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Pouco se fala em teatro regional e pouco se valoriza,
entretanto a empresa teatral de Arcos, LH produções artís-
ticas, está em atividade para provar que o talento e a cria-
tividade não são fenômenos unicamente urbanos e que a

Encenação da peça ‘O marido da minha
mulher’, de Sérgio Abritta

qualidade de um produto artístico não está relacionado
com o tamanho do local onde foi criado.

Os jovens Luís Henrique Moura Carvalho (diretor e
ator) e Alex Mello (ator) criaram a firma após saírem de
um grupo de teatro amador composto por arcoenses,
chamado Strybah, no final de 2003, já que ansiavam a
produção de um teatro profissional, com mais recursos
e possibilidades. Na época, eles apresentaram três peças
produzidas pelo próprio grupo: “É rindo que se critica
os costumes”; “Rindo que se critica os costumes II O
Baby” e “Desencontros nos bares da vida”.

Para se profissionalizarem, o primeiro passo que os
atores tomaram foi a aquisição do DRT, o registro pro-
fissional de ator. Para obter esse documento, o Sindicato
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversão (Sa-
ted) exige que o ator tenha cinco peças profissionais
montadas, um curso teatral de um ano e um curso de
história do teatro.

Desde então, a “LH” tem produzido espetáculos in-
fantis e comédias. As primeiras peças foram “Pluft, o fan-
tasminha”, “A bruxinha que era boa” (textos de Maria
Clara Machado), o “Auto de Natal” (Luis Henrique
Moura Carvalho), e o “Marido da minha mulher”, do

dramaturgo belo-horizontino Sergio Abritta.
Para Luís Henrique, não é fácil fazer teatro no interior.

Além da dificuldade de se encontrar atores qualificados na
cidade, existe um déficit no fomento de políticas públicas de
incentivo à cultura. Ao montar uma peça, a empresa esco-
lhe os atores por meio de testes, porém, como em Arcos há
uma escassez de intérpretes, os produtores costumam con-
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vidar pessoas com quem já tra-
balharam. Eles fazem um apelo:
“Aqueles que tiverem interesse,
nos procurem. Vamos populari-
zar o teatro em nossa região”.

Outro obstáculo é a falta de
um lugar para o ensaio das pe-
ças de portes maiores. Quando
o elenco é pequeno, os ensaios
acontecem na casa de Luís Hen-
rique. O anfiteatro da Casa de
Cultura é disponibilizado para
a empresa somente três vezes
por mês. Para os produtores, é
quase impossível trabalhar com
teatro em Arcos, já que eles só
recebem apoio financeiro de
instituições privadas. A empresa
se mantém ainda com a venda
de ingressos e produz os espe-
táculos com poucos patrocínios.

A maioria das produções
teatrais da “LH” são comédias.
Luís Henrique explica que in-
veste neste gênero por ser algo
agradável, feito para o público
se divertir. “Apesar de ser mais

difícil arrancar uma risada do que uma
lágrima das pessoas, a empresa investe
nisso levando em consideração que

ninguém vai ao teatro para
chorar”.

Alex Mello brinca e diz
que ainda não inventaram
nenhum legume que faça
alguém rir. Já para chorar,
existe a cebola. Para o ator,
o segredo de uma boa inter-
pretação é saber se o públi-
co tem que amar ou odiar o
personagem.

O grupo teatral da “LH”
já se apresentou em Formi-
ga, Iguatama e Divinópolis.
A peça “Greta Garbo, quem
diria... acabou no Irajá”, tex-
to do pernambucano Fernan-
do Melo, dirigido por Luís
Henrique, que também ence-
na junto com Alex Mello e
Lorenna Phatrício, está pre-
vista para ser apresentada na
Casa de Cultura de Arcos
nos dias 23, 24 e 25 deste
mês.

A encenação mostra a
história de três personagens
marginalizados pela socieda-
de: Pedro, um homossexual

de 50 anos que sonha ser Greta Garbo
(atriz do cinema norte-americano) e é
apaixonado por Renato, jovem de 20
anos que gosta de Mary, uma jovem
prostituta e cleptomaníaca. Luís Hen-
rique conta que o espetáculo já foi apre-
sentado nas principais capitais do país
desde a época em que foi estreado, em
1970.

Já a peça “O marido da minha mu-
lher”, que ficou em cartaz durante al-
guns dias no mês de agosto na Casa de
Cultura, voltará a ser apresentada no
Teatro Vânia Campos, em Itaúna, nos
dias 30 de setembro e primeiro de ou-
tubro. Trata-se de uma comédia que
apresenta a saga de um atleticano faná-
tico que morre no Mineirão e ao chegar
ao céu descobre que sua esposa iria se
casar com o pior inimigo dele. Indigna-
do, recebe permissão das divindades
celestiais para voltar ao “mundo dos
vivos” e tentar mudar essa situação.

A maior satisfação dos atores des-
te espetáculo foi o reconhecimento do
autor Sérgio Abritta, que já esteve na
Casa de Cultura de Arcos para assistir
à encenação. O dramaturgo gostou da
montagem e convidou o grupo para
apresentar no “Teatro da Cidade”, em
Belo Horizonte.

Comédias e espetáculos infantis,
como ‘Pluft’ e a ‘Bruxinha que era
boa’, são os gêneros mais produzidos
pela empresa teatral de Arcos

O diretor e ator Luís Henrique e o ator
Alex Melo, proprietários da ‘LH
produções artísticas’


