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C E N A  G
 Outing e saias  justas em Avenida Q  

Encerra temporada neste fim de se-
mana, no teatro Via Sul, o musical Aveni-
da Q. Montagem brasileira para um dos 
grandes sucessos da Broadway, o espetá-
culo é super bacana e traz, em uma das 
suas tramas principais, o conflito da acei-
tação da homossexualidade. O persona-
gem Rod é daqueles que todo mundo sa-
be que é gay, menos ele. É aquela velha 
história de quem recebe o telegrama, só 
não faz abri-lo. Então, a trama de Rod é 
conduzida com leveza e ele é super fo-
fo. Impossível não se identificar com su-
as angústias e paixões platônicas em al-
gum instante (além do desfecho bem sa-

cado). Mas, para além disso, a peça é 
cheia de referências do universo queer  
e divertidíssima. 

Avenida Q é um espetáculo de bone-
cos que nada tem a ver com público infan-
til. Muito pelo contrário, é politicamente 
incorreto e apimentadíssimo, com direi-
to até a cenas de sexo (!!!). Em conversa 
com a coluna, o produtor do espetáculo 
Allan Deberton revelou que em toda ses-
são há “representantes da família tradici-
onal” quem se retiram do teatro. Na ses-
são do último sábado, quando Cena G as-
sistiu ao musical, a retirada emblemática 
se deu quando se aventou a possibilidade 

de um beijo gay em cena. Entre bonecos, 
observe-se. Curiosamente, na sequência 
anterior, que era de um dupla de bone-
cos “héteros” mantendo relações sexuais 
nas mais variadas posições, o “casal tradi-
cional” não se incomodou e permaneceu 
bem sentadinho. Fazer o quê? 

Enfim, se você ainda não viu, vale a 
pena se programar para ver este fim de 
semana. Até porque acaba a temporada e 
o musical sairá em turnê. Hoje e amanhã, 
o espetáculo começa às 21 horas, e no do-
mingo é às 19 horas. O ingresso para o pa-
vimento superior é R$ 50 e no inferior é 
R$ 70. Outras informações: 3048 1300.   
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TOME NOTA  

1Hoje tem Fertinha no 
Mambembe, a partir das 21 

horas. Uma das baladas mais 
descoladas da cidade, a Fertinha 
reúne público – e repertório - pra 
lá de eclético. Ingresso: R$ 15. 
 

2Amanhã, sábado, o projeto 
Cabumba Lounge, na 

barraca Cabumba, na Praia do 
Futuro, recebe o DJ Gomes, a partir 
das 13 horas. No domingo, 26, rola 
show com a banda Free Hall, com 
repertório de pop rock nacional 
e internacional. O couvert, por 
pessoa, é R$ 5 (no salão) e R$ 2,40 
na praia (opcional). 
 

3Também amanhã, sábado, o 
Cine-Teatro São Luiz será 

palco para o Cabaré das 
Travestidas, a partir das 19 
horas. Ingresso: R$ 10 (inteira) e  
R$ 5 (meia). 

4Neste domingo, dia 26, 
tem pool party no Dragon 

Health Club, a partir de 12 horas. 
A ideia é fazer o “esquenta” 
para o último dia do Fortal e já 
sair de lá para a micareta. No 
line-up, os DJs Victor Sá, Tiago 
Fasano, Jona Bautrip e Lohan 
Carneiro. Ingresso: R$ 20 (até 
as 16h); R$ 30 (pool + sauna) e     
R$ 40 (depois das 16h). 
 

5 Domingo também rola mais 
uma edição da #Resgate, 

no Music Box Club, a partir 
das 22 horas. No comando das 
pick-ups, os DJs Marcos BDR, 
Alice Dote e Gabriel Baquit. A 
noite tem ainda show de Di 
Ferreira e banda The Dillas. 
Ingresso: R$ 30. Quem for 
vestido com abadá do Fortal tem 
o valor do ingresso revertido  
em consumo. 

INSTABLOG 

CORRENDO ATRÁS DO TRIO 
Neste domingo tem bloco Coruja no Fortal, também conhecido 
(maldosamente) como “Censo anual da população LGBT de Fortaleza”. 
O mais friendly dos blocos da micareta é puxado por Ivete Sangalo e 
saí às 19 horas. O mais bacana é que há muito os foliões do Coruja 
deixaram pruridos de lado, ou seja a paquera (e a pegação) rolam 
soltas, inclusive sob os holofotes e olhares do corredor dos camarotes. 
Mais proudtobe impossível! 

cardápio, notícias sobre arte, 
cultura, política, comportamento 
e variedades a partir de um 
olhar queer e regional. Cena G   
super recomenda.  

