
C PEÇAS”Quandoasgalinhas
gemem”e“OAdorável e outros
contos”, hojeeamanhã, às 18e20
horas, respectivamente.NoTheatro
JosédeAlencar (RuaLiberatoBarroso,
525–Centro). Ingressos:R$6,00
(inteira) eR$3,00 (meia).Contatos:
(85)3101.2583

ANACECÍLIASOARES
Repórter

OgrupoTeatro em
Película apresenta,
hoje e amanhã, dois
espetáculos autorais,
noTJA– “Quando as
galinha gemem”e
“OAdorável e outros
contos”

IBOESPETÁCULO“OAdoráveleoutroscontos”écompostoporcincomonólogos, inspiradosemcontosescritosporRafaelBarbosa

C
riado em 2009 pelo
ator, diretor e escritor
carioca Rafael Barbo-
sa,radicadoemForta-
lezadesde2004,ogru-

po Teatro em Película tem como
linhasdepesquisacênicaasimpli-
cidadedanarrativaeanaturalida-
de do ator. O resultado é a cons-
trução de espetáculos cujo enre-
do, na maioria das vezes, se mes-
cla ao próprio fazer teatral.

A metalinguagem é, portan-
to, uma das características dos
trabalhos do grupo, que podem
ser conferidos pelo público cea-
rense nos espetáculos “Quando
as galinhas gemem” e “O Adorá-
vel e outros contos”. As peças

ficam em cartaz no Theatro José
de Alencar (TJA), hoje e ama-
nhã, respectivamente às 18 ho-
ras e às 20 horas.

Peças
“Quando as galinhas gemem” é
baseado no texto de Rafael Bar-
bosa, com foco no naturalismo
das ações. No espetáculo, o ator
Toni Benvenulti interpreta um
velho que sofre com a solidão e
com o fato das pessoas tentarem
controlar sua vida. Cansado des-

ta situação, ele pede para que
alguém transforme sua vida em
uma peça de teatro e dê um final
feliz para ela. “Essa peça é rega-
da a humor negro. O protagonis-
ta é inspirado no velho contem-
porâneo e no universo denso do
cineasta sueco Ingmar Berg-
man. Ele não tem mais ninguém
na vida e busca alternativas pa-
ra suprir a falta de convivência
com outras pessoas. Transa com
prostitutas, tem a companhia de
um cão em casa, etc”, explica o

diretor. Ele também ressalta:
“há ainda a presença da metalin-
guagem no espaço cênico. O pre-
parador físico que entra e corri-
ge a postura do ator. Eu, como
diretor, interferindo na cena. Is-
so, de tal forma que confunde o
público. Algumas pessoas já saí-
ram de nossos espetáculos pen-
sando que estava assistindo ao
nosso ensaio”.

Já “O Adorável e outros con-
tos” é composto por cinco monó-
logos independentes. Todos tra-
balham com a participação do
público como agente dramáti-
co. “O espetáculo foi apresenta-
do em vários locais, entre eles,
banheiros públicos, universida-
des e teatros, mostrando que a
literatura pode alcançar as pes-
soas através do novo teatro que
vai além das quatro paredes”,
afirma. Os cinco monólogos
também são inspirados em con-
tosde Rafael Barbosa – “O adorá-
vel”, “Os palhaços moram em
Luxemburgo” e “O fim é na de-
mência” –, escritos no final de
2006, quando o diretor estava
concluindo o curso básico de
teatro. Os monólogo são curtos,
com pouco mais de sete minutos
de duração cada. O próximo es-
petáculo do grupo será “Leões”,
com estreia marcada para 18 de
fevereiro no TJA. o

Metalinguagem em cena
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