
Página 4 - São Paulo, 1º de novembro de 2018 - Imóveis
Jogo dos Sete Erros: 1-edifício à esquerda; 2-focinho; 3-ouvido do cão; 4-mancha no cão; 5-mão do homem; 6-perna do 
homem; 7-ouvido do homem.
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Paisagem
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(fig.)
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plumagem

Competição
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hepática

1.005, em
romanos

Amarra
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títulos de

eleitor

Empecilho
A maior
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Jordânia

Nenhum de (?), 
antiga banda de rock

Fim do vínculo empregatício, que
permite sacar o FGTS

Agência da ONU para
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Efeito sonoro apro-
veitado em shows

Televisão
(abrev.)

Ligado, em
inglês

O preço
comum da merca-
doria encalhada

violonista
brasileiro

2/on. 4/gain. 5/óbice. 6/astros. 7/desafio. 8/carrasco. 9/defasagem. 11/promocional. 12/reformadores.
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Paschoal XIII

SUCESSO DE PÚBLICO e 
crítica, O Imortal estreia para 
curtíssima temporada no Sesc 
Avenida Paulista (Avenida 
Paulista, 119 - Tel.: 3170-
0800), próximo ao Metrô 
Brigadeiro. O monólogo, ba-
seado no conto homônimo do 
escritor argentino Jorge Luís 
Borges é estrelado pela atriz 
Gisele Fróes, ganhadora do prê-
mio Shell de Teatro em 2004 
e novamente indicada ao prê-
mio Shell e Cesgranrio por O 
Imortal, na categoria de melhor 
atriz em 2018.
SOBRE A PEÇA. Uma mulher 
recebe de um antiquário os seis 
volumes da tradução inglesa da 
Ilíada, de Homero. Dentro do 
sexto volume, ela descobre um 
manuscrito escondido. É o re-
lato autobiográfico de Marco 
Flamínio Rufo, tribuno militar 
do Império Romano, que, no sé-
culo III d.C., partiu em busca da 
Cidade dos Imortais e do rio que 
purificaria da morte todo aquele 
que bebesse de suas águas.
NO DECORRER da narrativa, 
acompanhamos os acontecimen-
tos da desafiadora trajetória do 
tribuno: desde o seu encon-
tro com um estrangeiro que 
lhe revela a existência do rio e 
da cidade, até as inúmeras ten-
tativas de encontrá-los nas pai-
sagens desérticas mais terríveis.
BORGES publicou o O Imortal 
em 1949 dentro da coletânea 
de contos O Aleph. O espetá-
culo, que estreou em Brasília 
em março de 2018, investiga os 
múltiplos sentidos da (i)morta-
lidade na obra do escritor ar-
gentino. No processo de pesqui-
sa para a montagem teatral, que 
começou em meados de 2015, 
Adriano Guimarães, Gisele 
Fróes e Patrick Pessoa, se de-
bruçaram sobre o que se pode-
ria chamar de uma “filosofia da 
imortalidade” de Borges. Além 
de estudarem outros contos do 

autor, se aproximaram de mui-
tos de seus ensaios, em especial 
o intitulado A imortalidade, es-
crito quase trinta anos depois de 
O Imortal.
COM DIREÇÃO dos Irmãos 
Guimarães e dramaturgia de 
Adriano Guimarães e Patrick 
Pessoa, O Imortal é o primeiro 
monólogo realizado por Gisele 
Fróes, que se apaixonou pelo 
conto e sentiu-se motivada a le-
var a história aos palcos. Como 
os antigos rapsodos gregos, que 
diziam de cor os poemas de 
Homero, fazendo todos os per-
sonagens e chamando a aten-
ção dos ouvintes para suas mui-
tas camadas de significação, a 
atriz, por meio da personagem 
que recebe o manuscrito, com-
partilha com o público o relato 
fantástico.
JORGE LUIS BORGES 
(1899-1986), grande nome da 
literatura argentina do século 
20, foi poeta, ensaísta e contis-
ta. Por volta dos 50 anos de ida-
de, sua doença hereditária nos 
olhos se agravou. Terminou os 
seus dias cego, como Homero. 
Leitor voraz e eclético, tornou-
se mundialmente conhecido por 
contos que mesclavam a ficção 
e o ensaio, a criação de univer-
sos, os mais delirantes, e uma 

filosofia que fazia esses univer-
sos parecerem estranhamen-
te familiares. Foi um prodigio-
so inventor de metáforas que se 
tornaram clássicas e foram re-
tomadas por diversos artistas: o 
labirinto, a biblioteca, a enciclo-
pédia chinesa, o espelho.
O IMORTAL tem apresenta-
ções de quinta à sábado, às 21 
horas; domingo e feriado, às 18 
horas. Sessão extra dia 17/11, 
sábado, às 19 horas. Temporada 
até 18 de novembro. Os ingres-
sos custam 30 reais, 15 reais 
(meia-entrada: estudante, servi-
dor de escola pública, mais de 60 
anos, aposentado e pessoa com 
deficiência) e 9 reais (credencial 
plena: trabalhador no comércio 
de bens, serviços e turismo ma-
triculado no Sesc e dependen-
tes). Espetáculo imperdível.
TICK, TICK … BOOM!, mon-
tagem da Companhia Paralela, 
com Bruno Narchi, Thiago 
Machado, Giulia Nadruz e 
Lara Suleiman (atriz substitu-
ta) estreia para temporada no 
Teatro FAAP (Rua Alagoas, 
903 - Tel.: 3662-7233, Higie-
nópolis). Obra universal já tra-
duzida para mais de 10 idio-
mas e há 17 anos em cartaz 
pelo mundo ganha sua primeira 
montagem brasileira.

