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CMais informações:
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projeto“BroadwayBrasil–oshow
vaicomeçar”,dehoje(11)até29de
abril,pelositebroadwaybr.com

A
música constitui um
dos traços característi-
cos da cultura brasilei-
ra, em evidência desde

o século XVI, início da coloniza-
ção do conhecido mundo afora
como “País do carnaval”. Da
mistura entre as heranças indí-
genas, africanas e portugue-
sas, não tardou para o Brasil
inventar seus próprios ritmos –
forró, frevo, bossa nova, tropi-
calismo, entre outros – desem-
bocando no teatro de revista,
que eclode por aqui na segun-
da metade do século XIX.

Hoje, o Brasil ocupa a 3ª posi-
ção entre os principais produto-
res de musicais, ficando atrás
de Nova York (1ª) e Londres
(2ª). A análise é de André
Gress, diretor artístico do proje-
to “Broadway Brasil – o show
vai começar”.

Com o objetivo de inserir o
Ceará no roteiro nacional do
gênero, liderado por São Paulo
e Rio de Janeiro, Gress aposta
na segunda edição do projeto,
cuja primeira aconteceu em
2013 e contou com mais de 100
inscritos, resultando no espetá-
culo “Avenida Q”.

Os selecionados na segunda
edição participam do musical
“Cabaret Show”, que será apre-
sentado no teatro da Caixa Cul-
tural, nos dias 28 e 29 de maio.
O produtor Allan Deberton in-
forma que as inscrições para a
segunda edição do projeto
“Broadway Brasil – o show vai
começar” começam nesta se-
gunda (11), prosseguindo até
o dia 29 de abril.

Os interessados devem aces-
sar o site www.broadwaybr.
com para preencher o formulá-
rio, anexar currículo, foto de
corpo inteiro e vídeo cantando,
orienta Deberton. As audições
serão realizadas entre os dias
24 e 29 de maio, quando acon-
tecerá o processo interno de
seleção para oficinas e master-
classes, ministradas por atores
e integrantes da Broadway
Dreams Foundation (BDF).

Formação
A finalidade é aperfeiçoar ato-
res que desejam investir no gê-
nero musical que cada vez mais
ganha espaço no Brasil, reforça
o produtor, completando que
tanto as inscrições quanto a par-
ticipação no projeto são gratui-
tas. As inscrições têm abrangên-
cia nacional. Até o dia 16 de
maio, a coordenação divulgará
os nomes dos candidatos sele-
cionados. Gress admite ser um
sonho poder preparar os atores
para musicais, gênero que não
é fácil, sobretudo, no Ceará.

A situação daqui é diferente
da realidade dos estados de
São Paulo e Rio de Janeiro,
onde é possível sobreviver
atuando em musicais, como
pontua ele. Mas Gress incenti-
va os atores locais a correrem
atrás dos seus sonhos. “Nossa
ideia é dar oportunidade aos
jovens atores”. Ele explica ain-
da que o gênero musical come-
çou a ser desenvolvido a partir
do início do século XX, quando
ganhou formato de negócio,
tendo à frente Nova York com
os shows da Broadway.

Investimento
Entusiasmado em apostar na
profissionalização dos atores
cearenses no gênero musical –

que requer além da habilidade
de interpretação, cantar e dan-
çar –, Deberton destaca a parti-
cipação da BDF, pela primeira
vez no Brasil. O projeto contará
com a participação internacio-
nal de Annete Tanner, diretora
executiva da BDF; Dan Knecht-
ges, diretor e coreógrafo da ins-
tituição; Craig D’amico, ator da
Broadway; e Alex Newell, inte-
gra o elenco da série Glee e do
reallity Glee Project.

Do Brasil, Saulo Vasconce-
los, ator consagrado em produ-
ções nacionais da Broadway,
como “O fantasma da ópera”,
“A bela e a fera” e “Les misera-
bles”, e, Liliane Secco, que assi-
na a direção musical das monta-
gens brasileiras dos espetácu-
los “Quase normal” e “Baby – o
musical”.

Em sua segunda edição, o
projeto está dividido em três
momentos: palestras, seguin-
do o formato de masterclasses;
oficinas de montagem; e a pro-
dução do espetáculo “Cabaret
Show”, que será montado em
apenas cinco dias, incluindo
concerto com banda ao vivo
para acompanhar os atores que
interpretarão canções de musi-
cais consagrados.

Deberton explica que o Cea-
rá está ainda atrás de estados
como Rio de Janeiro e São Pau-
lo, que contam com cursos de
graduação e pós-graduação no
gênero. O produtor fala sobre a
trajetória do Brasil no gênero
musical, que ganha força desde
os anos 1970, citando espetácu-
los como “Jesus Cristo Super
Star”, “Evita”, entre outros.

A ideia de Deberton é colo-
car o Ceará na rota da produ-
ção de musicais na região Nor-
deste, informando que São Pau-
lo e Rio de Janeiro concentram
entre cinco a 10 espetáculos,
que passam a integrar a agenda
turística desses estados. As pro-
duções envolvem uma equipe
grande, o que dificulta quase
sempre a itinerância dos espe-
táculos.

Parcerias
Sobre a BDF, explica ser uma
instituição sem fins lucrativos e
conhecida nos Estados Unidos
por revelar novos talentos no gê-
nero musical. Seus integrantes
não percorrem apenas Nova
York,acapitalmundialdosmusi-
cais, indo buscar atores também
em cidades do interior. Os talen-
tos são pinçados em corais de
igrejas e nos teatros das cidades.
“De certa forma é um trabalho
social”, compara Deberton, es-
clarecendo ser muito cara a for-
mação de um ator de musical,
chegando a custar quase US$ 2
mil por aluno.

No Ceará, os interessados te-
rão oportunidade de ter aulas
grátis,jáqueoprojetocontacom
patrocíniodaCaixaCulturalFor-
taleza. Os candidatos não sele-
cionados poderão participar das
masterclasses, abertas ao públi-
co, que acontecerão de 24 a 27
de maio, a partir das 10h, no
teatro da Caixa Cultural. As pa-
lestrasministradasporestrangei-
ros terão tradução simultânea.

24/05 – StorytellingnoTeatro
MusicalporDanKnechtges

25/05–“Como fazer Teatro
Musical no Brasil”, com Saulo
Vasconcelos

26/05–“Você quer a verdade?”,
Proferida por Annette Tanner,
Dan Knechtges e Graig D’amico

27/05–“Interpretaçãodacanção”,
ministradaporCraigD’amico

28E29/05–Apresentação do
espetáculo “Cabaret Show”,
como resultado das oficinas. O
musical será apresentado às 20h
(dia 28) e 19h (dia 29), no teatro
da Caixa Cultural (Av. Pessoa
Anta, 287, Praia de Iracema).
Ingressos: R$10 (inteira).
Contato: (85) 3453.2750
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