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Precipitação de procedimento; entusiasmo, fervor, paixão.
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, eram chamadas fúrias – Furiæ ou Diræ.

, eram chamadas fúrias – Furiæ ou Diræ.

, eram chamadas fúrias – Furiæ ou Diræ.

Imagem:Orestes Pursued by the Furies by William-Adolphe Bouguereau (1862) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%AAmesis_(mitologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tis%C3%ADfone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Megera
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alecto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_romana
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Precisamos começar falando sobre teatro e
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de trabalho. Éramos dois casais de artistas,

de trabalho. Éramos dois casais de artistas,

de trabalho. Éramos dois casais de artistas,

duas mulheres e dois homens, se lançando

duas mulheres e dois homens, se lançando

duas mulheres e dois homens, se lançando

numa discussão que inevitavelmente nos

numa discussão que inevitavelmente nos

numa discussão que inevitavelmente nos
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pesquisas e investigações sim, mas também autoanálises, revelações, declarações,
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de criar e solucionar com talento e ousadia os desafios do jogo cênico; um aprimoramento

de criar e solucionar com talento e ousadia os desafios do jogo cênico; um aprimoramento
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possível os tantos territórios artísticos do nosso país, ampliando circuitos e gerando
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