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“No Foco” 2º Seminário de teatro

Nos dias 16, 17 e 20 de março, em comemoração ao dia internacional de teatro, a Secretaria de Cultura realiza pela segunda vez o seminário de
teatro “No Foco”. Importante no desenvolvimento e formação de novos talentos em diversas áreas das artes cênicas. Art in Vento, o já tradicional
evento que reúne grupos teatrais de várias cidades do estado, é uma prova do quanto o teatro tem ganhado forças como atração em Osório. A
Secretaria da Cultura pretende, através do 2º No Foco, o desenvolvimento ainda maior do teatro dentro do município.
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Oficinas:
A oficina de “Teatro Forum”
acontece no dia 16, das 9h às 17h,
no Espaço Cultural Conceição com
Celso Veluza que é ator, diretor e
produtor de teatro e teatro de bonecos e Teatro do Oprimido. Desde
2005 desenvolve pesquisa com as
artes cênicas no Centro Cultural
Usina do Gasômetro de Porto Alegre, em tempo integral, com
apresentações, oficinas, workshops,
palestras de teatro, teatro de bonecos e teatro do oprimido.

Luciao Fernandes

Celso Veluza
No dia 17, no Largo dos Estudantes, também das 9h às 17h a
oficina “Pernas-de-Pau” com
Luciano Fernandes, que desde
1995 desenvolve pesquisas em
cima das formas do ator e dos trabalhos realizados no circo, com
suas respectivas artes e técnicas.
São 15 anos de performances inusitadas no sul do Brasil, utilizando
técnicas teatrais, circenses e musicais aliadas a malabares, fogo,
pernas-de-pau,
figurinos
e
maquiagens especiais.

Peça:
Já, no dia 20, às 20h
na Câmara Municipal de Vereadores,
com entrada gratuita, o espetáculo
teatral Dom Casmurro com o Grupo
Teatral Galpão das Artes, com um
elenco de onze atores: Gabriela Pereira como “Capitu”, Emilio Bestetti
como “Bentinho”, Taiana Jaques
como “Prima Justina”, Eraldo de Oliveira Jr. como “Escobar e Ezequiel”,
Carine Martins como “Dona Glória”,
João Nicanor como “José Dias”,
Henrique Leal como “Tio Cosme”, Andréia Valim como “Sancha”, João
Felipe Tondo como “Dom Casmurro”,
Humberto Matos como “Ezequiel” e
Luis Henrique Van Den Brock como
Ezequiel. O cenário é de Glaucius Marques, o figurino de Rodrigo Azevedo,
a sonoplastia de Dionatan Rosa, a
maquiagem de Rodrigo Azevedo, a

iluminação de Dionatan Rosa e a direção de Viviane Dutra.
O Espetáculo:
Do romance “Dom Casmurro” de
Machado de Assis. Esse romance é o
resultado de um exercício de escrita fabuloso, pois até hoje se discute
a força dos argumentos do
narrador. “Dom Casmurro” foi publicado em 1900 e é um dos
romances mais
conhecidos de
Machado de Assis. Narra em
primeira pessoa a
estória
de
Bentinho que, por
circunstâncias
várias, vai se fechando em si
mesmo e passa a
ser
conhecido
como “Dom Casmurro”. Com esse
espetáculo o Grupo Teatral Galpão
das Artes foi premiado em 2011
no
Festcarbo,
Festival de Teatro
da
Região
Carbonífera de
Arroio dos Ratos.
Prêmios: Melhor Figurino (Rodrigo
Azevedo) Atriz coadjuvante (Carine
Martins), Júri Popular com nota 9,9
“ Dom Casmurro”. No Festival de
Teatro Amador de Três Coroas. Prêmios: Melhor espetáculo “Dom
Casmurro”, Melhor Direção (Viviane
Dutra), Melhor Atriz (Gabriela Perei-

Viviane Dutra

ra), Ator Coadjuvante (Eraldo Jr.)
Atriz Coadjuvante (Carine Martins),
Melhor Cenário: (Glaucius Marques),
Melhor Caracterização (Rodrigo Azevedo), Melhor iluminação (Dionatan
Rosa).
O Grupo Teatral:
Nasceu no dia 03 de setembro
de 2003, através da iniciativa do
D.A. da FACOS e de alunos interes-

Cena de “Dom Casmurro”
sados em atuar. O grupo é formado
por vinte egressos dos mais variados cursos da CNEC/Osório sob a
direção de Viviane Dutra. Alçando vôos maiores, ogrupo assume
então o espaço que usava para ensaios, como sua casa, e passa a se
chamar “GALPÃO DAS
ARTES”. Os nove anos de
existência foram marcados
por
muita
determinação, dedicação
e esforço, recompensados
através
dos
espetáculos “Retalhos de
Vera”, “O Auto da Comp a de c i da ” , “ P l u ft, o
Fantasminha”, “A Farsa
do Panelada”, “O Moço
que casou com mulher
braba”, “O Gato Malhado
e a Andorinha Sinhá”, “A
revolta dos Perus”, “O
P a s t e l ã o e a Torta”,
“Sujis’Mundo”, e “O macaco e a velha” frutos de
grandes conquistas e reconhecimento
do
p ú b l i c o . ( B a s e a do em
textos e informações de
Viviane Dutra)

