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É melhor
Adriana Birolli
apresenta
Manual
Prático da
Mulher
Desesperada
no Teatro
Municipal de
Pomerode

rir

E

la já foi a irmã má da mocinha como a Isabel de Viver a
Vida. Agora Adriana Birolli
promete fazer rir no lugar de
despertar a ira do público. O
espetáculo Manual Prático da Mulher
Desesperada, estrelado pela atriz global, será encenado hoje e amanhã como
parte das comemorações do primeiro
aniversário do Teatro Municipal de Pomerode.
Na peça, a personagem Alice, vivida
por Adriana, aguarda ansiosa o telefonema do namorado. Solitária em um
sábado à noite, enquanto não recebe a
ligação, vai a um salão de beleza desabafar com o manicure Celinho, onde fala principalmente sobre seus problemas
em relação aos homens. Depois, ao perceber que o namorado não vai ligar, Alice resolve ir a uma boate onde conhece
Everton, um verdadeiro ogro que apesar
de dançar terrivelmente, torna-se uma
opção melhor do que enfrentar sozinha
os seus demônios.
A comédia é baseada em três contos
da escritora Dorothy Parker (A Telephone Call, Cousin Larry e The Waltz). Exibida inicialmente em Curitiba, em 2007
teve duas temporadas em São Paulo. Em

2010, Adriana Birolli volta aos palcos
para mostrar o abismo entre os sexos
quando o assunto é a relação amorosa.
Na peça contracena com o ator e amigo
Alex Barg.

O início em Curitiba e a
personagem de Viver a Vida
Adriana Birolli é curitibana e começou a carreira aos oito anos, com a peça
Teimosinho e Mandão, no Sesc da Esquina. Aos 13 anos já encarava a interpretação como um trabalho. Fez cursos
e formou-se produtora de teatro, ainda
em Curitiba. Escoteira, independente,
disciplinada e enigmática, já foi comparada com a atriz alemã dos anos 30,
Marlene Dietrich. Sua estreia na televisão foi na novela Beleza Pura, onde interpretou Viviane, a nora indesejada da
manicure Ivete (Zezé Polessa).
A personagem Isabel, criada por Manoel Carlos para a novela Viver a Vida,
mudou sua vida. Hoje a atriz mora no
Rio de Janeiro e tem contrato com a TV
Globo. A peça Manual Prático da Mulher Desesperada já lhe rendeu o troféu
Gralha Azul, honraria máxima do teatro
paranaense.

Serviço
Manual Prático da Mulher Desesperada - No
Teatro Municipal de Pomerode, Rua Hermann
Weege, 111, Centro, Pomerode. Classiﬁcação 12
anos. Ingressos: R$ 40 (antecipados na Bruneti
em Blumenau, na Farmalan em Pomerode e
no Empório Thapyoka em Timbó) e R$ 20 (estudantes, idosos e portadores de necessidades
especiais). Informações: (47) 3387-7200. Hoje e
amanhã, 20h.
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