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Fernanda Torres,
atriz reconhecida no
cinema, no teatro e na
televisão, também é
escritora. Ela acaba de
lançar A Glória e Seu
Cortejo de Horrores
por Francine Moreno

os 20 anos, a atriz e dramaturga Fernanda
Torres surpreendeu o júri do festival Cannes,
na França, com sua atuação visceral no filme
Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, e
conquistou a Palma de Ouro do evento de 1986. Hoje, aos
52 anos, ela continua surpreendendo seu público. Com
36 anos de estrada, ela soube estar presente com maestria
no teatro, televisão e cinema, e capaz de atuar num arco
dramático que vai da comédia escrachada ao denso drama
psicológico.
Fernanda, que estreou como atriz em 1978, aos 13
anos, num especial de TV, sob a direção de Domingos de
Oliveira, também faturou o prêmio Shell de melhor atriz
de 2003, pelo espetáculo teatral A Casa dos Budas Ditosos.
Além da sua versalidade como atriz, ela tem se tornado
uma revelação como escritora, ampliando seu campo de
ação e influência. Em 2007, Fernanda escreveu sua primeira crônica para a revista Piauí. Em No Dorso Instável
de um Tigre, ela fez um relato bem-humorado sobre o
medo do ator ao entrar em cena e, desde então, manteve
a contribuição com a revista e colunas regulares no jornal
Folha de São Paulo, em que escreveu sobre política, e na
Veja Rio, em que saíram textos como Dercy e A Dança
da Morte.
Estreou na literatura em 2013 de forma apoteótica,
com o romance Fim, que recebeu elogios da crítica e ultrapassou a marca de 150 mil livros vendidos. A obra,
lançada pelo selo Companhia das Letras, traz grupo de
amigos cariocas às voltas com a morte e as próprias frustrações. Na história, eles rememoram as passagens marcantes de suas vidas, como festas, casamentos, separações,
manias, inibições e até arrependimentos. A queridinha do
público por sua atuação na série Os Normais também
lançou uma coletânea de crônicas marcadas pelo humor
e pelo tom confessional. A obra Sete Anos, de 2014, é
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