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o União faz

a Farsa reestréia

texto-mistério no Teatro

do IBEU-Centno

Arapuca- peça do grupo A União Faz
a Farsa- estréia às IShoras de hoje, no
Teatro do IBEU-Centro (rua Assunção, 53),
em temporada de três meses, sempre aoa
fins-de-semana. Ingresso: R$5,00,

Suspenso é a palavra chave da
peça Arapuca. Dirigida por Francis
co Wellington, que esteve dois me
ses em cart^ ria boate Galpão, na

Praia de Iracema, e que estréia hoje,
no Teatro do IBEU, no Centro, para
uma temporada de três meses, sem
pre aos sábados e domingos, exceto
no fim de semana que coincide com
Natal e Ano Novo. A expectativa do
grupo A Uniào Faz A Farsa é que
este trabalho, a exemplo do anterior:
"Vniva, Porém Honesta", seja visto
por mais de 4.500 pessoas.

Arapuca se inspira em histórias
de suspense, no estilo Ágatha Chris-
tie e Sherlock Holmes. As ações
acontecem num tabuleiro de xadrez,

onde cada personagem se coloca
como uma peça do jogo, tentando
atingir seus objetivos, lançando suas
suspeitas através de jogadas precisa
mente marcadas. Segundo Jorge Ri-
tchie, que faz o Padre, este é o persos,

história. O protagonista é Fernando
Ferreira, que faz Paulo.

Segundo o produtor Marrocos
Anselmo, o espetáculo é todo em pre
to e branco, do cenário as indumen
tárias. Ele diz que é um trabalho de
grupo local, feito com muita serie
dade. Esta peça foi selecionada e con
corre ao prêmio do Festival de Tea
tro de Fortaleza. Apesar da ação, o
texto também tem lances de humor.
Adágios populares foram inseridos
para dar as falas características mar
cantes e pontuar as jogadas. No des
fecho de quem matou quem e a he
rança com quem fica, o autor da peça
também manda um recado no senti

do de que as pessoas devem abrir os
olhos e não acreditar em tudo que
vêem. Que às vezes, o real é uma
questão de ponto de vista.
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