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Para Watson, criativos em potencial têm “uma relação de paixão com o que fazem, tendem a ser curiosos”  

DIVULGAÇÃO 

GALERIA MULTIARTE. NOVAS IDEIAS 
Processo criativo é tema  
de workshop na Capital  

D
efendendo que a 
criatividade inde-
pende de dom ou 
talento, o educa-
dor e palestran-
te Charles Watson 

desembarca em Fortale-
za para iniciar hoje o 
workshop O Processo Cria-
tivo. A atividade se esten-
de até o próximo domingo, 
26, na Galeria Multiarte, na 
Aldeota. Charles é escocês, 
mas desde a década de 1970 
leciona na Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage, no 
Rio de Janeiro. 

Serão quatro dias “inten-
sos”, garante o palestran-
te, em que o público terá 
acesso a exercícios, víde-
os e debates que destacam 
mecanismos e estratégias 
para “desenvolver potencia-
lidades e evitar a limitação 
da criatividade”. O mini-
curso é voltado a pesso-
as que têm como “matéria-
prima a geração constante 
de novas ideias”. Em espe-
cial, profissionais de áreas 
como moda, design, publici-
dade, marketing, artes visu-
ais e arquitetura. 

“Quando penso sobre alu-
nos ou jovens artistas com 
quem trabalhei que acaba-
ram fazendo algo importan-
te dentro da obra deles, 
nunca consigo pensar em 
termos de talento”, destaca 
Charles Watson, formado em 
Arte e Literatura pela Bath 
Academy/Bath University, na 
Inglaterra. “Frequentemente, 
quando tenho uma sensação 
de ‘esta pessoa vai’, é mais 
por causa de uma postura que 

De hoje até o próximo domingo, 26, o educador e palestrante Charles Watson 
ministrará minicurso com estratégias para desenvolver a criatividade  

MUSICAL DA BROADWAY. TEATRO VIA SUL 
Últimos dias de Avenida Q 

Depois de três semanas 
em cartaz e promovendo 
“uma nova experiência” para 
o público de Fortaleza, segun-
do o diretor André Gress, o 
espetáculo Avenida Q, chega à 
ultima fase das apresentações. 
Com sessões de hoje a domin-
go, 26, no Teatro Via Sul, o 
musical, que mescla interpre-
tação de atores e manipula-
ção de bonecos, e ainda uma 
banda ao vivo, foi o primeiro 
musical da Broadway licenci-
ado para montagem no Ceará.   

Sobre a receptividade do 
público a esse formato de es-
petáculo, o produtor musical 
Allan Deberton comemo-
ra. “Recebemos respostas 
do público como ‘É o pri-
meiro musical que vejo 
na vida!’, ‘Eu não gosto 
de musicais, mas adorei 
Avenida Q!’, então penso 
que estamos, sim, atin-
gindo nosso objetivo: for-
mar público e potenciali-
zar o gênero no Estado. 
Vemos a plateia se surpre-
ender, muita gente chega 
no teatro sem saber o que 
esperar e, logo nos pri-
meiros minutos, os olhos 
se arregalam e os sorri-
sos surgem largos. Mui-
tos retornam para as próxi-
mas apresentações porque 
querem trazer a família,  
os amigos”. 

Avenida Q conta a his-
tória de Princeton, jovem 
que acaba de se mudar 
para um apartamento na 
periferia de Nova York e 
passa a conviver com os 
excêntricos moradores da 

Avenida Q , como  Kate, 
uma romântica e sonhado-
ra, e Trekkie, um mons-
tro viciado em internet e 
em pornografia, entre ou-
tros. Isso permite que o 
roteiro aborde temas de-
licados como o racismo, 
o preconceito e a homos-
sexualidade de forma leve  
e divertida. 

Para quem ainda não 
assistiu à peça, Deberton 
convida: “É um espetácu-
lo jovem e universal! Nos 
sentimos revigorados após 
uma sessão de Avenida Q”. 

B R E V E S  

PIXELS 3D 
A UCI Kinoplex oferece a 
partir de hoje uma ação 
especial para a sala IMAX 3D. 
A partir de hoje, o público que 
for à sala do complexo para 
assistir à animação Pixels 
poderá adquirir ingressos no 
mesmo valor de uma sala 
normal. Como a ação é 
por tempo indeterminado, é 
importante consultar o site 
da rede para saber se os 
valores estão em vigor. No 
filme, Sam Brenner, Eddie 
Plant, Ludlow Lamonsoff e 
a tenente Violet Patten são 
especialistas em videogame e 
foram convocados para salvar 
o planeta de alienígenas. 

a pessoa mostra na relação 
que estabelece com o que faz”, 
completa, destacando que o 
talento não é nato, mas algo a 
ser trabalhado. 

Para o educador, criati-
vos em potencial têm “uma 
relação de paixão com o que 
fazem, tendem a ser persis-
tentes, curiosos, inteligentes 
(até um certo ponto), convic-
tos, corajosos e (ter) frequen-
temente um gosto pelo lúdi-
co”. Charles Watson afirma 
que grandes obras não são ne-
cessariamente fruto de pesso-
as “extraordinárias”.  

“Produtos incomuns são 
frutos de processos comuns. 

O musical mescla atuação de atores com manipulação de bonecos 

SARA MAIA 

AVISO 
Não publicamos hoje 
a coluna de Henrique 
Araújo, pois o jornalista 
está de férias. 

Musical Avenida Q 
Quando: Quinta a sábado, às 21h, 
e domingo, às 19h 
Onde: Teatro Via Sul (Av. 
Washington Soares, 4335) 
Quanto: Quinta - R$ 50 (inferior) 
e R$ 40 (superior). Demais dias: 
R$ 70 (inferior) e R$ 50 (superior). 
* 20% de desconto para 
titulares do cartão O POVO  
(valor de inteira) 
Telefone: 3048 1300 

Se uma pessoa é talentosa 
mas preguiçosa e não faz 
nada, então, quais são os 
fatos que vamos avaliar para 
discutir o seu talento? E se 
não existem fatos – textos, 
obras, estratégias – então 
o que estamos discutindo?” 
questiona o palestrante.  

Para ele, a criatividade 
pode ser ensinada e esti-
mulada. “Você pode alertar 
sobre atitudes que vão im-
pedir a criatividade. A pes-
soa vai ter que investir uma 
quantidade considerável de 
energia,e nem todo mundo 
está disposto”, conclui.  
(Paulo Renato Abreu) 

Workshop O Processo Cri-
ativo com Charles Watson 
Quando: de hoje a domingo, 
26. Quinta e sexta, de 18h30 às 
22h30. Sábado e domingo, de 9 às 
13 horas. 
Onde: Galeria Multiarte 
(Rua Barbosa de Freitas,  
1727 – Aldeota). 
As inscrições já  
estão encerradas. 
Outras informações:  
oprocessocriativo. 
blogspot.com.br 


