Centro Cultural Teatro Guaíra -

Um Panorama Visto da Ponte em única sessão no Guairão
Destaques
Postado em: 05/02/2019

Peça de Arthur Muller tem Rodrigo Lombardi e Sergio Mamberti no elenco. Apresentação é 16 de
fevereiro às 21h

A peça Um Panorama Visto da Ponte, de Arthur Muller, será apresentada em sessão única no
Guairão, dia 16 de fevereiro às 21h. A direção é de Zé Henrique de Paula com os atores Rodrigo
Lombardi e Sergio Mamberti.
Um Panorama Visto da Ponte é uma peça em dois atos escrita inicialmente em 1955 e reescrita
em 1956. Assim como em outras peças de Miller, o texto aborda a sociedade moderna ao mesmo
tempo em que oferece uma visão crítica do modo de vida desta sociedade. Ao tema da imigração,
da solidariedade social, da fidelidade a um código de honra, se entrelaça o da intolerância.
Arthur Miller (1915-2005) é considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Ao
longo de sua extensa carreira escreveu diversas peças que foram premiadas, analisadas e
montadas em todo o mundo. Peças que revelam insights profundos e humanos que marcaram toda
a sua obra dramática.
A peça foi saudada como obra-prima e montada em Londres, Paris e São Paulo, numa montagem
histórica no Teatro Brasileiro de Comédia, em 1958, que trazia Leonardo Villar, Miriam Mehler,
Nathália Timberg e Sérgio Britto no elenco. Com direção de Zé Henrique de Paula tem sua segunda
montagem no Brasil.
Enredo
A ação se passa em Nova Iorque e, narrada pelo advogado Alfiere, a peça conta a história de um
casal de imigrantes italianos - Eddie Carbone, um trabalhador das docas do Brooklyn, e a dona de
casa Beatrice. Os dois criam a sobrinha órfã de Beatrice, a jovem Catherine. O conflito se
estabelece quando a família recebe dois primos italianos de Beatrice, Marco e Rodolfo, que estão
imigrando ilegalmente para os Estados Unidos. A partir deste encontro o "sonho americano" fica
ameaçado e todas as emoções antes camufladas começam a eclodir. Eddie então tomará uma
atitude que marcará a sua vida e de todos que o rodeiam.
Em cena duas gerações de atores consagrados, Rodrigo Lombardi e Sérgio Mamberti, em um
grande texto do teatro. Unido ao carisma de consagrados atores um texto de excelência com a
sofisticação e profundidade, defendidas por Arthur Miller, de um teatro acessível ao grande público,
que disperta emoções comuns a todos. Independentemente de condição social ou intelectual, suas
peças tocam profundamente quem as assiste. "Clássico é o texto que resiste ao tempo, que
permanece atual e capaz de nos fazer refletir e perceber que, bem ou mal, somos falhos, somos
frágeis e somos humanos", comenta Rodrigo Lombardi. Sergio Mamberti relembra, "acompanhei a
montagem e assisti à peça no TBC. Foi um acontecimento, um marco no teatro, tanto em São Paulo
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quanto no Rio de Janeiro. Sempre tive convicção de que precisávamos remontá-la".
Serviço:
Um Panorama Visto da Ponte
16 de fevereiro às 21h
Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto - Guairão
Classificação: 14 anos
Ingressos: PLATEIA Filas A até K R$120,00 (cento e vinte reais); Filas L até V R$100,00 (cem
reais); 1º BALCÃO R$80,00 (oitenta reais); 2 BALCÃO R$70,00 (setenta reais). 40% de desconto
para Cartão Fidelidade Disk Ingressos e para associados do Clube do Assinante Gazeta do Povo.
Descontos não cumulativos com outros benefícios previstos em lei. Taxa de Administração Disk
Ingressos: R$ 6,00 (seis reais)
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