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Inspirado em um filme que
Kika Freire assistiu há cerca de
12 anos, “Pulsões” é uma monta-
gem sobre memória, amor e lou-
cura, que estreia hoje, no teatro
Sérgio Cardoso. Fernanda de
Freitas e Cadu Fávero dividem o
palco para viver os personagens.

Kika intrigou-se pela condena-
ção de um louco, como viu no lon-
ga, e encarregou o dramaturgo
Dib Carneiro Neto, vencedor do
Prêmio Shell de Melhor Autor em
2008, de escrever o espetáculo
abordando o tema, que ela dirige.

“Pulsões” conta a história de
um maestro e uma bailarina que

vagam juntos sobre um espaço
abstrato, mas sabem que podem
ser separados a qualquer momen-
to, devido à fraca memória do ser
humano. Na construção da peça,
também serviu de inspiração o
trabalho da psiquiatra Nise da Sil-
veira, muito lida por Kika.

O projeto ganha vida com a
encenação de Fernanda de Frei-
tas, conhecida por interpretar a
protagonista em “Malu de Bicicle-
ta”, de 2011, filme adaptado do li-
vro de Marcelo Rubens Paiva. Ca-
du Fávero é co-fundador da Com-
panhia de Teatro, ao lado de Lui-
za Thiré; e ator de TV e cinema.

TEATRO SÉRGIO CARDOSO
Tel. 3288-0136. Hoje a 18/10.
Sex., sáb. e dom., 20h. R$ 30 a
R$ 60. ingressorapido.com.br

Texto é interpretado pelos atores
Cadu Fávero e Fernanda de Freitas

Peça sobre
memória, amor
e loucura,
‘Pulsões’ entra
hoje em cartaz

Montagem, que teve
temporada no Rio,
foi escrita por Dib
Carneiro Neto e tem
direção de Kika Freire
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FESTA FUNFARRA
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Carta de 1930 que o pintor Di
Cavalcanti enviou ao escritor

Exposição abre cartas de Mário de Andrade
Mattar, a exposição procura tra-
çar a evolução do modernismo
por meio dos relatos do autor.

CENTRO CULTURAL CORREIOS
DE SÃO PAULO
Tel. 3227-9461. Amanhã a 15/11.
Terça a domingo, 11h às 17h.
Entrada gratuita

Dono de uma obra e uma lista
de conhecidos igualmente exten-
sas, o escritor Mário de Andrade
(1893 - 1945) tem correspondên-
cias expostas na mostra Mário de
Andrade - Cartas do Modernismo,
que entra em cartaz amanhã e
fica até 15/11, no Centro Cultural
Correios de São Paulo.
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Nas cartas, que foram trocadas
com símbolos intelectuais e cul-
turais da época, como Anita Mal-
fatti, Cândido Portinari e Tarsila
do Amaral, é pintado um retrato
realista do momento de transição
pelo qual o país, e principalmente
São Paulo, passava.

Com curadoria de Denise


