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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-raio de sol; 3-bigode da foca; 4-olho da foca; 5-orelha da foca; 6-pata esquerda 
da foca; 7-cauda do pássaro.
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INÉDITA NO BRASIL, Sede 
é a terceira peça do autor liba-
nês canadense Wajdi Mouawad 
montada pelo ator Felipe de 
Carolis. Suas outras incursões 
no universo do premiado autor 
foram duas montagens de su-
cesso que percorreram mais de 
20 cidades em turnê: Incêndios, 
que ficou 4 anos em cartaz, e 
Céus, que esteve em cartaz du-
rante 3 anos, ambas dirigidas 
por Aderbal Freire-Filho.
FELIPE tem muita convicção 
na universalidade do teatro de 
Wadji, após experiência de qua-
se 9 anos com seus textos e agora 
se associa às produtoras Selma 
Morente e Célia Forte para rea-
lizar Sede, em uma montagem de 
Zé Henrique de Paula. A produ-
ção é apresentada pela Secretaria 
da Cultura e pela Bradesco 
Seguros. A temporada de estreia 
acontece no Teatro Tucarena 
(Rua Monte Alegre, 1.024, en-
trada pela Rua Bartira - Tel.: 
3670-8455, Perdizes).
A PEÇA CONTA com hu-
mor a história de três persona-
gens, interpretados por Felipe 
de Carolis, Maria Manoella e Zé 
Henrique de Paula, em busca da 
representatividade de suas iden-
tidades. O texto do autor con-
temporâneo mais premiado da 
atualidade narra a jornada de 
pessoas com sede de viver e de 
provar, através de suas inquieta-
ções pessoais e artísticas, que a 
educação pode salvar vidas.
SEDE É UMA CRÍTICA sub-
jacente ao nosso modo de vida: 
ao neoliberalismo, ao capita-
lismo agressivo, mesquinho e 
predatório da nossa sociedade. 
Modo de vida esse que é capaz de 
separar pessoas que se amam e 
alimentar uma geração cada vez 
mais ansiosa e com o maior nú-
mero de depressão entre jovens 
insatisfeitos de todos os tempos.

WAJDI MOUAWAD apresenta 
um conjunto de obra muito coe-
so com temas recorrentes como 
origem, ancestralidade e a pre-
sença determinante do passado 
na vida das pessoas. A estrutura 
de seu texto é enigmática e mis-
teriosa, quase um quebra ca-
beças, e existe uma razão para 
esse formato, pois a peça é cheia 
de imagens e metáforas.
SEDE TAMBÉM PROMOVE 
uma discussão sobre a impor-
tância da arte e da beleza em 
nossas vidas. “Não a beleza no 
sentido mesquinho, mas ela 
como experiência estética de 
primeira grandeza e experiência 
estética renovadora e revitali-
zante pras nossas almas”, conta 
o diretor Zé Henrique de Paula 
que também está no elenco.
TRATA-SE DE UM TEXTO 
universal, com temas que dizem 
muito a nosso respeito, mesmo 
sendo ele um autor franco liba-
nês radicado no Canadá. “São 
grandes quantidades de ques-
tões e elementos que se comu-
nicam com a plateia brasilei-
ra e é muito importante falar 
de tudo o que ele fala”, afirma 
Zé Henrique assegurando que a 
tradução do texto é muito fiel e 
criteriosa, respeitando tanto a 
estrutura e o vocabulário, quan-
to a ideia central do autor. “Não 

mexi no texto. É brilhante, po-
ético, sofisticado. Não me sinto 
no direito de modificar nada”, 
pondera o diretor.
AO MISTURAR realidade, fic-
ção, humor, músicas e drama, 
Sede é uma peça contundente, 
emocionante e que põe em che-
que radicalismos ao proporcio-
nar, através de sua narrativa, a 
certeza de que o futuro das na-
ções está nas mãos da educação, 
respeito às diferenças e cultura 
de cada país. Com esse texto po-
demos voltar a ouvir a palavra 
singular, lúcida e engajada de 
Wajdi Mouawad.
SEDE tem apresentações às sex-
tas e sábados, às 21 horas e do-
mingos, às 18 horas, até 29 de 
março. Os ingressos custam 60 
reais (sexta) e 70 reais (sábado e 
domingo). Espetáculo imperdível.
NA ATUAL TEMPORADA 
da comédia Este Corpo que 
Não te Pertence, a Cia dos 
Bonitos, buscando maior inte-
ração e descontração, serve pe-
quenas taças de vinho para o 
público, na entrada da sala no 
Espaço Parlapatões (Praça 
Franklin Roosevelt, 158 - 
Tel.: 3258-4449, Consolação). 
O espetáculo, com texto e dire-
ção de Djalma Lima, está em 
cartaz às quintas-feiras, às 21 
horas, até o dia 27 de fevereiro.

