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SINO PSE
A releitura da Fábrica de Sonhos conta a história de dois
velhos amigos, a Cigarra e a Formiga, dois artistas de gostos e
estilos totalmente opostos. A Cigarra é uma atriz internacional,
que teve um passado glorioso em Hollywood. Ela vive dos seus
sonhos e detesta ter que pegar no pesado, como montar e
carregar cenários, passar figurinos e consertar adereços. Montar
lona de circo, então, nem pensar.Já o seu companheiro, Chico
Formiga Serra Cassarola (Serra do pai e Cassarola da mãe, como
ele costuma dizer) é um artista muito simples, de formação
circense e origem humilde, mal sabe falar a língua portuguesa.
Mas quando ele sobe em um palco ou picadeiro, se transforma.
Ao contrário de sua amiga Cigarra, adora pegar no batente.
Nunca saiu do Brasil, mas o conhece de ponta a ponta. Em seus
muitos anos de carreira, Chico Formiga já levou alegria por todos
os estados e cidades desse imenso país já sofreram muito –
afinal, vida de artista não é mesmo muito fácil. E foi por causa
dessas dificuldades que ele aprendeu que é muito importante
trabalhar e guardar seus ganhos e alimentos para que em épocas
difíceis não se veja novamente em maus lençóis.

ESPETÁCU LO
A proposta é levar ao público infantil uma releitura do
clássico “A Cigarra e a Formiga”, já bastante conhecido de todos
nós e que já foi muitas vezes contado em diversos idiomas e
linguagens. Esta fábula apesar da data de sua primeira
publicação, traz em seu conteúdo um tema atual e muito presente
no dia a dia das crianças, que desde cedo devem aprender que é
preciso trabalhar para que possamos conquistar algo na vida,
sejam de valores materiais ou morais. O espetáculo A Cigarra e a
Formiga em Vida de Artista mantêm a mesma espinha dorsal do
conto escrito por La Fontaine onde duas personagens discutem
valores e costumes de uma sociedade de bichos onde o trabalho
é fundamental para a sobrevivência. Na trama adaptada por Rony
Guilherme tais personagens são transportados para o mundo
artístico, onde são inseridos saborosos momentos de pura
fantasia e interatividade traduzidas através da cultura circense
com antigas gagues e reprises, daquelas que já vimos encenadas
pelos palhaços Piolim, Arrelia, Carequinha, Pururuca e Torresmo,
encenações clássicas de nosso circo daquelas que foram
passadas de pai para filho.

F IC HA T ÉCN ICA
Gênero: Comédia
Duração: 50 minutos
Classificação: Livre
Texto e Direção: Rony Guilherme
Assistente de Direção: Ricardo Matioli
Iluminação: Guido Caratori
Operação de Luz: Ricardo Matioli
Cenografia: Guido Caratori
Sonoplastia: Ricardo Matioli
Operação de Som: Lucas Amado
Instrumentação ao Vivo: Lucas Amado
Figurinos: Drica Sanches
Adereços: Guido Caratori e Carol Fiorese
Maquiagem: Drica Sanches e Guido Caratori
Preparação Física: Leandro Dias Miguel
Programação Visual: Guido Caratori
Consultoria Pedagógica: Eliane Ap. Cerantola Massi
Fotografia: Martha Martins e Carlos Nogaroto
Assessoria de Imprensa: Drica Sanches
Produção Executiva: Drica Sanches e Guido Caratori
Coordenação Geral do Projeto: Cia. Fábrica de Sonhos

EL ENC O
Drica Sanches, Guido Caratori e Lucas Amado.
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