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ntérprete do Felipe Kavaco
em ‘Malhação - Vidas Brasileiras’, Gabriel Contente
já tem quatro peças escritas.
E uma delas vai estrear nesta
sexta às 19h no Teatro Dulcina, com o jovem (22 anos)
acumulando os trabalhos de
ator e autor. É ‘Natal’.
“A peça revela o que se tornaram as relações humanas”,
conta ele, que contracena com
Allan Medeiro, Henrique Pessoa, Ingrid Manzini, Nina
Rosa, Pedro Roquete Pinto e
Vitor Novello. “É a história de
uma homem de família, alienado e normalizado, que convida um político para cear na
sua casa. Na ceia, há uma mãe
e filha que têm uma relação
de estranhamento, um papai
Noel extremamente alcoolizado... E a gente conta como
uma festa de amor e fraternidade foi ganhando um cunho
capitalista selvagem”.

Quarta-feira, 9.1.2019 I o dia

Gabriel Contente estreia
peça como autor, ‘Natal’
O Kavaco de ‘Malhação’ prevê ‘dificuldades’ para ele e Amanda (Pally Siqueira)
Divulgação

Divulgação

EM FAMÍLIA

Gabriel tem parentes ligados
às artes: é primo do diretor de
teatro e dramaturgo Márcio
Azevedo, e bisneto de Alinor
Azevedo, diretor de cinema.
“Decidi que iria ser ator aos 13
anos. Disse aos meus pais que
eu já era um ator”, recorda. “Ser
ator pra mim é mais que uma
profissão. É um modo de vida.
O que me atrai é essa possibilidade de sempre descobrir algo
em você. Experimentar o novo
e aprender a escutar ao invés
de se fechar no seu próprio
mundo. Meu objetivo é mudar
positivamente, o máximo de vidas que eu puder”, revela.

Gabriel: peça sobre Natal “ganhando um cunho capitalista selvagem”
CINEMA

Em 2018, ele protagonizou o
filme ‘Intimidade Entre Estranhos’, de José Alvarenga Junior, com Rafaela Mandelli e
Milhem Cortaz. “Protagonizar
um filme dirigido pelo Alvarenga já é uma honra. Ele me
ensinou muito sobre cinema e
sou muito grato por tudo. Tive
a oportunidade de tocar com
Leoni e Frejat. Rafa e Millhem
são grandes artistas”.

leiras’, Kavaco e sua namorada Amanda (Pally Siqueira)
ainda vão ter “muitas dificuldades, mas muita luta é
muito amor”, conta Gabriel.
“Amanda tem esclerose lateral amiotrófica, uma doença
muito séria. E o menino fica
do lado dela o tempo todo. O
Kavaco, assim como eu, sempre tenta ver o lado positivo
de tudo, mesmo nas grandes
decepções ou situações-limite”, revela o ator.

MALHAÇÃO

Gabriel Contente: ator desde os 13 anos. “É um modo de vida”, diz

Em ‘Malhação - Vidas Brasi-

Colaborou Ricardo Schott

DIA A DIA

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DO ‘BBB 19’
Os participantes da 19ª edição
do ‘Big Brother Brasil’ serão
anunciados hoje, a partir dos
intervalos do ‘Vídeo Show’ e
depois ao longo de toda a programação da Globo. Sob o comando de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado, o
reality show estreia na próxima

terça-feira, dia 15. O prêmio segue
em R$ 1,5 milhão. Pela primeira vez,
além das 12 cidades, a produção do
programa fez seletivas nas capitais
Rio Branco (AC) e São Luís (MA). No
Twitter, Boninho chegou a dar pistas dos participantes. Mas reforçou:
“Nem todas as dicas conferem. É
para embaralhar mesmo”.

Espetáculo hoje
na Glória
O drama ‘O Segundo Armário’ se
apresenta no Memorial Getúlio
Vargas, na Glória, hoje, 16, 23 e 30
de janeiro, às 19h, com ingressos a
R$20. A peça encenada por Hugo
Caramello, narra a história de um
jovem a partir da descoberta do
diagnóstico da AIDS.