Fruto de uma pesquisa acadêmica, 
o instablog Fortaleza de Todas 
(@FortalezaDeTodas) é o primeiro 
perfil voltado para questões LGBT 
na plataforma Instagram em 
Fortaleza. Em apenas três meses 
já conquistou 3 mil seguidores. De 
acordo com seus administradores, 
o propósito do instablog é 
“dar visibilidade às pessoas que 
estão à frente do segmento e 
às iniciativas de promoção da 
cidadania de pessoas que ainda 
hoje têm direitos negados”. No 

O Outro Grupo de Teatro está na 
programação de Final de Férias 
do Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura neste domingo, 26, 
apresentando o espetáculo Comer 
Querer Ver, às 19horas, em sessão 
gratuita. Logo sem seguida, às 
20h10min, a companhia encerra 
temporada da peça Histórias 
Compartilhadas no SESC Emiliano 
Queiroz (Centro), com ingressos no 
valor de R$ 6 (inteira). 
 
Comer Querer Ver é uma comédia 
sobre a instabilidade humana com 
texto, direção e figurinos de Yuri 
Yamamoto. No elenco, Ari Areia 

e Tavares Neto apresentam olhar, 
paixão e tesão de personagens em 
situação de crise consigo mesmos 
e com o outro, e as variações do 
nível de desejo entre a primeira 
vista e o fim da relação. A duração 
é de 45 minutos e a classificação 
indicativa é de 12 anos. 
 
Histórias Compartilhadas é um 
monólogo de Ari Areia com direção 
de Eduardo Bruno.O trabalho 
fala de transexualidade masculina 
em um documentário cênico. A 
peça dura 50 minutos e não 
é recomendada para menores  
de 18 anos.    

MAIS TEATRO 

PARA SEMPRE 

Entre abril e maio de 1993, o cantor 
e compositor Renato Russo, líder 
do Legião Urbana, internou-se em 
uma clínica para tratar seu vício em 
álcool e drogas (cocaína e heroína). 
Durante o período de reabilitação, 
Renato, que também foi militante 
gay, registrou emoções e fatos em 
cartas, desenhos e bilhetes. Este 
material inédito foi reunido no 
livro recém-lançado Só por hoje e 
para sempre – Diário do recomeço 
(Companhia das Letras, R$ 35). 
Entre as reflexões anotadas, 
considerações sobre a banda, sua 
homossexualidade, sua família e 
até a revelação de uma paixão 
platônica – e não correspondida 
– pelo guitarrista do Legião, Dado 
Villa-Lobos . O livro é super sensível 
e delicadíssimo. Em tempo, uma 
curiosidade. A canção Vinte e nove, 
gravada no álbum O descobrimento 
do Brasil é um relato deste período. 
Foram 29 dias o tempo que Renato 
Russo ficou internado na clínica 
de reabilitação Vila Serena, no Rio  
de Janeiro.  

RESPIRE 
ESTA 
ANGÚSTIA 
João Almeida, o 
participante que era 
bruxo do BBB 14,fez 
ensaio fotográfico 
sensual em que 
aparece só de cueca 
branca. Lembra dele? 
Ele passou apenas 
três dias na casa 
e foi eliminado 
no primeiro paredão. 
Agora, se prepara 
para concorrer ao 
título de Mister  
Brasil Original  
em setembro. 

JUSTIÇA 
O Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos (TEDH) considerou que 
“se os Estados europeus não 
estão dispostos a conceder 
o matrimônio aos casais 
homossexuais, eles deverão ao 
menos instaurar uma forma de 
união civil para os gays e 
lésbicas”. O pronunciamento foi 
uma resposta ao recurso de 
três casais gays italianos, que 
recorreram aos juízes europeus, 
depois de lutarem em vão diante 
dos tribunais de seu país para 
obter o direito a se casar.  
O TEDH deu razão a eles e 
ordenou que as autoridades 
italianas paguem 10 mil euros 
a cada um dos casais como  
compensação moral.  

HISTÓRIA DE AMOR 
Entrando em sua reta final, a novela Babilônia desencantou a história 
gay anunciada desde seu início. Nesta semana, Ivan (Marcello Melo Jr.) 
e Sérgio (Cláudio Lins) finalmente tiveram sua primeira noite de sexo, 
com direito a muitas demonstrações de carinho na manhã seguinte. 
Aliás, a trama dos dois está sendo conduzida com maestria pela trinca 
de autores.  
 
A impressão que dá é que Gilberto Braga, João Ximenes Braga 
e Ricardo Linhares entenderam que não teriam como recuperar 
a audiência e estão agora escrevendo a novela que gostariam. O 
que, convenhamos, é sensacional. Os diálogos estão mais afiados 
que nunca, assim como o escracho com pseudomoralistas e afins. 
A entrada de Ursula Andressa, personagem de Rogéria, na novela é 
outro dos pontos altos.Com certeza, Babilônia será revista no futuro 
com outros olhos. 


