
HORA FELIZ

Em mais uma edição, o projeto "Hora Feliz" reuniu na noite

de 29 de agosto, componentes, amigos e simpatizantes do
Grupo Armação, para uma nova confraternização. Na

oportunidade foi projetado o curta-metragem "Roda dos

Expostos" , uma produção de 2001, com roteiro e direção de
Maria Emília Azevedo. O filme, protagonizado por Severo
Cruz, conta com a participação especial de Zeula Soares e a

voz de Chico De Nez, os dois últimos membros históricos do
Grupo Armação. Ressalte-se que a fotografia de Charles
Cesconetto recebeu o "Kikito", maior premiação do festival
de cinema de Gramado. Tanto a diretora Maria Emília,
quanto o ator Severo Cruz estiveram presentes, prestigiando
nosso evento.

LAÇOS

Outra parceria com o cinema catarinense abriu as portas da
Casa do Teatro, no dia 31 de agosto, servindo seu palco para
efetivação de teste de elenco para o curta-metragem
"Laços", de Karine Joulie. O projeto foi vencedor do Prêmio
Catarinense de Cinema - FCC 2012, e recebe a assinatura

de produção da Exato Segundo Produções Artísticas, com
produção executiva de Guto Lima e direção de produção de
Ana Paula Domingues. A gravação deverá ocorrer no

período de 12 a 18 de outubro, com locações exclusivas em
Florianópolis.

ORIGAMI

Também no dia 31 de agosto, compartilhando o espaço com
o pessoal do curta "Laços", a Casa do Teatro sediou o

"Encontro Amigos do Origami", evento aberto a pessoas de
diversas faixas etárias e que marcou um congraçamento
entre interessados nessa prática milenar. A coordenação do
encontro foi de Albertina Fonseca e a realização da

Nipocultura e da Shiatsu Floripa. Para o período de 21 a 28
de setembro será realizada, também na Casa do Teatro, uma
exposição de origami, comandada pelo mesmo grupo

organizador.
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"DEUS" NO VALE

Após as temporadas de absoluto sucesso nos teatros do
SESC e UFSC, "Um Deus Dormiu Lá em Casa", produção
conjunta dos grupos Armação e O Dromedário Loquaz, volta
à cena no dia 13 de setembro. A apresentação ocorrerá no

Alto Vale do Itajaí, mais precisamente na cidade de Pouso
Redondo, no Clube de Convivência do Idoso de Pouso

Redondo, às 20:00h, com entrada franca. A realização do
evento está a cargo daVigold Corretora de Seguros Ltda.

INSÓLITO

Com uma dramaturgia desenvolvida pela própria equipe,
refletindo as nuances do Teatro do Absurdo, surgiu a peça
"Insólito". Ela foi elaborada a partir da prática da disciplina
Direção Teatral I, do curso de artes cênicas CEART/UDESC,
feita pelo aluno Carlos Longo, responsável pela direção do
trabalho. O espetáculo foi apresentado nos dias 02 e 03 de

agosto, na Casa do Teatro, com um elenco composto por
Thais Putti e Rafael Zanette. A produção foi assinada por
Fabiana Franzosi do N.A.F.T.
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