
Cultura

Teatro fecha programação de 95
Música flamenca, som latino e texto clássico estão agendados entre as atrações do Teatro da Assembléia
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Uma temporada variada - que in-
clui até dança flamenca e som latino -
com textos teatrais mais elaborados é o
que sugere a programação do Teatro da
Assembléia para o 10 semestre de 95. Os
nomes dos artistas que vão se apresentar
foram selecionados através de uma aper-
tada disputa, realizada em outubro. A
próxima etapa é a divulgação do crono-
grama das atividades.

Apenas duas peças - uma adulta e
outra infantil - serão apresentadas no
próximo semestre, ao contrário da média
anterior, que era de três peças adultas e
duas infantis. Com a mudança, a direção

do Teatro atende à reivindicação dos ar-
tistas, que pleiteavam uma temporada
maior para seus espetáculos. Caso a peça
em cartaz não tenha 113 da lotação com-
pleta (50 lugares) durante um mês, no
entanto, aquela que ficou em segundo
lugar na seleção vai substituí-Ia.

A peça adulta selecionada é "A Casa
de Bonecas", um texto clássico de Ibsen,
com produção de Márcio Machado. O
espetáculo é considerado uma das cem
peças de teatro mais importantes de todos
os tempos, segundo a crítica européia, em
recente avaliação. Já a peça infantil traz
ao palco do Teatro a servidora da Gerên-
cia-Geral de Apoio às Comissões, Josel-

Entre as novida-
des, destaca-se, ainda,
a apresentação do Gru-
po América Quatro que
uniu um boliviano, um
argentino, um hondu-
renho e um mineiro de
Sete Lagoas. Instru-
mentos como zamponha
e quena, aliados ao co-
nhecido violão, fazem
parte do "arsenal" des-
sa turma. Outra novi-
dade é o som computa-
dorizado de Aum.

O diretor do Teatro, Ludovikus Mo-
ma Luquini, e o artista Olavino Marçal. A	reira, acredita que a temporada 95 está
conhecida dupla "Jojô e Palito" apre sen-	melhor que a anterior, principalmente
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tará, desta vez, a peça "As cigarras e as
formigas", com o grupo de teatro Fáos.

O único grupo de dança a se apre-
sentar na temporada do 10 semestre de 95
será o Pasion-Andaluz, de dança flamen-
ca. Quanto aos shows, há opções para
todos os gostos. Dez espetáculos vão se
revezar no palco do Teatro - alguns deles
já "velhos de casa", como aqueles enca-
beçados por Guiba e Valéria e Helder
Araújo. O servidor Ricardo Trigueiro,
que já lançou disco na Casa em 93, retor-
na com o mesmo espetáculo.

porque os elencos das peças têm que ser
formados, a partir de agora, por 100% de
profissionais. Ele também faz um balan-
ço do ano que passou, lembrando que a
média de público por espetáculo acom-
panha o índice-padrão dos teatros minei-
ros: uma taxa de ocupação de 30 a 40%.
O evento mais prestigiado foi "Chico
Buarque passado a limpo", que conse-
guiu lotar o Teatro. "Os Saltimbancos"
foi o espetáculo mais assistido: 2 mil
pessoas o prestigiaram, durante os qua-
tro meses em que ficou em cartaz.


