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televisão
LLgalã na área

Uma viagem no tempo
Com olhar crítico, Bruno Gissoni revê o trabalho em ‘Flor do Caribe’
LLJULIANA PIMENTA

A

pinta de galã não é de hoje e,
com a reprise de Flor do Caribe,de 2013,o público tem
a chance de lembrar um dos papéis mais charmosos da carreira de
Bruno Gissoni.Aos 33 anos,o ator
lembra com carinho dos aprendizados que teve com o personagem.
“O Juliano é muito feliz com pouco, ele não vivia a vida dessa forma materialista como a maioria de
nós vive. Então, eu acho que essa
foi a maior lição. Era um personagem muito leve e feliz com tão
pouco”, declara ele, que precisou
entender a melhor forma de se conectar com o papel.
“O Juliano é de um universo
completamente distante do meu.
Ele é um pescador,é adotado e acaba se apaixonando por uma mulher mais velha.Então,vários universos que eu nunca tinha tido
vivência. Esse foi o maior desafio,
encontrar um elo verídico entre
o meu personagem e eu”, lembra.
Antes da pandemia, Bruno
viajou o país de carro ao lado da
companheira Yanna Lavigne e da

filha Madalena.Apaixonado pelo
Brasil, o ator fala com carinho da
oportunidade de conhecer as locações de Flor do Caribe logo no
comecinho da novela.
“O povo Potiguar, o Rio Grande do Norte, o Nordeste inteiro
é um povo muito receptivo e eu
lembro que foi muito especial para mim por várias razões.Baía Formosa, Pipa, eram cidades que eu
não conhecia. E eu fiquei espantado com a beleza e com a simplicidade do lugar. É um Brasil muito latejante,muito vivo e pulsante.
Acho que é isso que vou levar para
o resto da vida como recordação
desse lugar”, destaca.
Em isolamento,Bruno diz que
gosta de rever a trama. Apesar de
ser crítico ao próprio trabalho,
admite que essa etapa faz parte da
evolução.“Eu adoro rever. Eu sou
muito crítico também e fico imaginando como seria se eu tivesse
criado o personagem de forma
diferente. É muito legal conseguir
ver o seu trabalho, anos atrás. Só
acrescenta.O personagem Juliano
me trouxe muitas informações sobre aquele universo”, explica.
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Resumo das
novelas
MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h35. Globo: Andrezza tranquiliza
K1 e garante sua segurança. Lica, Ellen,
Samantha,MB e Felipe pressionam Bóris a voltar para o Grupo. Benê é aprovada para o curso de música.
FLOR DO CARIBE

18h05. Globo: Cristal avisa a Cassiano que chegará a Vila dos Ventos
no dia seguinte. Ciro fica triste porque
Mila deixará Vila dos Ventos.
HAJA CORAÇÃO

19h15. Globo: Agilson e Leozinho
despistam as lembranças de Camila.
Fedora reclama de seu vestido de casamento e Teodora a repreende. Genésio
ameaça as filhas de Francesca.
AMOR SEM IGUAL

21h00. Record: Poderosa conta para
Miguel sobre seu encontro com o pai.
Ela se despede de Miguel, que fica arrasado. Diante de Ramiro, ela se revela.
CHIQUITITAS

21h00. SBT: Clarita vê no perfil da
rede social de Beto uma foto dele
com Érica. Cintia comunica aos órfãos que um casal irá visitá-los.
A FORÇA DO QUERER

Ator fala sobre os desafios de interpretar o pescador Juliano

20h40. Globo: Jeiza fala para Zeca
que pode tentar encontrar o menino
que caiu com ele no rio. Junqueira não
gosta de ser comparado a Rubinho. Jeiza relata que viu Rubinho.

