
¬ PATRÍCIA CASSESE
¬ Em cena, uma atriz en-
clausurada em seu camarim, 
a conversar apenas com um 
cisne. Aparentemente, a per-
sonagem vivida por Fabiana 
Gugli está em frente a um es-
pelho, a se maquiar. Enquan-
to espera a terceira campai-
nha para adentrar o palco, 
conversa com o animal  –  
sim, Marcos Azevedo dá vi-
da ao interlocutor usando, 
na verdade, apenas o seu bra-
ço, revestido de um adereço 
branco com a forma que re-
mete à ave. Mas, na verda-
de, quem está defronte a ela 
é o público.

Passados 15 anos de sua 
estreia oficial, no Sesc Vila 
Mariana, em São Paulo, o 
espetáculo “Terra em Trân
sito”, de Gerald Thomas, ga-
nha,  agora,  sua  versão  
2021 – a boa notícia é que a 
peça, que estreia amanhã, 
às 20h, pelo YouTube, terá 
acesso gratuito. Para aque-
les que não puderem assis-
tir,  haverá  outras  sessões  
online, nos dias 11, 17, 18, 
24 e 25 deste mês, sábados 
e domingos, sempre no mes-
mo horário. A partir de 1º 
de maio, ficará disponível 
por 24 horas, diariamente, 
até o último dia do mês.

Como na montagem ori-
ginal, a atriz deve entrar em 
cena para cantar  “Liebes-
tod”, sua ária em Tristão a 
Isolda. A nova linguagem 
mescla teatro e cinema, for-
mato que, embora neste mo-
mento esteja mais atrelado 
às consequências do adven-

to da pandemia do novo coro-
navírus, não é propriamente 
uma novidade na trajetória 
do autor e diretor, já há um 

bom tempo radicado em No-
va York. “Na verdade, todas 
as minhas peças sempre fo-
ram filmadas, desde, sei lá, 
‘Electra com Creta’. Sempre 
entrei no palco com a minha 
câmera, para ter várias ver-
sões,  ângulos,  e  cortar  de-
pois”, conta ele, em entrevista 
por telefone, ao Magazine, 
da Big Apple.

“Quanto a essa peça, como 
entendo que se presta a esse 
momento solitário, aprisiona-
do, achei oportuno fazer de 
novo, e dessa forma mais cine-
mática – e assim está”. Tho-
mas conta que o texto não pre-
cisou sofrer grandes altera-
ções – mesmo porque, se mu-
daram os personagens, não 

mudaram as questões. “Essas 
não mudam em 15 anos por-
que, na verdade, não mudam 
nem em 200, como não muda-

ram da Idade Média para cá, e 
nem de a.C. Se você voltar 
100 anos atrás e falar de uma 
pandemia,  de  uma  guerra  
mundial, estaria sendo ainda 
moderno. As grandes ques-
tões da humanidade são as 
mesmas, os sete pecados capi-
tais. Nada mudou”, enfatiza.

No quesito inserção tempo-
ral, o diretor e dramaturgo li-
mou, por exemplo, a citação a 
Paulo Francis que havia no iní
cio  da  montagem original.  
“Porque hoje ninguém sabe-
ria quem é, não é uma pessoa 
que está mais no cotidiano 
brasileiro, nem em texto nem 
em televisão. Quando fiz a pe-
ça, em 2006, não tinha ainda 
dez anos da morte dele, que 

havia participado do (pro-
grama) ‘Manhattan Connec-
tion’, era mais próximo das 
pessoas. Passados 15 anos, 
acho que ninguém mais lê 
Francis, então, imitar a voz 
dele ficou uma coisa um pou-
co irrelevante, principalmen-
te porque era um texto agres-
sivo, racista. E se as pessoas 
não entendessem que aquilo 
era a voz de outra pessoa, po-
deriam achar que a peça re-
presenta isso – e é justamen-
te o contrário. Aí, no início 
do espetáculo, coloquei a mi-
nha voz imitando a do Ney 
Latorraca, pela intimidade 
que tenho com ele. Ele ligan-
do para a Fabiana para dese-
jar merda”, diz, fazendo alu-
são à célebre saudação entre 
atores que é citada antes da 
entrada em cena. No mais, 
se antes a peça se referia a 
George W. Bush, agora, fala 
de Donald Trump – como di-
to, alguns personagens mu-
dam. Não as questões.

