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Jogo dos Sete Erros: 1-nariz da girafa; 2-chifre da girafa; 3-língua da cobra; 4-mancha na perna da girafa; 5-pata da girafa; 
6-rabo da girafa; 7-tronco da árvore.
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Paschoal XIII

DESPEDINDO-SE DA TEM-
PORADA, As Irmãs Siamesas 
tem últimas apresentações  no 
Teatro Aliança Francesa 
(Rua Gal. Jardim, 182 - Tel.: 
3572-2379, Vila Buarque). 
A peça de José Rubens Si
queira sob a direção do fran
cês Sébastien BrottetMichel 
tem como intérpretes Cinthya 
Hussey e Nara Marques.
PARA NARA MARQUES, ter 
um texto brasileiro encenado 
com um olhar europeu é um pri
vilégio, depois de anos à espera 
de concretizar esse sonho. Ela 
conta que, para ela, o trabalho 
foi muito desafiador e a tirou 
da zona de conforto: “Sébastien 
me pediu para transpor a vida, 
transpor o realismo para dentro 
da poesia e só assim cheguei a 
um lugar que eu não conhecia”. 
E completa afirmando que “esse 
processo foi fundamental para 
potencializar um texto cheio de 
humanidade e intensidade nas 
relações”.
O AUTOR José Rubens Si
queira também fala sobre a 
montagem de seu texto, mais 
de 20 anos após ser concebido. 
“Sempre que um autor vê seus 
personagens saltarem da pági
na e ganharem corpo e voz so
bre o palco, renovase a fé na 
arte como instrumento de mu
dança pessoal e social. A sensi
bilidade e coragem dessa equipe 
jovem e talentosa é um alen
to neste momento sombrio que 
vivemos”.
A CENOGRAFIA de As Irmãs 
Siamesas, assinada por Marisa 
Rebollo, também é cheia de po
esia e foge do realismo: apre
senta um baú dentro de outro 
baú para transparecer as diver
sas camadas da relação entre as 
irmãs. O baú é a simbologia da 
mãe, da vida, da morte, poden
do representar as prisões inter
nas, as lembranças guardadas, o 
túmulo.

O ESTADO INTERIOR das 
personagens é potencializado 
pela iluminação de Rodrigo Al
ves (Salsicha) e pela trilha so
nora original de Wayne Hussey, 
conhecido cantor, guitarrista 
e compositor da banda ingle
sa The Mission. “Compor mú
sica para uma peça de teatro 
era algo que eu queria muito fa
zer. Evitei os instrumentos mo
dernos, que exigem eletricidade 
para não colocar a peça em uma 
época determinada, e segui pela 
linha do acústico, com piano, 
violino e violão clássico, que se 
tornaram minha paleta de som 
exclusiva para a trilha: uma 
música mais lenta, vazia e aber
ta, não sentimental”. Wayne 
trabalhou em conjunto com o 
pianista inglês James Bacon e o 
violinista David Milsom na cria
ção da série de adágios que com
põem o clima da encenação.
AS IRMÃS SIAMESAS tem 
apresentações sexta e sábado, 
às 20h30 e domingo, às 19 ho
ras. Os ingressos custam 40  

reais e 20 reais (meia). Espe
táculo imperdível.
QUANDO AS MÁQUINAS 
PARAM também despedese da 
temporada dia 2 de dezembro 
no Teatro Aliança Francesa. A 
peça de Plínio Marcos, com su
pervisão artística de Oswaldo 
Mendes, dirigida por Augusto 
Zacchi, tem como intérpretes 
Carol Cashie e Cesar Baccan.
O TEXTO MOSTRA a dificul
dade de Zé em encontrar traba
lho, o que torna a relação com 
Nina, sua esposa, cada vez mais 
complicada. Nessa situação de 
penúria, ele revela um lado que 
ela antes não conhecia. Em tem
pos de recessão e desemprego a 
atualidade da peça de Plínio 
Marcos (escrita em 1967) é o 
que mais assusta.
QUANDO AS MÁQUINAS 
PARAM já teve Tony Ramos, 
Luiz Gustavo e Marcos Pau
lo, nos papeis masculinos, Wal
derez de Barros, Yara Ama ral e 
Míriam Mehler, nos papeis fe
mininos, em montagens diri
gidas por Nelson Xavier, Jonas 
Bloch e também pelo autor, 
Plinio Marcos. Esta nova mon
tagem inaugurou a Sala Atelier 
do Teatro Aliança Francesa. 
Apresentações sexta e sábado, 
às 21 horas e domingo, às 19h30. 
Os ingressos custam 30 reais 
e 15 reais (meia). Espetáculo 
imperdível.
TENDO A COLABORAÇÃO 
como tema, o Sesc São Paulo 
apresenta a terceira edição do 
Festival Sesc de Música de Câ
mara. O evento reúne 76 artis
tas, entre integrantes de grupos 
estrangeiros e artistas brasilei
ros da atualidade, promovendo 
um total de 34 concertos em sete 
unidades do Sesc: Bom Retiro, 
Campo Limpo e Consolação, 
na capital; Jundiaí, São Carlos, 
Sorocaba e Rio Preto, no in
terior. Apresentações até 2 de 
dezembro.

