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Jogo dos Sete Erros: 1-janela do ônibus; 2-edifício ao fundo; 3-apito; 4-detalhe no chapéu; 5-solado do sapato; 6-calça do 
guarda; 7-mão do guarda.
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Paschoal XIII

COM BABY DO BRASIL, as 
Frenéticas Dhu Moraes, Leiloca 
Neves e Sandra Pêra, o espe
táculo 70? Década do Divino 
Maravilhoso - Doc. Musical pror
roga temporada até 28 de julho 
no Theatro Net São Paulo/
Shopping Vila Olímpia (Rua 
Olimpíadas, 360 - Tel.: 3439-
9312, Itaim-Bibi). Produção 
do idealizador, produtor e dire
tor Frederico Reder e do rotei
rista, dramaturgo e pesquisador 
Marcos Nauer, o musical recapi
tula momentos marcantes da dé
cada por meio de mais de 250 hits 
musicais. No setlist, canções dos 
Mutantes, Led Zeppelin, Donna 
Summer e Queen, entre outras.
BABY DO BRASIL e as Fre
néticas Dhu Moraes, Leiloca 
Neves e Sandra Pêra são as cere
jas do musical. As Frenéticas es
tão no bloco dedicado à febre das 
discotecas, fenômeno nas pistas 
de todo o mundo há 40 anos. Para 
dar mais colorido ainda aos anos 
70, a cantora Baby do Brasil canta 
sucessos gravados por ela na épo
ca, como o chorinho Brasileirinho 
(Waldir Azevedo), Menino do Rio 
(Caetano Veloso), Lá vem o Brasil 
Descendo a Ladeira (Moares Mo
reira) e Aquarela Brasileira (Ary 
Barroso), entre outros sucessos.
DE FORMA CRONOLÓ GI-
CA, depoimentos, fotografias 
e vídeos desfilam num grande 
telão. A superprodução, apre
sentada pelo Circuito Cultural 
Bradesco Seguros, conta com 
24 jovens talentos, uma orques
tra de dez músicos, 20 cenários, 
300 figurinos, toneladas de luz e 
som e mais de 100 profissionais.
EM CENA, a montagem passa 
em revista os anos 1970 em di
versas esferas: política, moda, 
comportamento, esportes e ar
tes em geral. São temas embala
dos por músicas brasileiras e in
ternacionais, divididas em duas 
partes, como num disco de vinil, 
em lado A (19701976) e lado B 

(19771979)  muitas das músi
cas são apresentadas em peque
nos fragmentos.
DÉCADA DE INCERTEZAS. 
O título do musical traz uma in
terrogação porque propõe ques
tionamentos sobre as dualida
des do período. “Uma década de 
incertezas”, como conceitua Cid 
Moreira em uma das retrospec
tivas apresentadas em projeção 
de vídeo. Com coreografia e di
reção de movimento de Victor 
Maia, o espetáculo tem figurino 
de Bruno Perlatto, iluminação 
de Césio Lima, direção musical 
de Jules Vandystadt, cenogra
fia de Natália Lana e direção de 
produção de Maria Siman.
“REUNIMOS TEATRO, docu
mentário e música. Este forma
to propõe um novo olhar para 
a forma de se fazer musical”, 
diz o diretor Frederico Reder. 
“O doc.musical não apresenta 
a biografia de nenhum artista, 
porque o olhar está no coletivo, 
numa época, portanto, é de fato, 
a música protagonista”, explica 
Nauer, que assina pesquisa, tex
to e dramaturgia.
70? DÉCADA DO DIVINO 
MARAVILHOSO tem apre
sentações às sextas, às 20h30, 
sábados, às 17 e 21 horas e do
mingos, às 15 e às 19 horas. Os 

ingressos custam de 75 reais a 
250 reais, com meia entrada. 
Espetáculo imperdível.
DO MESMO AUTOR de A 
Pequena Sereia, Hans Christian 
Andersen, A Rainha da Neve, a 
história que inspirou o sucesso 
Frozen, estreia para curtíssima 
temporada no Teatro Jardim 
Sul/Shopping Jardim Sul 
(Avenida Giovanni Gronchi, 
5.819 - Tel.: 2122-4087, Vila 
Andrade). Com elementos mo
dernos se unindo aos tradicionais, 
crianças e adultos mergulham em 
um mundo mágico e lúdico.
A PEÇA CONTA a história 
de dois grandes amigos, Kay e 
Gerda, que são separados quan
do estilhaços do espelho mágico 
do Duende malvado entram na 
cabeça e no coração de Kay, res
gatado por Elsa o menino pas
sa a viver no Palácio de Gelo da 
Rainha da Neve. Gerda então 
inicia uma busca para encon
trar o amigo, e para isso conta 
com a ajuda de Olav, o simpático 
Boneco de Neve.
EM MEIO A TANTAS aven
turas, os caminhos de Guerda e 
Olav se cruzam com o de Anna 
(a senhora do verão), a irmã 
mais nova de Elsa, que há anos 
procura a irmã. A peça é um 
convite para mergulhar num 

