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Intercàmbiorenneitalianose cearenses
J uazeiro do N orte

(Sucursal) - Um
intercambio cultural com
artistas da Italia, Cariri e
sudeste do Pais acontece
durante este mes na
regiiio, através do projeto
Casa Laboratorio para as
Artes do Teatro, com
direçiio de Caca Carvalho
e da Fundaçiio Pontedera
Teatro. Hoje, a partir das
19 horas, a comunidade de
Nova Olinda tera
oportunidade de vivenciar
um dos espetaculos do
projeto, O Homem com a
flor naboca, com o ator
global Caca Carvalho, com
texto de Luigi Pirandello,
direçiio de Roberto Bacci e
urna produçiio da
Fondazione Pontedera
Teatro. As atividades
estao sendo registradas
através dos meninos da
Casa Grande. .

No ultimo sabado, foi,
realizada apresentaçiio
dos cantos e do video do
espetaculo A sombra de
Quixote. O elenco da Casa
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canç6es criadas para A
Sornbra de Quixote e na
seqiH!ncia exibiu o video
do espetaculo produzido a
partir de ternas extraidos
da obra Dorn Quixote, de
Miguel de Cervantes.
. O espetaculo estreou no
Sesc Belenzinho em agosto
de 2005, em Sao Pa:ulo. Os
artistas fizeram uma
apresentaçao publica do
projeto da Casa
Laboratorio com Caca .
Carvalho, Francesca Della
Monica e Carla
Pollastrelli.

A caravana de artistas
italianos e brasileiros
visitou diversos pontos da
regiao. Em Juazeiro do
NOlte, estivera, na
procissao de Nossa
Senhora das Dores. No
domingo estiveram em
Assaré, com o poeta
Geraldo Alencar; herdeiro
e discipulo de Patativa do
Assaré. .

O espetaculo estreou na
Italia em setembro 1993 e,
no Brasil, em 1994. Ja se
apresentou em mais de 35
cidades do Brasil, além de
participar de festivais na

GRUPOCOMARTISTASitalianose brasileirosemfrenteà sededa CasaGrande,emNovaOlinda,localdasprimeirasaçoesdoprojeto

Espanha, Argentina e
diversa.s apresentaç6es na
Italia. O projeto inicia seu
terceiro ano de atividades
sob a inspiraçao de
Guimaraes Rosa com uma
expediçao ao sertao do
Cariri. O grupo da Casa
Laboratorio dirigi do por
Caca Carvalho chegou em
Nova Olinda no ultimo dia
5 de setembr.o e
permane cera em
residencia na Fundaçao
Casa Grande até o dia l!!
de outubro.

Da Italia se uniram ao
grupo: Carla Pollastrelli
co-dir~tora da Fundaçao
Pontedera Teatro e
Francesca Della Monica,
vocalista e musicista,
pedagoga historica da
Casa Laboratorio, que
estara ao lado de Caca
Carvalho no trabalho de

pesquisa e elaboraçao
vocal de temas extraidos
do Grande Sertao:
Veredas.

Além das atividades
.internas de criaçao, a
residencia artistica preve
ocasi6es de trocas e
interaç6es com as crianças
e os adolescentes.da
Fundaçao Casa Grande.
Os integrantes da
caravima definem a Casa
Grande coma uma .
extra ordinaria escola de
gestao cultural, premiada
pelo Unicef coma melhor
projeto de cultural no ano
2000. A entidade se
prop6e educar as crianças
e adolescente do sertao
através de quatro
programas principais:
Memoria, Comunicaçao,
Arte e Turismo.

O intercambio da Casa

Laborat6rio é financiado
em grande parte pelo
Setor de Cooperaçao
Internacional da Regiao
Toscana, na Italia, que por
meio da Fundaçao
Pontedera, financia desde
2004 as atividades do .

projeto.
A Casa Laborat6rio para

as Artes do Teatro é
considerada u.m projeto
inovador, nascido da
colaboraçao artistica entre
Caca Carvalho e o Teatro
de Pontedera. Mantém a
identidade da sua
pesquisa teatral, se abre'
ao encontro com uma
fundaçao brasileira com
caracteristicas unicas.

Este, segundo Daniela
Fraga, dOprograma de
atividades publicas' da
Casa Laborat6rio para às
Artes do Teatro, é o

encontro entre duas
experiencias piloto,
propicio à disseminaçao e
à troca de boas praticas no
ambito criativo e cultura!.

O espetaculo O Homem
cOm a flor na boca, que
sera apre senta do na noite
de hoje, é um "dialogo" em
um ato. Foi pela primeira
vez representada em
Roma. no 'l;eatro Degli
Independenti, em
fevereiro de 1923. o
dialogo se desenvolve
numa sala de espera de
uma estaçao de trem,
entre um homem que sabe
que tem seus dias
contados (a flor na boca) e
um "pacifico viajante"
(publico) que perdeu o
trem; ou seja, entre um
que vive intensamente o
pouco tempo que lhe resta
e outro que é rico de horas

;-

para percorrer ~~,
.ociosamente, na espera d~
um trem que passara. ;,.,;'

Na solenidade da sua .~

solidao parece ter atingide
a consciencia da vida que.
lhe foge, sem choros, sem__
lamentos, quase gozando
amargamente a sua
experiencia marcada pelo:
eco do fim, que faz com
queele dedique.se com
interesse a observar a
anonima vida dos outros,
para colher o seu sentido.
Estes ingredientes dao a
medida poética para o sole
do ator, que parece escrito
para ser recitado coma
uma ode avida que foge,
por isso tudo, O homem
com a flor na boca é
considerado uma obra de'
arte. dentro da .
dramaturgia de
Pirandello.
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