ALGUMAS DAS APRESEN-
TAÇÕES promoveram encon
tros inéditos como o das fran
cesas do Quatuor Zaïde com o 
brasileiro Ovanir Buosi, pri
meiro clarinetista da Osesp  
Orquestra Sinfônica do Estado 
de São Paulo, que juntos apre
sentaram o Quinteto para cla-
rinete de Wolfgang A. Mozart. 
Incluindo ainda no repertó
rio Stravinsky e uma peça de 
Claude Debussy, nesse que 
é o ano do centenário de sua 
morte.
JÁ OS NORTE-AMERICA-
NOS do Tesla Quartet e o pia
nista e regente brasileiro Ri
cardo Castro fizeram juntos o 
Quinteto para piano e quarteto 
de cordas de Robert Schumann. 
O grupo escolheu uma obra do 
autor contemporâneo cana
dense Marcus Goddard, Allaqi, 
e o Quarteto n. 17 de Heitor 
VillaLobos para completar o 
programa.
O DINAMARQUÊS Andreas 
Borregaard liderou um progra
ma inteiramente escrito por seus 
conterrâneos. O artista, que tem 
se dedicado a usar o acordeon em 
obras contemporâneas com a in
teração de outras linguagens, in
cluindo o vídeo, apresentou obras 
de Per Norgard (1932): Anatomic 
Safari para acordeão solo (1967) 
e Bent Sorensen (1958): Dancers 
& Disappearance (2018) para 
acordeon e quarteto de cor
das; essa última, ao lado do 
brasileiro Quarteto Camargo 
Guarnieri.
O DUO CONTEXTO, formado 
por Ricardo Bologna e Eduardo 
Leandro, traz seu profundo co
nhecimento em percussão eru
dita. Com mais de 20 anos de 
carreira, os artistas convidam 
11 jovens percussionistas para 
celebrar músicas do século 20 e 
21 no Festival, entre elas a cé
lebre Ionisation, para 13 per
cussionistas. A obra, raramente 

ouvida por aqui, é do francês 
naturalizado norteamericano 
Edgar Varèse (18831965), pio
neiro nas composições da mú
sica eletroacústica. Nessa peça 
do programa, contam com a 
presença do pianista Horácio 
Gouveia.
O GRUPO BRITÂNICO 
TROU PE especializouse em 
criar espetáculos de músi
ca de câmara dedicados a no
vos públicos, crianças e jovens. 
Assim, com repertório que une 
Renascença e autores do sécu
lo 20, texto especialmente cria
do e muita imaginação cêni
ca, suas quatro integrantes, 
incluindo uma contadora de his
tórias, fazem uma viagem mu
sical. Longe de ser um concerto 
padrão, tampouco didático, o es
petáculo O Mau Humor é para 
toda a família.
OS MÚSICOS Ricardo Bolog
na e Eduardo Leandro, do Duo 
Contexto, colaboram tam
bém na concepção do espetácu
lo Entre Tambores, Baquetas 

e Chocalhos. Eles criaram, em 
par ceria com quatro jovens per
cussionistas brasileiros (Car los 
dos Santos, Daniela Oliveira, 
Rafael Costa e Rosângela Rha
faelle) uma verdadeira e ines
perada variedade de sons. Em 
seu repertório estão obras de 
Piazzolla, Richard Trythall, 
John Cage e do brasileiro 
Eduar do Guimarães Álvares.
A PROGRAMAÇÃO DO 
FES TIVAL apresenta Berlin 
Counterpoint (ALE) nesta sex
tafeira, 30, às 20 horas, no 
Sesc Sorocaba, e 1º de dezem
bro, sábado, às 21 horas, no 
Sesc Bom Retiro. Unidos pelo 
prazer de se comunicar com to
dos os públicos, o sexteto Berlin 
Counterpoint é formado por 
músicos de diversas naciona
lidades. Seu repertório vai do 
barroco à música contemporâ
nea, incluindo obras tradicio
nais para quinteto de sopros e 
piano. Nos programas que fa
zem no Brasil, eles estreiam 
Allegro scorrevole, de Leonardo 
Martinelli, uma encomenda fei
ta especialmente pelo Festival. 
Os ingressos custam 40 reais, 
20 reais e 12 reais.
O DUO CONTEXTO & CON-
VIDADOS (BRA) se apresen
ta nesta sextafeira, 30, às 21 
horas, no Sesc Bom Retiro e 1º 
de dezembro, às 20 horas, no 
Sesc Sorocaba. Os percussionis
tas Ricardo Bologna e Eduardo 
Leandro formaram em 1989 o 
Duo Contexto. Após conquista
rem reconhecimento nacional, 
fizeram também uma impor
tante carreira internacional, em 
paralelo às suas atividades in
dividuais. Com a participação 
de 11 jovens percussionistas e 
do pianista Horácio Gouveia, o 
Duo interpreta peças do sécu
lo 20 e 21, incluindo a célebre 
Ionisation, para 13 percussio
nistas. Os ingressos custam 30 
reais, 15 reais e 9 reais.
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As Irmãs Siamesas com Nara 
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Quando as Máquinas Param com 
Carol Cashie e Cesar Baccan


