
uA Arapuca" estréia no Ibeu-Ceníro
^ A homogeneidade da maioria

dos integrantes do grupo "A União
Faz a Farsa" pode ser conterida a
partir de hoje, no Teatro do IBEÜ
Centro. Depois de dois meses em
cartaz na boate "O Galpão", na Praia
de Iracema, a trupe reunida há qua
tro anos no Curso de Artes Dramáti

cas da Universidade Federal do

Ceará respira novos ares, em uma
temporada por todos os finais-de-se-
mana, até o fim do ano. A peça, "Ara
puca", uma montagem cheia de
suspense, ambientada em um tabu
leiro de xadrez e dirigida por Francis
co Weliington Júnior.

O grupo "A União Faz a Farsa"
se constitui de Jorge Ritchie, Fer
nando Ferreira, Marrocos Anselmo e-
Silvana Salles, ex-alunos do CAD, e
Augusto Gigli. "Arapuca", espetácu
lo que conta a misteriosa tentativa de
retorno de uma esposa ao convívio
com seu marido, em uma fazenda de
Caucaia, foi selecionado para o I
Festival de Teatro de Fortaleza. No
dia 22, a apresentação será julgada
pela comissão instituída pela Funda
ção Cultural de Fortaleza.

Ao contrário do que a teatróloga
Bia Lessa sugeriu recentemente em
entrevista ao Caderno 3, para o ator
Marrocos Anselmo, a intimidade pro
porcionada por um convívio mais du
radouro è importante para o
desempenho de uma companhia tea
tral. Daí a relevância de poder inter
pretar o artista plástico Gabriel na
companhia de seus parceiros do

Cena de "A Arapuca", montagem do grupo "A união faz a farsa"

Curso de Artes Dramáticas. "Acho
que devemos sempre manter um
grupo fixo. Dá uma maior intimidade,
até com o público", aponta. Por ou
tro lado, ele ressalta a importância da
pesquisa da teatróloga paulista sobre
elementos da cultura nordestina, no.
Estado.

A relação com a opinião de Bia
Lessa tem sentido porque Marrocos
Anselmo e Jorge Ritchie, que inter
preta o padre que apóia Marta, a es
posa personificada por Silvana
Salles, atuaram na ópera Don Gio-
vanni - montada por Bia Lessa no Te

atro José de Alencar, em 1992.
Resta agora ver como essa turma vai
mover-se no tabuleiro de xadrez
transferido, sob o incentivo do dire
tor teatral Marcelo Costa, para o Tea
tro do IBEU. Até dezembro, o
público de Fortaleza pode descobrir
como sair desta "Arapuca", que será
armada em Juazeiro do Norte, Sobral
e outras cidades do interior, a partir
de janeiro.
Serviço
"Arapuca". Espetáculo do grupo "A União Faz
a Farsa", em cartaz todos sábados e domingos
no Teatro do IBEU - Centro. Horário: 19 horas.

Entrada: R$ 5,00 e R$ 2,50 (estudantes).
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