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A PEÇA

Trivial Simples" com apenas duas persona
gens, abordo os conflitos de um casal de classe
média; ela sempre à espera do marido, que che
ga em casa sufocado pelos problemas do escri
tório. O texto numa linha de clarificação das
idéias, de forma quase absurda, acentua "esse
caos.

O GRUPO

O Grupo Teatral Habeas-Corpus tem como iti"
nerário de trabalho, a encenação de textos que
refletem e fazem refletir sobre nossa sociedade
colonizada, como também a busca do teatro en
quanto RESISTÊNCIA CULTURAL, diante das
intermináveis dificuldades enfrentadas.

"Uma sociedade coionizada é constituída de ho

mens colonizados.

Por estarem nessa situação, não possuem ideo
logia e apanham o que está mais à mão: a do
colonizador. Não é a dele, colonizado, mas as
sim lhe parece. É a esquizofrenia, a busca da
identidade onde ela não está".

(NÉLSON XAVIER)

"TRIVIAL SIMPLES é um texto estimulante,
que busca desvendar o que há por trás de cada
situação, é um texto de ator. Tomei bastante
cuidado com o que os atores dizem, até mais
do que com a ação no preenchimento da cena,
embora não exista teatro sem ação".

(CELSO ALMEIDA)

"Rotineiramente sentamos à mesa e degusta
mos a neurose, a esquizofrenia, e a angústia
do vizinho misturados com farofa".

(PAULO ESS)

"Teatro é uma roda-viva.
Está o tempo todo em movimento, não para.
Tem essa dinâmica".

(SOCORRO MOURA)

"As dificuldade são muitas, mas acredito que
com esforço ainda é possível fazer teatro; e
bem feito".

(LUCILEIDE LANDIM)
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