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CAFIERO, Carlota.
Intercâmbio com a Alemanha: Boa
Companhia vai mostrar último espetáculo da triologia Kafka, "O
Artista da Fome", junto com atores alemães. .Correio Popular,
Campinas, 12 jan. 2003.
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á obras que, de tão universais,
ex11;apolamfronteiras espaciais
e culturais e conquistam públicos muito diferentes. É o caso
de Primus, montagem da Boa
Companhia que está em cartaz há três
anos, e foi apresentado na Alemanha, em
setembro de 2002.O espetáculo, baseado
num conto do escritor tcheco Franz Kafka e dirigido por Verônica Fabrini, abriu
o festival internacional Arena 02,na cidade de Arlengen.
O trabalho corporal dos quatro atores - Moacir Ferraz, Daves Otani, Eduardo Osório e Alex Caetano - impressionou
tanto os atores alemães, que o grupo foi
convidado a ministrar workshops e a
retornar para a Alemanha este ano.
Os organizadores do festival convidaram a Boa Companhia para desenvolver um espetáculo com a participação de
atores alemães. No início de fevereiro,
Verônica voltará para Arlengen a fim de
selecionar quatro atores e traze-Ios a
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Boa Companhia irão trabalhar durante
três semanas a montagem de O Artista
da Fome, último conto escrito por Kafka.
Este espetáculo fechará a trilogia da Boa
Companhia sobre as obras do autor: Primus, Josejina ou o Povo dos Ratos e O
Artista da Fome.
Após o trabalho com os atores estrangeiros em Campinas, a Boa Companhia
yoltará a Alemanha um mês antes do festival. O grupo está negociando o preço
das passagens com a empresa de aviação
Luftansa, que aventa a possibilidade de'
reduzir os preços em até 50%. '~credito
que iremos conseguir", espera o ator
Moacir Ferraz.
Atualmente, a diretora Verônica está
em Santiago, no Chile, junto com o ator
Max Costa, apresentando Josefina ou o
Povo dos Ratos no festival Teatroamil.
Além da Boa Companhia, outro grupo
brasileiro que viajou ao Chile é o Pia
Fraus, de São Paulo. O ator Moacir Ferraz ainda adiantou que Primus poderá
viajar a Polônia e Áustria, no final de
2003.
BoaCompanhia
- Rua Edna de Barros Sanches, 79,
VilaSantaIzabel,BarãoGeraldo,fone:3288-0267.
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