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Desta vez vou comentar sobre o espetáculo teatral "Desencontros" que esteve em cartaz na 
Cia de Arte (Andradas, 1780) durante o mês de maio, cativando o público pela sua simplicidade. 
Dirigido por Viviane Juguero o espetáculo que também é de sua autoria conta com uma produção 
muito bem cuidada que prende a atenção do público pela sua leveza e principalmente pela beleza 
plástica das cenas. "Desencontros" fala de solidão e de divergências de interesses, mas de uma 
forma diferente e divertida, o que leva o público a dar boas gargalhadas. A peça é dividida em 
quadros que são interligados por efeitos sonoros, sons de uma rádio e uma performance. O primeiro 
quadro (prólogo) já dá uma pequena amostra de como se desenvolverão as cenas, eu explico, a 
peça inicia ainda na anti-sala do teatro, os personagens vem e fazem um convite ao público para que 
suba até o teatro, isso após um dos personagens (a anfitriã) ter conversado com seus convidados e 
ter se emocionado por ver a casa cheia, o segundo quadro se passa num bar onde um casal de 
pretendentes se encontra pela primeira vez, após terem se conhecido pela internete, o terceiro fala 
do encontro de um casal de jovens e o último trata de uma relação que ainda é tabu na nossa 
sociedade, é também o mais impactante . Muito interessante também, é ver como Viviane Juguero 
inseriu em seu roteiro alguns fragmentos de textos de autores bem conhecidos tais como: Luiz Paulo 
Vasconcellos, Eça de Queiroz, Nelson Rodrigues, entre outros, além de textos extraídos da Bíblia, 
Gêneses e Salmos (Velho Testamento). A iluminação é excelente e a trilha sonora bem variada, com 
o tom certo para levar o espectador ao clima da cena, algumas vezes o texto torna-se um pouco 
confuso, talvez por causa da linguagem utilizada, o que não compromete a qualidade do espetáculo, 
a atuação é segura, todos mantém um nível de interpretação satisfatório. 

Viviane Juguero é formada em artes cênicas pela UFRGS (Universidade Federal do Rio 
Grande Do Sul) e é uma das sócias da Delta V produções, empresa voltada para o ramo artístico. A 
montagem de "Desencontros" foi mais um desafio na carreira desta atriz de muita garra e 
perseverança que além de tudo é uma ótima pessoa, neste trabalho ela se encarregou da 
dramaturgia, da direção, da produção e ainda atuou com muito esmero. No elenco estão: Paulo 
Bocca que também fez o cenário, Daniel Freitas, Viviane Juguero e Raquel Afonsin que fez 
assistência de direção e auxiliou na produção do espetáculo, a iluminação é de Anilton e Tiago 
Souza, figurinos de Chana Manica, trilha sonora de Christian Benvenuti e operação de som de 
Virgínea Gogui. 

Parabéns a Viviane Juguero e a toda sua equipe que com muito esforço levou ao palco um 
trabalho artístico de qualidade. 
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