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Novo espetáculo do grupo Folias 

busca inspiração no 

realismo mágico e 

na história política recente 

para recriar uma América Latina 

mágica e dolorida



Ao longo da história, poucos foram os gêneros literários 

capazes de estabelecer com determinada região 

geográfica uma ligação tão umbilical como a que se 

consolidou entre o realismo mágico e a América Latina da 

segunda metade do século passado. Pelas mãos de 

autores como o colombiano Gabriel García Márquez e os 

argentinos Julio Cortazar e Jorge Luis Borges, 

o continente sul-americano pôde exibir ao mundo 

um cartão de visitas suficientemente espaçoso 

para acomodar tanto a magia 

e os mistérios da região 

quanto suas injustiças e mazelas. 



A partir de uma sequência de cenas 

que se prestam a compor uma narrativa homogênea, 

mas que também podem ser compreendidas 

em suas potências individuais, 

Solidão mostra as transformações 

sofridas pelos moradores 

de um pequeno vilarejo, 

esquecido no tempo e 

no espaço, após a 

chegada de forasteiros 

com suas malas cheias 

de progresso e 

também de destruição. 



O espetáculo traz no elenco os atores 

Ailton Graça, Bete Dorgam, Nani de Oliveira, 

Simoni Boer, Joana Mattei, Suzana Aragão, 

Rafaela Penteado, Lui Seixas, Pedro Lopes, 

Rodrigo Scarpelli, Rafael Faustino e Clarissa Moser – alguns 

deles se revezando em um incontável 

número de personagens. 



“Todos as personagens de Solidão encarnam 

muitíssimo bem esse otimismo trágico e transgressivo 

no palco, por onde elas transitam desterradas, como 

que insufladas constantemente pela cúmbia, a dança 

que as faz oscilar entre a felicidade e a demência, a 

vertigem e o desespero. A esse respeito, vale registrar 

o alto rendimento do talentoso grupo de intérpretes que 

dá vida a esses personagens.”

Wellington Andrade  |  CULT







Sexta e sábado | 21h

Domingo | 18h

GALPÃO DO FOLIAS
Rua Ana Cintra, 213 | Reservas 3361.2223

www.facebook.com/galpaodofolias
foliasdarte@gmail.com