Classix Remix

15 anos depois

Com curadoria do filho João, Rita Lee e Roberto 
de Carvalho lançam seus clássicos remixados
¬ DA REDAÇÃO
¬Rita Lee e Roberto de Car-
valho estão de volta. Chega 
hoje às plataformas digitais o 
primeiro volume de “Rita Lee 
& Roberto – Classix Remix”. 
Capitaneado por João Lee, fi-
lho do casal pop, o projeto tra-
rá os maiores sucessos da du-
pla remixados por vários DJs 
e produtores musicais brasi-
leiros e internacionais. 

O primeiro dos três volu-
mes traz, entre suas 12 fai-
xas, músicas com “Mutante” 
(Gui Boratto Rework), “Ma-
nia de Você” (que ganha dois 
remixes: um de Dubdogz & 
Watzgood e outra do DJ ame-

ricano Harry Romero), “Lan-
ça Perfume” (The Reflex Re-
vision),  “Saúde”  (Tropkil-
laz),  “Caso  sério”  (DJ  
Marky), entre outras.

No total,  serão 37 can-
ções remixadas em três volu-
mes. O próximo está previs-
to para maio e terá uma relei-
tura de “Jardins da Babilô
nia”, de 1978, feita pelo pró
prio João Lee. 

Os lançamentos  aconte-
cem enquanto Rita e Rober-
to aguardam o lançamento 
da gravação inédita de uma 
música bilíngue em inglês e 
francês,  prevista  para  ser  
apresentada em junho.

De Nova York, Gerald Thomas fala sobre a transição do aclamado espetáculo, que estreia amanhã, para o audiovisual
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Audiovisual. Fabiana Gugli vive uma atriz que está em seu camarim, presa a seus delírios, à espera da sua entrada em cena 

“Terra em Trânsito” versão 2021

Tragédia da Chape vai virar filme de ficção

A tragédia da Chapecoense 
em 2016 já foi relatada por 
uma série de reportagens, 
documentários e livros. 
Agora será a vez da ficção, 
baseada nos fatos reais do 
acidente aéreo. O 
longa-metragem “O Último 
Sobrevivente” contará a 

história do ex-zagueiro 
Neto, 35, e terá direção do 
cineasta colombiano 
Gustavo Nieto Roa (dono do 
estúdio Centauro). O roteiro 
está pronto e se divide em 
três histórias principais: a 
do jogador até a tragédia, o 
próprio acidente e o resgate. 

Programe-se
Terra em Trânsito.
Estreia amanhã, às 20h.
Temporada nos dias 10, 
11, 17, 18, 24 e 25 de 
abril, aos sábados e 
domingos, às 20h; a 
partir de 1º de maio, a 
peça ficará disponível 
por 24h, todos os dias, 
até 31 de maio. Gratuito, 
pelo YouTube, com 
acesso pelo link 
bit.ly/terraemtransito

“Quanto a essa 
peça, como 

entendo que se 
presta a esse 

momento 
solitário, 

aprisionado, achei 
oportuno fazer de 

novo, e dessa 
forma mais 

cinemática – e 
assim está.”

“Se você voltar 100 
anos atrás e falar 

de uma pandemia, 
de uma guerra, 

estaria sendo 
ainda moderno. As 

grandes questões 
da humanidade 

são as mesmas, os 
sete pecados 

capitais. Nada 
mudou.”

Curto-circuito
Relíquia do Super-Homem é leiloada

Uma edição rara de uma 
história em quadrinhos do 
Super-Homem foi vendida 
por US$ 3,25 milhões (cerca 
de R$ 18,2 milhões. A edição 
foi comercializada em 1938 e 
custava US$ 0,10 quando 
lançada, o que equivaleria a 
R$ 0,56. Segundo o Guiness, 

mais de 90 anos depois de 
seu lançamento, a revista se 
tornou a mais valiosa do 
mundo. O enredo mostra o 
começo da história do 
superherói e fãs e 
colecionadores acreditam 
que existem outras 100 HQs 
como essas pelo mundo.

A imagem de “Rita Lee & Roberto – Classix Remix” é de João Lee
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