Apresenta

A Sopa de Pedra

Tatiana Belinky
Nascida na Rússia chegou ao Brasil com 10 anos de idade. Recebeu a cidadania
brasileira e foi radicada em São Paulo.
Foi uma das mais importantes escritoras infanto-juvenis contemporâneas e
autora de mais de 250 livros, e fez a primeira adaptação do Sítio do Pica Pau
Amarelo de Monteiro Lobato.
"O livro é o único objeto mágico, maior por dentro do que por fora. Dentro do

livro cabem um dinossauro, um castelo, um país estrangeiro."
"Você me pergunta o que é Educação e não dá nem para responder. É só tudo!"
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Sinopse
Brincando com a linguagem de teatro e o universo do "Rock and Roll" mergulhamos
na brincadeira de trazer a peça "A Sopa de Pedra" de Tatiana Belinky para o mundo
do Rock. A Velha Avarenta em versão roqueira irá receber o guitarrista e o clown e
juntos vão cozinhar a sopa futurista de 2016!
A montagem do espetáculo de teatro "A Sopa de Pedra" da dramaturga Tatiana
Belinky visa divulgar para um grande público a obra de nossa saudosa pioneira. Nesta
Nesta montagem vamos transformar os vagabundos em roqueiros, dentro da
proposta de Tatiana, de que a dupla pode ser de qualquer tipo: “Os personagens
podem também ser: palhaços, migrantes, saltimbancos ou outro tipo de dupla
cômica.” Dentro do espírito de trazer cultura de alta qualidade literária e artística
para jovens e adultos vamos realizar uma montagem de censura livre.

Histórico do Grupo
As fundadoras, Karin Dormien Mellone e Viviane Victtorin, trabalham juntas há anos.

Karin Dormien Mellone é diretora de teatro com graduação e pós-graduação no
Centro de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São

Paulo. Apresentou sua tese de mestrado "Tatiana Belinky: a história de uma
contadora de histórias" em 2008, com orientação do Prof. Dr. Clóvis Garcia.
Viviane Victtorin, graduada em Letras, desde criança foi aluna dos mestres de teatro
e dança da cultura de raiz de Olinda. Amadureceu seu trabalho em São Paulo,
estudando e praticando como atriz, bailarina e professora. Seu trabalho como
professora de teatro para crianças trouxe uma profunda compreensão do universo
da cultura da infância.

Em 2008 realizaram a montagem do espetáculo "Um Caldeirão de Poemas" de Tatiana Belinky, que foi apresentado até 2012.
Em dezembro de 2012 foi lançado o livro "Tatiana Beliky: Uma janela para o mundo" editado pela Editora Perspectiva. Karin Mellone

Mellone escreveu o capítulo "Desde que o mundo é mundo", fazendo um levantamento dos textos que Tatiana roteirizou para a
televisão dos anos 50.
A peça "Uma Janela para o Mundo" de Tatiana Belinky é uma adaptação feita para crianças de três das peças contidas no livro. Sua
estreia foi em 2013 na Viagem Literária da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Em 2014 houve o convite para mais uma
Viagem Literária, a peça cresceu, os pequenos bonecos de marionete indianos inspiraram a construção de bonecos maiores. Foram
convidados para trabalhar conosco o músico Bryan Hose Bach e o ator Renato Rodrigues, também professor de dança indiana. Tainã
Tainã Vasconcelos passou a trabalhar como produtora, Aluísio Sales cenógrafo e Robson Valentin como Light Designer da
ArtsCompany .

Em 2015 nasceram mais duas peças:
O espetáculo "Veleiro de Encantos", dramaturgia e direção de Karin
Mellone com o elenco da ArtsCompany que é uma brincadeira
sobre as navegações.

O espetáculo "Ópera Rock A Sopa de Pedra" é uma adaptação da
peça "A Sopa de Pedra" de Tatiana Belinky em ritmo de Ópera Rock.
E no mesmo ano a Cia. foi convidada para fazer a Ópera Lua Alegria

sobre Luiz Gonzaga em Recife, onde seu sucesso resultou no
Especial de Ano Novo para a Rede Globo do Nordeste.
Em 2016 no Carnaval de Pernambuco estreou o espetáculo Retalhos
com a Orquestra do Maestro Adelmo Apolônio, que foi um
verdadeiro sucesso de público e crítica.

Currículos
Karin Dormien Mellone (Diretora)
Mestre em Artes pelo Centro de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

Viviane Victtorin (Atriz)
Atriz, bailarina e professora de literatura, teatro e danças brasileiras.

Renato Rodrigues (Ator)
Ator, dançarino, professor de dança contemporânea, pesquisador de dança indiana.

Bryan Hose Bach (Musico)
Cantor, músico, compositor, professor e diretor musical.

Aloisio Sales (bonequeiro)
Cenógrafo, aderecista e bonequeiro, formado pelo CPT/SP e atualmente trabalha no Teatro Municipal de São Paulo.

Robson Santiago Valentim (sonoplasta)
Chefe do setor de iluminação cênica do Centro Cultural São Paulo desde 1998.

Tainã Vasconcelos (Produtora)
Formada em Design de Moda pela Faculdade Paulista de Artes, trabalhou como produtora cultural da cia Pia Fraus.

Mapa de luz

Mapa de ligação
1-

Ligar todas as leds na mesma tomada com a posição do mapa.

2-

Ligar um set light na frente do palco com tomada 220v.

3-

Pendurar o globo na vara de luz. Atenção: não pode ligar o globo em nenhuma extensão.

4-

Ligar o setligt do fundo da cortina virado para o globo em 220v.

Informações sobre espetáculo

Cena 1: quando ela fala sobre as moedas - ligar a luz e soltar fumaça.
Cena 2: tira a luz de frente do chão quando ela for para traz da cortina.

Cena 3: volta a luz quando eles saírem da cortina.
Cena 4: saem todos da frente e vão para traz da cortina - sai a luz e só volta quando todos ficarem na frente da cortina novamente.

Observação: a fumaça e usada no início do espetáculo. Cena 1, 3 e 4 soltar fumaça e depois parar.
1 CONSOLE DE ILUMINAÇÃO: ETC EXPRESS, ELEMENT, ION OU SIMILAR
LIGHTING: ROBSON VALENTIM CEL: (11) 98155-0505.
e-mail: jmakavelle@hotmail.com.br.
jmakavelle@yahoo.com.br. FACEBOOK: ROBSON VALENTIM.

Necessidades Técnicas
 03 Headsets

 01 Microfone com pedestal para gaita
 02 Pontos de Energia 220V e 110V
 01 Extensão
 01 Cabo P10

 01 Amplificador com distorção
 03 Cadeiras
 01 Mesa pequena

Fotos

Fotos

Sbat
e
Ecad

Ficha Técnica
Dramaturgia: Tatiana Belinky
Direção e adaptação: Karin Mellone
Atuação: Viviane Victtorin e Renato Rodrigues

Músico: Bryan Hose Bach
Cenário e adereços: Aloísio Sales
Figurinos: ArtsCompany
Iluminação: Robson Valentim

Assistência de Produção: Sônia VS
Produção Executiva: Tainã Vasconcelos

Contatos
PSIU PRODUÇÃO ARTE E ASSESSORIA
Tainã Vasconcelos - Produtora Artística
(011) 2544-5043

(011) 95977-0391
taina.psiuproducao@uol.com.br

Facebook: Psiu Produção Arte e Assessoria

ARTSCOMPANY
www.artscompanyteatro.com.br
Facebook: ArtsCompany Teatro

