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Teatromusical

Horadoshow
Três artistas cearenses tiveram a
oportunidade de apresentar números
musicais na Broadway, em Nova York,
e contam ao Zoeira sobre a experiência

Depoisde uma

semanade

apresentações,

ThiagoNigga

decidiu

estendera

viagemem

buscadenovas

oportunidades

nocenário

artístico

americano

DIEGOBENEVIDES

Repórter

E
m maio desse ano, For-
taleza recebeu cerca de
60jovensdeváriascapi-
tais para o projeto

“Broadway Brasil - O Show
Vai Começar”. Três deles fo-
ram selecionados pela Broa-
dway Dreams Foundation pa-
ra uma vivência de teatro mu-
sical nos palcos americanos.

JeffPereira,MorganaFabrí-
cio e Thiago Nigga passaram

uma semana em Nova
York com artistas ameri-
canos, russos e canaden-
ses, em contato direto
comprofissionaisdomun-
do musical, aprimorando
ashabilidades econstruin-
do um círculo de contatos
e, claro, amizades.

“Temos uma ideia de
que as pessoas (dos Esta-
dos Unidos) são heróis, me-
lhores do que a gente. Foi
importante perceber que te-
mos o mesmo nível de talen-
to que eles e podemos fazer
as mesmas coisas que elas”,
afirma Thiago Nigga, de
32 anos, que atua
profissionalmente
há 14 anos.

Morgana ama dançar des-
de os 3 anos de idade. Hoje
com 19, ela ficou surpresa
com a seletiva que a creden-
ciou para a experiência fora
do Brasil. “Foi uma experiên-
cia indescritível, principal-
mente porque aqui no Ceará
não temos essa expansão da
arte mesmo, ainda está muito
fechado. O Broadway Brasil
deu uma oportunidade imen-
sa de ser reconhecido aqui no
Ceará, no Brasil e lá fora. Con-
seguimos mostrar a nossa ca-
ra. Não só mostrar, mas cons-
truir um laço de amizade com
as pessoas de lá e do mundo
todo, com diretores importan-
tes desse ramo”, conta.

Performances

A semana em Nova York foi
repleta de ensaios. Os cearen-
ses receberam os números
dos quais participariam antes
de viajar, para chegarem na

Broadway preparados pa-
ra a maratona de inter-
câmbio artístico.

Cada um participou
de três números, entre
eles um “finale” que
homenageou a músi-
ca “Hallelujah”, de
Leonard Cohen,
em vários idio-
mas, inclusive
português.

“Em alguns
números, eles
quiseram valo-
rizar a nossa in-
dividualidade.

Algumas apresen-
tações foram fei-
tas em russo, in-
glês e português”,
diz Jeff que, aos
22 anos, teve sua
primeira experiên-
cia com teatro mu-
sical no elenco do
espetáculo “Ave-
nida Q”, atual-

JOVENS
foramselecionados
apósparticipação

noprojeto
Broadway
Brasil,que
aconteceu
emmaio
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MorganaFabrício eThiagoNigganaseletivadoBroadwayBrasil

Apaixonadopordança,Jeff

Pereirapretendeaprimoraras

liçõesaprendidasnaBroadway

mente com uma nova tempo-
rada em cartaz na Caixa Cul-
tural Fortaleza.

Jeff, que é autodidata, vol-
tou dessa experiência com
mais desejo de se capacitar,
com foco na dança, uma das
vertentes do teatro musical.
“A experiência que eu tive é
uma verdadeira faculdade.
Você vê como funciona uma
grande produção, se envolve
com pessoas mais experien-
tes. Tudo isso te enriquece
muito profissionalmente.
Quero muito estudar pra ter
isso no currículo, mas tudo
aquilo que eu tenho de baga-
gem foi pelas oportunidades
que eu pude agarrar”, diz.

Temporada

Jeff e Morgana voltaram às
suas rotinas em Fortaleza,
mas Thiago estendeu a via-
gem e continua em Nova
York. Segundo ele, que foi
um dos poucos a ganhar um
número, a ideia é procurar
mais algumas oportunidades
em audições.

“Eu decidi ficar para tentar
mais algumas coisas. Aqui as
audições são diferentes. Eles
procuram por algo específi-
co. No Brasil, é um pouco

mais solto. Eu estava fazendo
um teste para a Disney e eles
falam a altura mínima, o tom
de pele, o tipo físico. Você já
vai fazer a audição com isso.
Fiz duas para a Disney, uma
para um papel principal e ou-
tra para bailarino”, conta.

Oportunidade

Segundo André Gress, dire-
tor artístico do “Broadway
Brasil”, a proposta sempre foi
trazer para Fortaleza a opor-
tunidade de capacitação em
teatro musical.

“Na primeira edição, em
2013, ainda estávamos ten-
tando produzir o ‘Avenida Q’
e pensamos nessa questão de
usar mão de obra local. Que-
ríamos capacitar as pessoas
daqui para que elas pudes-
sem assumir esse mercado. A
segunda edição do projeto foi
junto com a Broadway Drea-
ms Foundation, que capacita
pessoas nos Estados Unidos,
e propomos essa ideia de tra-
balhar com as pessoas do Bra-
sil na segunda edição. A nos-
sa felicidade que eles repre-
sentem o nosso projeto é enor-
me. Eles não foram só se apre-
sentar em Nova York, eles se
apresentaram para diretores

e produtores e puderam mos-
trar um pouco do nosso talen-
to, da nossa garra”, afirma.

O empenho valeu a pena.
Hoje, Fortaleza é a terceira
cidade do Brasil a produzir
um espetáculo licenciado da
Broadway, no caso “Avenida

Q”, e abre as portas para uma
nova geração de talentos.

“Queremos continuar pro-
duzindo não apenas espetácu-
los e musicais, mas outros pro-
jetos de capacitação de atores
e, principalmente, abrir por-
tas”, finaliza Gress.
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