
Teatro Musical apresenta: Gabriela, um clássico de Jorge Amado 
 
“Gabriela”, um clássico da literatura brasileira ganhou uma readaptação e se           
transformou em um espetáculo de teatro musical que será apresentado nesta sexta            
(08/11/2019), às 20h, com duração de 1h20, na Fundação Cultural. A montagem            
baseada na obra de Jorge Amado é uma produção do projeto de extensão Teatro              
Musical Unila. A entrada é franca, limitada à lotação máxima do espaço. 
  
O espetáculo revive o romance de Jorge Amado, que se passa na Bahia, em 1925,               
durante uma das maiores secas da história do Nordeste. O drama leva para Ilhéus              
Gabriela, uma bela retirante que com sua beleza e sensualidade conquista a todos,             
principalmente Nacib, dono do bar mais popular da cidade, que emprega Gabriela            
para trabalhar em sua casa e com quem tem um caso. O relacionamento dos dois               
fica tão intenso que eles se casam, mas tudo parece desmoronar quando Gabriela             
lhe é infiel com o maior conquistador da cidade. 
  
Para montar a obra que mescla várias possibilidades artísticas e estéticas -            
sincronizando a música, a dança e as artes cênicas - o projeto de extensão Teatro               
Musical da Unila realizou um trabalho interdisciplinar que combinou pesquisa,          
orientações gratuitas de técnica vocal; musicalidade; formação de repertório;         
expressão corporal; interpretação, e estética musical. 
  
Sob a coordenação geral do professor e regente, Gustavo Henrique Pinto e direção             
cênica de André Macedo, o grupo conta atualmente com 18 atores, entre            
integrantes da universidade e da comunidade. A montagem também conta com a            
participação dos professores do curso de Música da UNILA, Lucas Casacio e            
Gabriel Rezende, responsáveis também pelos arranjos. A adaptação do texto foi           
realizada pelos discentes Gianluca Puls e Sara Isabel Skupieñ. 
  
Classificação: 14 anos 
  
Ficha técnica : 
Direção geral: Gustavo Henrique Pinto 
Direção cênica: André Macedo 
Adaptação: Gianluca Puls e Sara Isabel Skupieñ 
Músicos / arranjadores :  Gabriel Rezende ; Gustavo Henrique e Lucas Casacio. 
Coreografia: Vinícius Bartholomeu e André Gancine 
Iluminação: Léo Pontes 
Atores : :- Gianluca Puls, Joelma de Brito, André Gancine, Fabiana Aparecida da             
Cruz, Carol Arenhart, Weverton Inácio, Raquel Caldeira Cioffi, Manoel Oliveira, Luiz           
Figueiredo, Gabriela Bonfim, Will Fragata, Caio César de Assunção, Fred          
Cavalcante, Diego Carvalho, Patrick Rocha, Raquel Santos Souza, Vinícius Rivello. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006372704419
https://www.facebook.com/gianluca.puls
https://www.facebook.com/joelma.debrito.75
https://www.facebook.com/brenda.caldas.14
https://www.facebook.com/brenda.caldas.14
https://www.facebook.com/DiegoQuintel4
https://www.facebook.com/raquel.caldeiracioffi
https://www.facebook.com/manoelh.deoliveira

