Peça “A felicidade segundo os felizes” faz nova temporada
O espetáculo teatral retorna à Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a partir
deste sábado (5), depois de uma temporada de sucesso em 2015
29/02/2016
Inspirado na obra de Eduardo Galeano, “O Livro dos Abraços”, a peça “A felicidade
segundo os felizes” está de volta na USCS. O espetáculo, de autoria de Kléber di
Lázzare, estreia neste sábado (5) e vai até o dia 27 de março, com apresentações aos
sábados às 20h, e aos domingos, às 19h, no Teatro da Universidade (Av. Goiás, 3.400,
Bairro Barcelona, SCS). O valor do ingresso é de R$20,00 (inteira) e R$10,00
(estudantes, terceira idade e classe teatral).
O título do espetáculo brinca com a percepção do comportamento da maioria das
pessoas diante das redes sociais. Por conta desse maniqueísmo de comportamento, os
textos publicados nelas nos parecem frágeis e pueris. Pois bem, o autor, num diálogo
com Eduardo Galeano, por meio de “O Livro dos Abraços”, constrói novos textos para
montar um panorama pós-moderno das emoções.
A narrativa se apropria de uma personagem citada pelo escritor uruguaio, uma mulher
que vestia uma saia imensa cheia de bolsos onde guardava histórias que decifrariam a
humanidade. Ela perambula pelo mundo contando estas histórias na tentativa de
encontrar os donos de cada uma delas. A partir deste prenúncio, as histórias guardadas
desta mulher/narrador vão se cruzando até formar uma grande teia dos
comportamentos na contemporaneidade.
São quatro quadros, 18 histórias, memórias, imagens e rápidos recortes cotidianos que
passeiam por temas como o amor, a morte, a felicidade, os sonhos, o futuro, a arte essas pequenas grandes coisas que tomam as almas cotidianamente.
O autor e ator do espetáculo Kleber di Lázzare “É um espetáculo que se utiliza da
poesia para tratar de assuntos cotidianos e de humor para falar de coisas dolorosas. Ele
se mantém na medida, entre a comédia, o drama e a poesia, para falar deste tempo
maluco em que vivemos”, revela.

SERVIÇO:
A FELICIDADE SEGUNDO OS FELIZES
(livremente inspirado por ‘O Livro dos Abraços’, de Eduardo Galeano)
Um espetáculo solo de narrativa poética
Duração: 55 minutos
Quando: De 5 a 27 de março de 2016
Aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 19h
Onde: Teatro da USCS (Av. Goiás, 3.400, Bairro Barcelona, São Caetano do Sul)
Ingressos: R$20,00 (inteira) e R$10,00 (estudantes, terceira idade e classe teatral)
Mais informações: 4239 3306.
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