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Palestra de Hoje: Os Males do Tabaco
Sinopse e Release
Duração: 30 min.
Público: Jovens e adultos (14 anos)
Gênero: Comédia dramática / Teatro de Animação
Ivan Titerenovich é um dos mais distintos conhecedores de diversos assuntos. Sua experiência,
de mais de trinta anos, lhe permite tratar com naturalidade os mais variados temas em suas
conferências. O tema abordado em sua palestra de hoje deveria tratar dos males do
tabaco... Contudo o peso do passado e a insatisfação com o presente revelam o desconforto
psicológico e emocional de um homem que toma consciência de sua velhice e fracasso. O que
deveria ser apenas mais uma palestra sobre um assunto qualquer, acaba por revelar um ser
humano querendo libertar-se de suas angústias.
"Palestra de Hoje: Os males do tabaco" é um espetáculo de teatro de animação que explora
a interpretação com boneco e ator dividindo a cena no monólogo "Os males do tabaco", de
Anton Tchekov. O espetáculo é o primeiro trabalho da Cia. Cênica Espiral e é voltado para o
público jovem e adulto, com duração de aproximadamente 30 minutos. Apesar de a
elaboração de personagens arquetípicas ou sintetizadas ser mais recorrente no teatro de
bonecos, o diferencial deste espetáculo é justamente a consistente elaboração da
personagem. Buscamos revelar as sutilezas das palavras do autor, que transita com maestria
entre o drama e a comédia, colocando ator e boneco dividindo a cena em
complementaridade poética. Brincando com as aparências de um ser inanimado (o boneco),
levamos ao palco o que há de mais humano em nós: nossas emoções.

Ficha Técnica
Espetáculo: Palestra de Hoje: Os Males do Tabaco
Elenco: Alex de Souza
Direção: Juliano Valffi
Texto: Anton Tchekhov
Tradução: Aurora Bernardini
Cenografia e Maquiagem: Juliano Valfi
Iluminação, Sonoplastia, Figurino e Boneco: Alex de Souza e Juliano Valffi
Op. de luz e som: Juliano Valffi

Rider Técnico (som, luz e palco)
Tempo de montagem
• 3 horas

Tempo de desmontagem
• 30 minutos

Pessoas envolvidas
• 01 Ator
• 01 Op. de Luz e som/Diretor

Características do espaço cênico
• Preferencialmente palco à italiana ou auditório, com dimensões mínimas de 3m largura x
3m profundidade x 4m altura (adaptável a diversos espaços);
• Público em posição frontal ao palco. Lotação de até 500 lugares para uma boa apreciação
do espetáculo.
Volume do cenário
• Um case de 30cm x 50cm x 80cm, aproximadamente 15 Kg. (A Cia. leva como bagagem).
Necessidades locais
• 01 Banqueta ou Cadeira. (Pode ser dispensável dependendo do local)
Equipamentos de som
• 01 Aparelho leitor de CD-R, com display de tempo progressivo;
• 01 Microfone auricular (Head-Set);
• 01 Sistema de equalização, amplificação e emissão de acordo com o espaço, em sua
lotação máxima.
Equipamentos de luz
• 10 – PC 1000W com porta-gel;
• 03 – Elipsoidal com porta-gel (Preferencialmente com zoom de 25º ou dois deles com íris);
• 01 – Set Light (Para plateia, caso o teatro não possua iluminação própria dimerizada).
• 01 – Mesa de luz com 12 canais.
OBS. Mesa de luz e som devem estar próximas, para operação de uma única pessoa.

Mapa de luz e palco

