Fundação Cultural do Estado da Bahia - FUNCEB -

#EditalSetorial - Peça teatral Vermelho Melodrama estreia no Teatro do
Goethe-Institut
Notícias
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Espetáculo ficará em cartaz de 12 a 28 de julho, de sexta a domingo, às 20h. A entrada custa R$
20,00 (inteira) ou R$ 10,00 (meia)

Estreia em Salvador em nove apresentações no Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia o
espetáculo teatral "Vermelho Melodrama". A história central da peça é inspirada no famoso "crime
do ketchup", ocorrido no interior da Bahia em 2011, e gira em torno de dois órfãos que foram criados
como irmãos. Vermelho Melodrama fica em cartaz de 12 a 28 de julho, de sexta a domingo, às 20h.
A entrada custa R$ 20,00 (inteira) ou R$ 10,00 (meia).
A montagem recebe apoio financeiro do Governo do estado através do Edital Setorial de Teatro da
Fundação Cultural do Estado da Bahia(Funceb/SecultBa).Baseada no texto do dramaturgo Gildon
Oliveira, com direção e adaptação do diretor teatral, realizador audiovisual e coreógrafo Jorge
Alencar, a peça reúne no elenco Eduardo Gomes, Fábio Osório Monteiro, Lia Lordelo, Neto
Machado e Véu Pessoa.

A encenação de Vermelho Melodrama coloca a dramaturgia do baiano Gildon em diálogo com uma
série de outros autores, como Clarice Lispector, Angela Davis, Linn da Quebrada e Georges
Didi-Huberman, levantando assuntos como a emoção na contemporaneidade e o direito ao afeto.
O espetáculo ainda traça paralelos com os atuais acontecimentos políticos do Brasil, que mais
parecem ficção melodramática com seus personagens arquetípicos, grandes revelações,
reviravoltas. Amor e ódio em polaridade.
A trama revela segredos inconfessos, triângulos amorosos e paixões inflamadas e têm como motor
dramatúrgico uma carta que não foi entregue ao seu destinatário, guardando uma revelação que
pode mudar o destino de todos. Entre o real e simulacro, as emoções são amplificadas e colocam
sentimentos à frente de um pensamento exclusivamente racionalista.
Serviço:
Vermelho Melodrama
Quando: 12 a 28 de julho de 2019, de sexta a domingo, às 20h
Onde: Teatro do Goethe-Institut Salvador-Bahia - Av. Sete de Setembro, 1809 - Corredor da Vitória
Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)
Venda antecipada em: www.sympla.com.br/dimenti
Fotos: Patrícia Almeida
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