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HORA FELIZ 1 - ASTHEROS

Na noite de 28 de junho ocorreu mais uma "Hora Feliz" que
contou com a presença de Ronaldo dos Anjos, diretor e

Neno Brazil, diretor de arte do curta metragem "Astheros".
Também presentes os atores Zé Carlos Ramos, Antônio
Cunha e Zica Vieira que compuseram o elenco do filme. Na

oportunidade foi efetuada exibição do curta e distribuição de
OVOs entre os presentes. Face à boa receptividade, é bem
provável que se mantenha essa atividade, com exibição de
curtas metragens que envolvam principalmente a

participação dos atores do Armação.

HORA FELIZ 2 - NOVO ARMAÇÃO
Também na "Hora Feliz" de 28 de junho, o casal de

arquitetos Melina Marcondes e Jardel Farias fez exposição
sobre o andamento do projeto do "Novo Armação", que vem
sendo desenvolvido pela Prospectiva, Arquitetura e

Restauro, empresa da arquiteta Lilian Mendonça, vencedora
da licitação desenvolvida pelo IPUF, dentro do Plano de Ação
para Cidades Históricas - PACH, do Governo Federal. O

projeto prevê uma readequação de todo o nosso espaço

cênico, incluindo os fundos da Casa do Teatro. Após a

conclusão do projeto, prevista para até o final do mês de

julho, entraremos na etapa complementar, e mais complexa,
de captação de recursos para execução da obra.

HORA FELIZ 3
VI SEMANA DE LETRAS DA UFSC

Ainda na "Hora Feliz", Antônio Cunha relatou como foi sua

participação na VI Semana Acadêmica de Letras da UFSC,
no dia 24 de maio passado, em mesa redonda intitulada "A

dramaturgia como acesso ao não-dito da história: a memória
e a loucura nas peças "Contestado" e "Dona Maria, a louca",
de Antônio Cunha". Na ocasião, foram apresentadas e

debatidas, com ampla participação da plateia, questões
como o processo de pesquisa e criação dos textos, a

realidade dramática e o fato histórico, dentre outros. Tendo
os 100 anos da Guerra do Contestado como tema central, a
Semana de Letras reuniu durante 3 dias, em diversas

atividades, centenas de alunos, professores e interessados.
Outro evento relacionado ao tema, ao teatro e

particularmente ao Armação, foi a palestra-show do músico,
dramaturgo e diretor Romário Borelli, sobre sua peça

"Contestado", cuja montagem de estreia, em 1972, deu

origem ao Grupo.

IN MEMORIAM

Conheça um pouco mais da trajetória de sete nomes -

atores, diretores e técnicos - que ajudaram a compor a

história do Armação e que já não mais se encontram

entre nós: Ademir Rosa, Augusto Sousa, Jason César,
Juval Nahas, Nivaldo Mattos, Sylvio Mantovani e Waldir
Brazil são lembrados no "link" "Atores/Equipe" do site

do Grupo Armação. Acesse e confira.

DROMEDÁRIO I ARMAÇÃO
Contando com um elenco - Jaime Baú, Carin Dell'Antonio,
Regina Prates e Chico De Nez - oriundo das duas

companhias e uma equipe técnica de excelência, Sulanger
Bavaresco volta a compor a parceria O Dromedário

Loquaz/Grupo Armação e dirige e ultima os ensaios de

"JúpiterDormiu Lá Em Casa", de Guilherme Figueiredo.
A temporada inicial do espetáculo está prevista para iniciar

no final do mês de agosto na Casa do Teatro.

PROJETO "COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA"
Mantenha em dia sua colaboração e ajude na manutenção
da Casa do Teatro. Colaboração mínima de R$ 10,00
mensais através de depósito na conta:
Banco do Brasil Ag. 5201-9 C/C 261.362-X

www.grupoarmacao.com.br
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