mundo cheio de sonhos, onde 
os laços de amor entre irmãos 
e dois amigos podem superar 
qualquer adversidade.
A RAINHA DA NEVE, com tex
to e direção de Leandro Mariz e 
direçãogeral de Sa brina Korgut, 
reúne em seu elenco: Priscila 
Cammarosano (Elsa), Paula Da
vanço (Anna), Guto Ferraz (Kay), 
Gabriela Gama (Gerda), Heliton 
Oliveira (Boneco de Neve) e 
Bru no Nu nes (Kristoff). Apre
sentações aos sábados, às 16 ho
ras, até 27 de julho. Os ingressos 
custam 24,90 reais. Não deixe de 
ver.
APÓS RECEBER várias críti
cas positivas sobre sua atuação 
no espetáculo De Volta a Reims, 
Pedro Vieira volta ao Viga Es-
paço Cênico (Rua Capote Va-
lente, 1.323 - Tel.: 3801-1843, 
próximo ao Metrô Su maré) 
para mais uma temporada, ago
ra às quartas e quintasfeiras, às 
21 horas, até 27 de junho. A peça 
tem Cácia Goulart na direção, 
Emerson Rossini na assistência e 
Reni Adriano na dramaturgia do 
texto.
O DESEJO DE MONTAR De 

Volta a Reims partiu do ator 
Pedro Vieira, que assistiu uma 
adaptação da obra de Eribon no 
Festival de Avignon em 2017. O 
enredo acompanha o retorno de 
um intelectual à sua terra natal, 
onde se depara com um cenário 
político e social completamen
te diferente do da época em que 
morava lá, mais de 30 anos atrás.
ENTRE OS QUESTIONA-
MENTOS que o acometem, es
tão sua relação com a própria 
sexualidade, alvo de ataques ho
mofóbicos no tempo em que vi
via no local, e o contexto operá
rio que mudou completamente 
de perfil nas últimas décadas. 
Para Cácia Goulart, diretora da 
montagem, a interpretação de 
Pedro trafega pelo drama e pela 
filosofia, o que conecta suas me
mórias e realidade histórica às 
narrativas de Eribon.
“ALÉM DE ATUAL o tema é 
universal e, quando escrito, já 
antecipava a ascensão da ultra
direita e do neoliberalismo no 
mundo. Tivemos vivências di
ferentes, mas todos nós, em al
gum momento da vida, de al
gum modo tivemos experiências 

ligadas à homofobia, questões 
ligadas a raça e posição social. 
Tudo isso nos move a mergulhar 
nesse trabalho”, conta Emerson 
Rossini, assistente de direção e 
produtor de De Volta a Reims.
CÁCIA GOULART comple
menta: “Proponho uma ence
nação que valorize sobretudo a 
dramaturgia construída a partir 
do que é essencial na obra ori
ginal: a força absoluta do tex
to como um tecido de ideias ne
cessárias ao nosso tempo”. Tais 
questões foram trazidas à cena 
por meio do texto, som e ima
gens que acompanham as me
mórias do personagem.
O LIVRO RETOUR À REIMS 
será publicado no Brasil em breve 
e já foi traduzido três vezes para 
o inglês  nos Estados Unidos, 
Inglaterra e Canadá  e uma na 
Alemanha. Didier Eribon é mais 
conhecido mundialmente por 
ser autor da biografia de Michel 
Foucault, mas seu livro de memó
rias lançado em 2009 tem rece
bido acolhida calorosa em todo o 
mundo, tendo sido adaptado para 
o teatro em três países: França 
(Laurent Hatat, 2014), Alemanha 
(Tho mas Ostermeier, 2017) e 
Bélgica (Stéphane Arcas, 2017).
“É UM RELATO sobre a luta 
para se libertar de um meio social 
operário homofóbico e a impossi
bilidade de reconciliarse com as 
classes populares representadas 
pelos próprios pais e irmãos, trin
ta anos depois. A constituição da 
identidade sexual do autor apare
ce como um profundo projeto po
lítico de libertação e questiona
mento do poder, ao mesmo tempo 
em que a sexualidade torna pos
sível o ‘milagre’ de sua ascensão 
social e intelectual, elevan doo a 
uma classe média cultural que o 
distancia para sempre dos afetos 
familiares”, sintetiza o drama
turgo Reni Adriano. Os ingressos 
custam 30 reais e 15 reais (meia). 
Espetáculo imperdível.
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