
Vamos
dará
volta ao
mundo?
Uma aposta feita no
átrio do Museu de
História Natural, quatro
actores que se
transformam em 17

personagens e uma viagem
no jardim que atravessa vários

países. Helena Viegas foi
espreitar a peça Volta ao Mundo
em 80 dias, falou com Phileas

Fogg... e lembrou-se do Willy.

Está na altura de enterrar de vez o

Willy Fog. O nome àogentkman
britânico do romance de Júlio
Verne é Phileas Fogg e não há

desculpa para os pais que
cresceram nos anos 80
continuarem a trocar-lhe o nome.
As aventuras de Willy Fogforam
desenhos animados de culto e

marcaram toda uma geração, só

que há um clássico da literatura a

respeitar e a obrigação de crescer.
Talvez não se tenham dado conta
ainda . . . mas a série é de 1983 e

passaram mais de 30 anos.
A constatação deixa-o

deprimido? Garantimos que não é

caso para tanto. Há sempre a

hipótese de procurar o livro e reler
o texto original - ou aproveitar a

oportunidade para levar os
miúdos ao teatro. A peça infantil
A Volta ao Mundo em 80 dias
estreia no sábado, 21 de Junho, no
Museu Nacional de História
Natural e da Ciência, numa
encenação da companhia
bYfurcação. E a história de Júlio

Verne surge em 2014 numa versão
interactiva e com texto adaptado,
mas com total respeito pela
história (e com os nomes originais
das personagens).

É ainda no átrio do museu, entre
todos os visitantes, que Phileas

Fogg (Gonçalo Lima) faz a sua

aposta e convida os presentes a
acompanhá-lo na viagem. Mas só

quem tiver bilhete poderá depois
aceder ao jardim interior, "entrar"
no barco a vapor, assistir à
chegada do aventureiro inglês à

América ou ajudar ao salvamento

da jovem
Aouda

Stephanie Silva), na
índia. É ao ar livre que a

peça se desenrola, com

marcações de espaço e
cenários feitos à medida do

local.

O detective Fix (Ulisses Ceia,

que é também o encenador da

peça) entra nesta história narrada

por uma trupe de comediantes e,
como não podia deixar de ser,
Fogg leva na viagem o incansável
e dedicado criado Passepartout
(Flávia Ferreira). Tão diligente
quanto desajeitado, Passepartout
acaba por ser a personagem que
mais gargalhadas arranca ao
público. E ele que entra calçado
num templo indiano e sai

escorraçado e também é por sua
causa que o momento romântico
em que Fogg se declara a Aouda
se transforma num cómico mal-
•entendido.

Os quatro actores assumem à

vez a narração da história e

interpretam as 17 personagens
"em palco". A capacidade de

adaptação dos cenários e

conceitos como versatilidade

fazem

parte da
identidade

da

bYfurcação.
"Temos um conceito

minimalista. As peças
são pensadas para os

espaços e são sobretudo os

actores, com a ajuda dos

figurinos e adereços, que dão

força ao espectáculo", explica
Ana Luísa Ribeiro, responsável
pelo departamento de produção.

A companhia de teatro não tem
um espaço residente e vive de

projectos criados à medida para
as instituições que a recebem. É
da bYfurcação a encenação Pedro
e Inês, e também a peça infantil
Gnderela, ambas em cena
durante o Verão na Quinta da

Regaleira, em Sintra.
Em Lisboa, a companhia

trabalhou já no Teatro Villaret e
estreia-se pela primeira vez num

espaço ao ar livre, no centro da
cidade. A escolha da peça
A Volta ao Mundo em 80 dias foi
motivada pelo facto de a história
fazer referência não só a outras
culturas, mas também a outros
lugares, com outras faunas e

vegetação. "0 nosso objectivo é

também levar as pessoas que vêm
ver o espectáculo a visitar o

museu", explica Ana Luísa
Ribeiro. "E vice- versa, claro."

Volta ao Mundo em 80 dias
Este sábado, às 16.00 e
domingo, às 11.00 e 16.00, no
Museu Nacional de História
Natural e da Ciência. Bilhetes
a 7€.www.byfurcacao.pt


