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ATOR DO ARMAÇÃO HOMENAGEADO
A Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes

homenageou o ator Édio Nunes, do Grupo Armação, com o troféu
Isnard Azevedo. A premiação foi concedida na noite de 29 de
setembro, quando do encerramento da 19ª. edição do Floripa
Teatro - Festival Isnard Azevedo, marcando os 50 anos de carreira
do ator, que iniciou sua trajetória teatral no ano de 1962. A entrega
do troféu foi procedida por Zica Vieira, que subiu ao palco do Teatro
Pedro Ivo levando ao colo Antônio, neto do ator homenageado. De
se ressaltar que idêntica homenagem havia sido concedida a dois
outros integrantes do Armação em edições anteriores do
mencionado festival: Zeula Soares foi distinguida em 2009 e

Antônio Cunha em 2011.

PASSARADA
No "Empório Mineiro" da Lagoa da Conceição, está acontecendo a

exposição do artista plástico Ivan de Sá, também presidente da

Associação de Artistas Plásticos de Santa Catarina - AAPLASC,
denominada "Passarada". São 32 pássaros da nossa região,
impressos em serigrafia e coloridos à mão com aquarela. Parte do
trabalho é baseada em fotografias do multimídia Neno Brazil,
registradas no "Passarazzi.blogspot.com''. Ivan foi responsável pelo
projeto gráfico do espetáculo "Contestado - A Guerra do Dragão
de Fogo Contra o Exército Encantado", de Antônio Cunha, que
marcou os 30 anos do Grupo Armação e Neno assinou vários dos
nossos trabalhos, na qualidade de cenógrafo e designer gráfico.

TERROR NO IT5

o palco da Casa do Teatro foi o cenário escolhido por Igor Lima
para entrevistar o ator Renato Turnes emmatéria dirigida para uma
série sobre "terror", destinada ao programa "ITS na TV", da RIC
Record. A entrevista ocorreu na tarde de 22 de outubro e será

oportunamente apresentada dentro da grade de programação
preestabelecida. Renato Turnes é protagonista, em teatro, da

"Trilogia Lugosi", da qual apresentou, na Casa do Teatro, os

espetáculos "O Coração Delator" e "Outsider", sob a direção de
Jefferson Bittencourt.

PROJETO "COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA"
Mantenha sua contribuição em dia e ajude na manutenção da
Casa do Teatro. Depósitos mensais e espontâneos, a partir de
R$ 10,00, na conta bancária:
Banco do Brasil Ag.5201-9 C/C 261.362-X
Confirme sua participação pelo email: zicavieira@hotmail.com

MEMÓRIAS DE PASSAGEM
O curta "Memórias de Passagem", do diretor Marco Stroisch, foi a
atração da "Hora Feliz" de 04 de outubro. Realizado com recursos

obtidos a partir do Prêmio Cinemateca Catarinense 2008 e do
Prêmio Armando Carreirão/Funcine 2008, o filme é

protagonizado por José Ronaldo Faleiro, em excelente

interpretação, e conta no elenco com a participação, entre outros,
de Zica Vieira, Zé Carlos Ramos, Édio Nunes, Antônio Cunha e

Chico De Nez, atores do Grupo Armação.

UM DEUS DORMIU LÁ EM CASA
A diretora Sulanger Bavaresco está compondo, juntamente com

Jaime Baú, Regina Prates e Chico De Nez, o elenco de "Um Deus
Dormiu Lá em Casa", texto de Guilherme Figueiredo que está em

fase final de ensaios. A pré- estreia do espetáculo, destinada a

convidados, deverá ocorrer no dia 10 de novembro, na Casa do
Teatro. Em seguida será desenvolvida uma primeira curta

temporada constando de apresentações nos dias 23, 24 e 30 de
novembro e 1 Q. de dezembro. A produção refaz a parceria O
Dromedário Loquaz/Armação e o projeto conduz os grupos na

montagem de um espetáculo irreverente que, embora
contemporâneo, estará em sintonia com as origens da comédia

grega, voltada para o cotidiano e os costumes que são tratados,
sobretudo, como objetos de crítica e sátira.

o Grupo Armação e O Dromedliho Loquaz
convidam para o espetáculo

Um deus dormiu lá em casa. no dia IOde

novembro. às 20 horas. na Casa do Teatro Armação.
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Centro

Conflnnar presença,
m>:vldeol@gmaiLcom

Informações
(48) 91130827

www.grupoarmacao.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