O QUE VOCÊ QUER SER? 
Até que ponto você está dispos-
to a lutar por seus sonhos? Qual 
é o caminho certo? O que é im-
portante? Como ser alguém em 
meio à multidão? E se desse 
tudo errado? E se o seu tempo 
estivesse acabando?
O TÍTULO TICK, TICK ... 
BOOM! faz referência ao som 
emitido pelo relógio, que marca 
o indestrutível passar do tem-
po. O musical nos apresenta a 
jornada de Jon (Bruno Narchi), 
uma eterna promessa do tea-
tro musical americano, um as-
pirante a escritor e compositor 
que sonha em realizar um gran-
de espetáculo.
SOB A PRESSÃO da véspera 
de seu aniversário de 30 anos, 
de Susan (Giulia Nardruz), sua 
namorada que quer uma vida 
estável fora da cidade grande, e 
de Michael (Thiago Machado), 
seu melhor amigo disposto a 
convencê-lo a trocar tudo pela 
lucrativa carreira da publicida-
de insistindo em lhe oferecer 
um trabalho “normal”, Jon sen-
te-se como uma bomba relógio, 
prestes a explodir!
TICK, TICK ... BOOM! tam-
bém é considerado uma auto-
biografia musical de Jonathan 
Larson e sua luta para reali-
zar um dos maiores sucessos da 
Broadway, o musical Rent, que 
marcou a história americana e 
foi recentemente montado no 
Brasil por Bruno Narchi asso-
ciado à produtora Bel Gomes.
DEPOIS DO SUCESSO de 
Rent, Bruno e Bel decidiram 
criar uma Companhia ao lado 
de Leopoldo Pacheco e Thiago 
Machado. Assim nasceu a Com-
panhia Paralela, para produzir 
espetáculos com alta qualidade 
artística enriquecendo o cenário 
alternativo. “É uma experiência 
muito gostosa juntar pes soas 
que têm uma vontade e uma 
maneira de trabalhar muito 

parecidas. É um movimento 
amoroso em relação ao teatro”, 
afirma Leopoldo Pacheco que 
agora assina a direção do musi-
cal ao lado de Bel Gomes.
OS NOVOS PRODUTORES 
escolheram temas caros aos jo-
vens como insegurança e soli-
dão. O musical mostra no pal-
co a crise dos 30 anos de idade, 
uma crise profissional, amorosa, 
pessoal. “Enquanto Rent explo-
ra uma doença moderna que é a 
solidão, Tick Tick fala de outro 
mal que aflige a juventude: a in-
segurança”, diz Bruno.
“E TRAZ UM IMPORTANTE 
questionamento da vida: por 
que seguir líderes que não sa-
bem liderar?”, completa Thiago. 
“Esse início de trabalho revela 
nosso desejo de falar sobre as-
suntos pertinentes, como crise 
da idade e verdades que são du-
vidosas. Muitos artistas sabem 
que conquistamos um público 
jovem que não se via retratado. 
Oferecemos representativida-
de.” comenta Bel Gomes.
TICK, TICK ... BOOM! tem 
apresentações às terças e quar-
tas-feiras, às 21 horas, até 12 de 
dezembro. Os ingressos custam 
80 reais e 60 reais (plateia po-
pular - 98 lugares por sessão). 
Espetáculo imperdível.

NA ANATOMIA OCA DOS 
PÁSSAROS - ensaio lírico a 
Santos Dumont é o novo proje-
to da Cia Terranova, um espe-
táculo multidisciplinar que se 
potencializa na interface en-
tre o teatro, a música e a eu-
ritmia. A estreia acontece em 6 
de novembro no Teatro Itália 
(Avenida Ipiranga, 344 - 
Tel.: 3255-1979), próximo ao 
Metrô República.
O ESPETÁCULO traz à cena 
o grande personagem da His-
tória do Brasil e mundial - Al-
berto Santos Dumont. Na fu-
são de texto e dramaturgia com 
composições musicais temáti-
cas, executadas ao vivo, envol-
vidos pela coreografia insólita 
da euritmia, esta produção foca 
o drama existencial de Santos 
Dumont, entre o sonho e a obs-
tinação, entre conquistas e per-
das, e toca as questões centrais 
da resiliência e da confiança 
numa dimensão maior da bio-
grafia humana.
INTERPRETADO pelo ator 
Fernando Aveiro, Na anato-
mia oca dos pássaros... ex-
pande seu voo às paragens 
mais internas da alma huma-
na através da coreografia iné-
dita realizada pelas euritmis-
tas Marília Barreto e Renate 
Nisch. Texto e dramaturgia 
de Dino Bernardi e Fernando 
Aveiro ganham expressão ple-
na através da inusitada com-
posição musical de Marcelo 
Petraglia para gongos, tam-
bores, fagote e metalofone, 
expressa ao vivo na percus-
são performática de Saulo 
Camargo, entrelaçada pelo la-
mento expressivo do fagote de 
Luís Antonio Ramoska.
NA ANATOMIA OCA DOS 
PÁSSAROS terá apresenta-
ções até 27 de novembro, às ter-
ças-feiras, às 21 horas. Os in-
gressos custam 40 reais e 20 
reais (meia).
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Gisele Fróes em O Imortal
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Elenco de Tick, Tick … Boom!


