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Cena de Nos Trilhos da Paixão,
que fará duas apresentações em
Portugal próxima semana
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Fortaleza, 14 de Agosto de 114

T E A T R O

Nos trilhos de Portugal
Depois de ser bem recebida no Rio de Janeiro, Recife e Mossoró, a montagem de
Nos Trilhos da Paixão alça um vôo mais alto: Portugal. A peça estará se
apresentando, nos dia 30 e 31, no XXVI Festival Internacional de Teatro de
Expressão Ibérica

Fábio Freire 
Especial para O POVO

[23 Maio 02h59min]

Essa é para quem gosta de bom teatro. Hoje é a
última chance do público cearense conferir o
espetáculo Nos Trilhos da Paixão, de Caio
Quinderé, no palco do Teatro Arena Aldeota. No
próximo dia 28, o grupo Comédia Cearense vai estar
de malas prontas e partindo para Portugal para fazer
duas apresentações da peça no XXVI Festival
Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, na
cidade do Porto. Ao todo, serão 10 peças de
diferentes países (sendo duas brasileiras) que irão se apresentar entre os dias 29 de
maio e 10 de junho no Teatro Municipal Rivoli. Além das peças, o festival também
promoverá vários debates e oficinas, promovendo a integração entre os diferentes
grupos teatrais. 

Para o diretor do espetáculo, Haroldo Serra, ''as coisas boas feitas no Ceará morrem
aqui mesmo, por falta de apoio, pela distância geográfica'', avalia. ''Essa é uma
oportunidade única da Comédia Cearense mostrar seu trabalho para outros
curadores de diferentes países'', completa o diretor. Haroldo também explica que o
festival tem um processo de seleção diferenciada dos participantes. ''Antônio Reis
(coordenador do festival) possui uma cadeia de informantes que avaliam peças de
todo o mundo. Os participantes não se inscrevem para fazer parte da seleção. Nós
apenas recebemos o convite''. 

Haroldo acredita que esse convite surgiu em virtude da repercussão que a peça
recebeu ao participar do Em Cena Brasil, sendo bem recebida em apresentações no
Rio de Janeiro, Recife e Mossoró. Nos Trilhos da Paixão viajou juntamente com a
peça A Caça e O Caçador, de Francisco Pereira da Silva, dentro do projeto Dois
Momentos da Dramaturgia Nordestina, idealizado pelo próprio Haroldo Serra. ''A
idéia era apresentar ao público dois diferentes autores nordestinos, um clássico, já
respeitado pelo público, e outro novo, ainda em início de carreira'', explica. 

Nos Trilhos da Paixão teve sua estréia em 2001, passou 2002 na estrada e, agora
em 2003, voltou aos palcos cearenses para uma curta temporada antes da viagem
para Portugal. ''Essas apresentações estão funcionando como um reensaio. Nós
fizemos algumas alterações em relação à luz, movimentação dos atores e estamos
testando isso junto ao público'', confessa Haroldo. ''É uma espécie de aquecimento'',

brinca. O público poderá conferir essas pequenas modificações logo mais. Depois de
hoje, só em Portugal.
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