“SERVIMOS VINHO ao pú-
blico na noite da reestreia e per-
cebemos que as pessoas fica-
ram mais descontraídas, o que 
é muito propício ao clima da co-
média. Com menos prevenção o 
riso vem mais fácil, e essa singe-
la celebração ainda dá ganchos 
para improvisos e interação com 
os atores. E quem não bebe ál-
cool pode optar pela água”, co-
menta o diretor Djalma Lima.
ESTE CORPO QUE NÃO 
TE PERTENCE conta a hilá-
ria história de um militar idoso 
que planeja trocar de corpo com 
seu sobrinho jovem por meio de 
um beijo. Um jogo ágil e diver-
tido se estabelece entre os ato-
res. Todos interpretam as per-
sonagens de forma inesperada e 
surpreendente.
MASCARENHAS é um gene-
ral aposentado e rico que pre-
tende voltar a ser jovem. Para 
isso, ele planeja trocar de cor-
po com o ingênuo Henrique, seu 
jovem sobrinho, e contrata uma 
mãe de santo que tem o poder de 
fazer a troca de corpos por meio 
de um beijo. Paralelamente, a 
esposa infiel do militar se une 
ao médico da família para sedu-
zir o rapaz, envenenar o marido 
e ficar com toda a fortuna.
SEM SABER dos planos, o so-
brinho comparece a uma leitu-
ra do testamento do general, 
em vida, ignorando que seu cor-
po seja o objeto mais desejado da 
noite. Sem condições físicas de 
beijar o sobrinho à força, o gene-
ral acaba trocando de corpo com 
outras pessoas, descobrindo seus 
segredos e verdadeiras intenções.
DESDE 2005, a Cia. dos Bonitos 
se destaca pela produção de co-
médias. Suas montagens explo-
ram todos os gêneros, desde a 
comédia de costumes às sáti-
ras e aos experimentos inusita-
dos, usando de referências pops 

e propondo à plateia um jogo 
vivo e participativo que valoriza 
o trabalho do ator e sua capaci-
dade cômica. Seus espetáculos 
são: Smack! Foi um Beijo Tipo 
Assim...! (2008), Eu não matei 
P... Maluf! (2010), Como Adestrar 
um Chefe Selvagem (2013), Bom 
Dia Patrão (2016) e Este Corpo 
que Não Te Pertence (2019).
ESTE CORPO QUE NÃO TE 
PERTENCE reúne em seu elen-
co: Cleber Tolini, Edson Gon-
çalvez, Rick Conte, Van Man ga e 
Vânia Bow. Os ingressos custam 
50 reais e 25 reais (meia).
PANORAMA TRUKS é uma 
mostra de teatro infantil que re-
úne cinco espetáculos de manipu-
lação de bonecos e teatro de obje-
tos do repertório da Cia. Truks, 
entre os dias 1º de fevereiro e 8 de 
março, no Teatro Viradalata 
(Rua Apinagés, 1.387 - Tel.: 
3868-2535, Su maré).
A CADA SEMANA, sem-
pre aos sábados e domingos, 
às 16 horas, a trupe entra em 
cena com uma montagem di-
ferente: Sonhatório (dias 1º 
e 2/2); O Senhor dos Sonhos 
(dias 8 e 9/2); A Bruxinha 
(dias 15 e 16/2); Isso É Coisa 
de Criança (dias 29/2 e 1/3) e 
Zoo-Ilógico (dias 7 e 8/3). Com 

preços acessíveis, os ingressos 
custam 10 reais (inteira) e 5  
reais (meia).
EM 30 ANOS de atividades, 
que serão comemorados em 
abril deste ano, a Cia Truks, 
dirigida por Henrique Sitchin, 
criou 19 espetáculos, dos quais 
13 são mantidos em repertório. 
A programação do Panorama 
Truks é representativa do tra-
balho e da arte do grupo: tem 
desde sua primeira montagem, 
A Bruxinha, até a mais recen-
te, Isso É Coisa de Criança.
A HISTÓRIA da companhia 
traça um panorama sobre as 
particularidades da infância. 
Seu trabalho de pesquisa é to-
talmente investido na observa-
ção da criança, sendo cada espe-
táculo um olhar ampliado sobre 
o que foi observado em seu mun-
do real e imaginário. “Temos 
como missão no teatro respeitar 
a criança, respeitar o universo 
infantil, ampliando e potencia-
lizando ao máximo suas fanta-
sias com ideias e provocações 
lúdicas. E, por meio da técnica, 
levamos isto para cena em bus-
ca do encantamento e da iden-
tificação dos espectadores, tanto 
os pequenos quanto os adultos”, 
comenta Henrique Sitchin.
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