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Pois é, Vizinha..., uma adaptação de Deborah

Finocchiaro do texto “Una Donna Sola”, de Franca

Rame e Dario Fo (Prêmio Nobel de literatura 1997),

conta a estória de Maria, uma dona-de- casa

trancafiada em casa pelo marido “gauchão” que é

obrigada a suportar o cunhado semi-paralítico e

tarado, o “voyeur” do prédio vizinho, o tarado do

telefone e o apaixonado rapaz que é professor de

inglês. Um dia se depara com uma vizinha do prédio

em frente e desabafa. Aos poucos, o simples

cotidiano revela-se patético.

A linguagem cômica é utilizada como ponte para

retratar, com muita atualidade, as situações trágicas

e recorrentes do nosso cotidiano, tais como: a

violência doméstica contra a mulher; a hipocrisia que

permeia tantos casamentos; o prazer ou desprazer

sexual feminino; a fragilidade dos valores calcados

nos bens materiais; a dependência no “outro”; o

difícil exercício da liberdade; além do questionamento

dos valores consumistas impostos pela mídia em

geral.

SINOPSE



Em cartaz desde 1993, com mais de 600

apresentações, assistido por mais de 200.000

pessoas, Pois é, Vizinha... vem conquistando platéias

de todas as idades de Norte à Sul do Brasil e

também na Argentina, além de participar de

reconhecidos festivais e projetos, entre eles o

Lâmpada Mágica AES Sul, Palco Giratório SESC e

todas as edições da Mostra Porto Verão Alegre. É o

primeiro espetáculo

gaúcho a virar curta-metragem na primeira edição do

“Histórias Curtas” da RBS TV, em 2001.

Pois é, Vizinha... é uma comédia que retrata as

relações humanas de uma forma clara e direta,

fazendo com que o público se identifique e, através

de muitos risos, possa repensar e questionar a

própria vida.

DURAÇÃO DO ESPETÁCULO: 70 minutos

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

APRESENTAÇÃO



LINKS

Teaser Espetáculo

Clique no Play para assistir os vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=tMDurDAoP7M&amp;feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=jmvaH9w8coc
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MINI CURRÍCULO

Deborah Finocchiaro

Bacharel em Interpretação Teatral pela Faculdade de Artes

Cênicas da UFRGS. Atriz, diretora, locutora,

apresentadora, roteirista e produtora. Em sua trajetória,

recebeu 32 prêmios, entre eles Melhor Espetáculo, Melhor

Atriz e Melhor Direção. Trabalha no teatro, cinema,

televisão e rádio desde 1985.
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