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CULTURA, TURISMO E ESPORTE

GRUPO GOTA, PÓ E POEIRA GANHA PRÊMIO EM
FESTIVAL DE MINAS GERAIS
A TRUPE RECEBEU O PRÊMIO DE MELHOR ESPETÁCULO DE RUA, COM A PEÇA ?A SAGA AMOROSA DOS
AMANTES PÍRAMO E TISBE?
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O Grupo Teatral ?Gota, Pó e Poeira?, de Guaçuí, foi um dos grandes destaques do VI
Festival Internacional de Teatro de Palco e Rua Araçuaí ? MG. A trupe recebeu o prêmio de
melhor espetáculo de rua, com a peça ?A saga amorosa dos amantes Píramo e Tisbe?.
O festival ocorreu no período de 20 a 25 de janeiro, em Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha
(MG), reunindo grupos de diversas partes do país, com trabalhos de palco, rua e espaços
alternativos, numa produção da Cia. Ícaros do Vale.

Além do importante prêmio de Melhor Espetáculo de Rua, o grupo ainda foi indicado para mais
seis troféus: Melhor conjunto da obra, melhor sonoplastia, melhor figurino, melhor direção
(Carlos Ola), melhor ator (Edmar da Silva) e melhor espetáculo geral. ?Isso consolida a
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pesquisa que o grupo vem desenvolvendo na técnica de teatro de rua, sempre buscando uma
maior interatividade com o público?, afirma o diretor.
Nesse período de uma semana naquela cidade, os atores do grupo passaram por diversas oficinas
de capacitação, debates e trocas de experiências. Segundo o grupo, isso só vem a somar na
formação de cada ator.
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