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Nos palcos: artes cênicas e dança 
Festival de Artes Cênicas da USC começa hoje e termina amanhã à noite; já o espetáculo ‘O Segredo de Lindonéia’ é atração desta quinta-feira

Cena da peça “Socorro...”, que será apresentada nesta sexta-feira à noite em auditório da Universidade do Sagrado Coração

Reprodução

A Universidade do Sa-
grado Coração (USC) 
realiza, nestes dias 16 

e 17/11, às 19h30, no Au-
ditório João Paulo II, a 1ª 
Mostra dos Formandos de 
Artes Cênicas. A entrada é 
gratuita.

Ao todo, serão apresen-
tados quatro espetáculos, 
sendo dois em cada dia 
de evento (hoje e amanhã, 
portanto). Os espetáculos 
foram produzidos durante a 
disciplina Técnica de Mon-
tagem, do professor Rafael 
Marques.

Hoje, 16/11: “Valsa nº 
6”. Sinopse: a adolescen-
te Sônia é assassinada en-
quanto executava a “Valsa 
nº 6”, de Chopin. Depois de 
morta, tenta montar o que-
bra – cabeça de suas memó-
rias e reconstruir os aconte-

cimentos de sua vida.
Sempre com a peça 

musical de Chopin funcio-
nando como pano de fun-
do, a moça vai revelando 
uma trama de assassinato, 
adultério, alucinações e 
conflitos entre o real e o 
imaginário. A montagem 
é uma adaptação da obra 
“Valsa nº6” de Nelson Ro-
drigues, a partir da utiliza-
ção da linguagem teatral do 
“metateatro”.

E ainda nesta quinta: 
“Monstro do Reino”. Após 
o fim de uma guerra, pessoas 
da cidade de Bilsar come-
çam a desaparecer misterio-
samente em meio ao boato 
de existência de um monstro 
devorador de gente.

AMANHÃ
Dia 17/11, sexta, espe-

Artistas estão entre as 
opções de som ao vivo.
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O espetáculo de dança “O Segredo de Lindonéia” 
será apresentado na Praça de Convivência do Sesc 

Bauru neste dia 16, quinta, às 20h.
O espetáculo parte do desejo de imaginar a obra “A 
Bela Lindonéia ou Gioconda do Subúrbio” (1966), de 
Rubens Gerchman, em uma dança.
Investiga, segundo os divulgadores, uma corporeidade 
feminina que habita uma moldura de espelho. Quem é 
esse rosto que me olha, ao mesmo tempo em que me 
reflete? No avesso do espelho, o livro de receitas da 
tataravó. Receitas de gerações, escritas de afeto e um 
segredo entre pratos de farinha desencadeiam o ma-
nuseio da grafia do corpo de uma mulher, fermento, 
açúcar o quanto adoce, ovos o quanto baste.
Processo de investigação em dança, realizado pela 
artista Camila Venturelli e parcerias, contemplado pelo 
ProAC Primeiras Obras de Dança.

SERVIÇO
Sesc Bauru apresenta o Espetáculo de Dança “Segredo 
de Lindonéia” neste dia 16, quinta, às 20h. Praça de 
Convivência. Retirada de convites com 1h de antecedên-
cia na Central de Atendimento. Grátis. Livre. O Sesc fica 
na Av. Aureliano Cardia, 6-71. (14) 3235-1750.

‘O Segredo de Lindonéia’

Artista Camila Venturelli: dança, hoje, no Sesc Bauru

Divulgação

1ª Mostra dos Formandos de Artes Cênicas será 
nestes dias 16 e 17 de novembro, às 19h30, no 

Auditório João Paulo II. A entrada é gratuita (aberta a toda 
a comunidade). A USC fica na rua Irmã Arminda, 10-50, 
Jardim Brasil. Informações pelo telefone (14) 2107-7000.

Serviço

táculo “Socorro! Um la-
drão em minha casa”. Didi 
é uma dona de casa viúva e 
mãe de dois filhos. Gusta-
vo o mais velho é um rapaz 
trabalhador que ajuda nas 
despesas de casa e Mário, 
o caçula, ajuda dona Didi a 
fazer seus deliciosos Bolo-
vos para vender.

Um dia eles ouvem no 
rádio a notícia de que um 
bandido de alta periculosi-
dade conhecido como Mos-

tarda fugiu da prisão e foi 
visto nas imediações de sua 
residência. A confusão está 
armada quando o bandido 
resolve entrar na casa de 
dona Didi. 

E ainda na sexta: “Lí-
quido”. Resumo: nos re-
lógios da sua casa existem 
ponteiros? O quanto o tem-
po te preocupa? A vida às 
vezes parece um breve sus-
piro profundo ou um longo 
piscar de olhos... 


