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Cócegas tem exibição neste
fim de semana em S.Caetano
Thiago Mariano

C ompletando uma dé-
cada de palco, Cóce-
gas chega ao palco

do Paulo Machado de Car-
valho, em São Caetano,
neste fim de semana, para
dar continuidade à progra-
mação especial montada
para este ano, para marcar

a efeméride e o sucesso
que fizeram com que a pe-
ça virasse livro, DVD, espe-
táculo infantil e projeto de
filme, que está em fase de
pré-produção.

As atrizes Heloisa Péris-
sé e Ingrid Guimarães fo-
ram alçadas ao estrelato
através desse espetáculo.
Quando começaram, não

contavam com patrocínio,
apenas o apoio de alguns
amigos e os personagens
que tinham pensado em co-
mum, elaborados através
de observações pelas ruas.
Foi da peça que saíram a
modelo anoréxica Leandra
Borges e adolescente Tati,
cujo maior ofício é fofocar
com as amigas em uma lin-
guagem tipicamente juve-
nil e afetada.

As duas personagens es-
tão na montagem compos-
ta por nove esquetes cômi-
cos que revelam mulheres
contemporâneas e seus co-
tidianos vistos com muito
humor e uma pitada de es-
cárnio e crítica dos costu-
mes que as enlouquecem,
como a busca do corpo per-
feito e a idealização do
amor.

Além de Tati e Leandra,
surgem personagens como
a professora de ginástica
que fala sobre a mulher
moderna que carrega a ca-
sa nas costas, as duas mu-
lheres ‘cachorras, a evangé-
lica fervorosa, as atrizes fi-
gurantes de programa in-
fantil, Maricson, que dis-

serta sobre a solidão do ca-
samento e a encalhada.

Juntas, elas fazem dois
quadros e abrem para parti-
cipação da plateia, o que
gera sempre um novo espe-
táculo de improvisos.

Curiosamente, a peça que
tem apenas duas atrizes, foi
dirigida por cinco pessoas.

São eles: Aloísio de Abreu,
Sura Berditchevsky, Luiz
Carlos Tourinho, Marcelo Sa-
back e Régis Faria.

▼ Cócegas – Teatro. No Teatro Paulo

Machado de Carvalho – Alameda Con-

de de Porto Alegre, 840, São Caetano.

Tel.: 4238-3030. Hoje, às 21h e ama-

nhã, às 19h. Ingr.: R$ 70.

▼ ESPETÁCULOS DE ATÉ 15 MINUTOS

parceiras de

Festival de Cenas Curtas
reunirá artistas amanhã

Sara Saar

▼ Com a proposta de estimu-
lar o intercâmbio de experiên-
cias entre artistas de diferen-
tes linguagens e proporcio-
nar novos olhares, que vão
além das salas de ensaio e
dos espaços convencionais
de apresentação, o Festival de
Cenas Curtas será realizado
amanhã, a partir do meio-
dia, no Clube União Lyra Ser-
rano (Rua Antônio Olintho),

que fica na Vila de Paranapia-
caba, em Santo André.

Com entrada franca, o pro-
jeto receberá espetáculos cê-
nicos (teatro, dança, circo e
performance) que tenham
até 15 minutos para partilhar
potencialidades de processos
artísticos e levantar questões
entre os participantes. Outra
oportunidade será criar víncu-
los sócioculturais com a co-
munidade da vila histórica.

Em comemoração aos dez
anos de sua criação, o festival
– realizado pela Associação
Ribeirão-pirense de Cida-
dãos Artistas – contará com a
presença de diferentes coleti-
vos. São eles: Companhia Ma-
ladim de Circo e Teatro, Gru-
po Teatro Delivery, Dois de
Teatro, Grupo Teatral Novos
Fulanos, Companhia de Dan-
ças Encanto do Oriente, A
Tríade, Companhia Teatral
Um Peixe, Primeiro Coman-
do Theatral, O Guaraná Com-
panhia de Teatro e outros.

Além dos grupos, participa-
rão os seguintes artistas: Ca-
rol Bonfanti, Giselle Marques,
Leandro Bertolla, Ana Paula
Dias, Sérgio Luiz Gava, Ma-
zza Canolla, Marisa Pereira,
Thiago Prates, Jéssica Nasci-
mento e André di Peroli. ▲

▼ Os amantes da sétima arte
já podem se inscrever para o
2º Encontro de Cinema de Para-
napiacaba, iniciativa da Esco-
la Livre de Cinema e Vídeo, de
Santo André, que será realiza-
da em diferentes pontos da Vi-
la Inglesa, entre os dias 8 e 9.

Com a temática Cinema: O
Argumento da Palavra, o en-
contro oferecerá workshops e
sessões de filmes, que serão se-
guidas de bate-papos com ci-
neastas e especialistas. Os inte-
ressados em participar dos
workshops devem fazer o do-
wnload da ficha de inscrição,
disponível na internet (www.
santoandre.sp.gov.br), preen-
chê-la e encaminhá-la para o
e-mail (cinemaevideo@san-
toandre.sp.gov.br) até o dia 30.

Serão quatro workshops: As
Palavras e a Prática Cinemato-
gráfica (com Paolo Gregori), O
Ator e a Palavra no Cinema
(com Luciana Canton), Brin-
car de Cinema: Arte na Sala de
Aula (com Eduardo Ricci) e A
Escrita Sob a Perspectiva de
Imagens (com Flávio Mello).

Os interessados em conferir
as exibições e os bate-papos de-
vem enviar nome, endereço e
telefone para o mesmo e-mail
(cinemaevideo@santoandre.sp.
gov.br) até o dia 30. Haverá as

exibições dos curtas Caramujo-
Flor (1988) e Ageusia (2011) e
sessões dos longas Topografia
de um Desnudo (2009) e Pala-
vra (En)Cantada (2009).

Serão fornecidos certifica-
dos para todos os participan-
tes. A Prefeitura também dis-
ponibilizará transporte gratui-
to para os inscritos com saída
do estacionamento do Paço de
Santo André. Para mais infor-
mações, acesse o site (www.
santoandre.sp.gov.br). SS
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Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães comemoram dez anos da peça que foi escrita por elas e já rodou o País

▼ PARANAPIACABA

Inscrições abertas para o
2º Encontro de Cinema
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