
co personagens tentam

passar ilesas por um tabuleiro de
xadrez, compondo uma verda
deira "Arapuca", nome da peça
que o grupo "A União Faz a Far
sa" apresenta todas as quintas e
sextas-feiras, na boate "O Gal
pão". A misteriosa história am
bientada em uma fazenda de
Caucaia envolve Marta (Silvana
Salles) e seu desafortunado mari
do, Paulo (Fernando Ferreira),
em uma trama que promete man
ter o público atento. Mesmo por
que a peça favorece um contato
mais intimo entre a platéia e esta
trupe, criando um clima mais vi
brante, nesta arena que já è a
mais nova opção no cenário tea
tral da cidade.

O desaparecimento de Marta
e sua volta, dez dias depois, in
troduzam o espectador em um
enredo que, segundo Silvana
Salles, aproxima-se das histórias
de filmes de suspense, como os
de Alfred Hitchcock. "Mas tem
algumas nuances de humor que
dão um diferencial", explica. A
confusão começa quando o mari
do, depois de ficar desesperado
com a ausência, passa a negar
que aquela que retorna seja real
mente sua esposa. Esta, com o
apoio de um padre (Jorge Rit-

chie), insiste e tenta convencer
as demais personagens sobre
sua identificação.

Se a união faz a farsa, como
sugere o nome da trupe, o es
pectador pode, desde já, fazer
seus julgamentos. Mas para sair
desta "Arapuca", engendrada
pelo teatrólogo Francisco Wel-
lington e vivida além de Silvana,
Ritchie e Fernando por Marrocos
Anselmo - todos saldos dos po
rões do Curso de Arte Dramática
- e pelo paulista Augusto Gigli -
será preciso conferir os últimos
atos.

"O fim a gente guarda pro
público ver, mas garantimos que
é muito interessante", diz a atriz,
que também encena o espetácu
lo infantil Circo Rataplan, no tea
tro Arena Aldeota. Depois de
desfazer este mistério, que gira
em torno de um tabuleiro de xa
drez até o "xeque mate", o es- ,
pectador é convidado a fechar a
noite curtindo os embalos da bo
ate.
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Arapuca . Espetáculo do grupo "A
União Faz a Farsa", em cartaz na boate
"O Galpão" (Rua Dragão do Mar, 508).
Todas as quintas e sextas-feiras de se
tembro. Horário; 22 horas. Entrada: R$
5,00.


