Cia do Fubá apresenta

A MENINA LIA

Vencedor do Prêmio CPT de Melhor Espetáculo Infantil
Vencedor do edital de teatro infantil Cultura Inglesa Festival
Espetáculo convidado do Festival Paideia de Teatro Infantil

A LEITORA DE LIVROS

A maior diversão de Lia é passar horas na biblioteca – para
desgosto dos seus pais, que seriam mais felizes se ela assistisse TV “como
toda boa criança”.
Um dia, Lia encontra um livro chamado Matilda, sobre uma
garota exatamente como ela. Inspirada por esse livro, e com a ajuda da
doce professora Mel, ela tentará vencer o desprezo de seus pais e a tirania
da diretora da escola, para encontrar seu próprio final feliz.
Inspirada em Matilda, de Roald Dahl, a Cia. do Fubá apresenta A
Menina Lia, espetáculo produzido para o Festival Cultura Inglesa 2012 e
que desde então coleciona prêmios, críticas positivas e apresentações em
todo o Brasil.

ROALD DAHL E SUA MATILDA
O britânico Roald Dahl é um dos maiores contadores de
histórias infantis dos nossos tempos. Autor de livros como A
Fantástica Fábrica de Chocolate, As Bruxas e O Fantástico Sr
Raposo, Dahl completaria 100 anos em 2016, se estivesse vivo.
Em 1988, Dahl publicou a história perfeita para mostrar
aos pequenos a importância dos livros: Matilda, história de uma
menina de seis anos que ama clássicos da literatura adulta, é
incompreendida pelos pais e pela diretora da escola, e descobre
ser dona de poderes mágicos, que a ajudarão a mudar sua vida.
A Menina Lia conta a história de outra garota inteligente
e incompreendida. Solitária, Lia só encontra refúgio na literatura. E
ao conhecer o livro Matilda, ela descobre que sua vida pode
mudar para melhor. Só que Lia não tem poderes mágicos, e terá de
encontrar de outra maneira o seu final feliz.

A HISTÓRIA DE LIA

Lia é uma personagem sem poderes mágicos justamente
para mostrar que ninguém precisa de poderes se tiver suas
histórias e sua criatividade! E a encenação de A Menina Lia
também vai por esse caminho: o cenário é formado por estantes
coloridas, e nas prateleiras um quebra cabeça de livros, que se
transformam em tudo que quisermos: gravador, gato, TV, nos
levando para um mundo em que não há limites para a imaginação.
Foi essa estrutura simples do espetáculo que permitiu
que ele realizasse mais de 130 apresentações em teatros e salas
alternativas de escolas, bibliotecas e centros culturais, através de
programas como Viagem Teatral SESI, Circuito SESI de Arte
Educação, Circuito Cultural Paulista e Mosaico Teatral; participasse
do Festival de Inverno de Garanhuns 2014, Festival Internacional
Paideia de Teatro para Crianças 2013, Festival Arte para Crianças
em Registro 2013, Festival de Teatro Infantil nos CEUs, além de
apresentações nos SESCs Itaquera, Osasco, Interlagos, Sâo Caetano.
Além disso, recebemos em 2012 o Prêmio Cooperativa
Paulista de Teatro como Melhor Espetáculo Infanto-Juvenil do Ano
e uma linda crítica de Dib Carneiro Neto, incluída em seu livro Já
Somos Grandes, colocando A Menina Lia como um dos destaques
entre os espetáculos infantis paulistanos dos últimos anos.

Assista a um trecho do espetáculo aqui:
http://www.youtube.com/watch?v=B_CrGFSJFwg

A CIA DO FUBÁ

A Cia do Fubá surgiu em 2010, com o encontro de artistas
que se conheceram na ECA-USP, e que tiveram a ideia de criar
narrativas infantis divertidas de fazer e de assistir.
Em 2011, Que Aconteceu com Vô Quim? estreou no Teatro
Cacilda Becker, e circulou por CEUs de São Paulo e pelo SESI Santos.
Segundo espetáculo do grupo, A Menina Lia venceu o Edital
de Teatro Infantil da Cultura Inglesa, ganhou o Prêmio Cooperativa
Paulista de Teatro 2012 na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, e realizou mais de 130 apresentações em SESCs, SESIs,
bibliotecas públicas, festivais e circuitos culturais por todo o Brasil.
Poetinha Camará, criado a partir da vida e obra de Vinícius
de Moraes, é o terceiro espetáculo do grupo, estreou no final de 2015
e já passou pelo SESC Santo Amaro e SESC Santos.
Agora o grupo já prepara um novo espetáculo, Space
Invaders, com texto de Fernanda Gama, vencedor do PROAC – Bolsa
Estímulo de Dramaturgia, com estreia prevista para o final de 2016.

FICHA TÉCNICA

Texto e direção

Fernanda Gama

Elenco

Bruno Gavranic
Fernanda Gama
Leonardo Devitto
Maria Tuca Fanchin

Cenário e Figurino
Iluminação
Produção

Antônio Vanfill
Luciano Ferreira Alves
Cia do Fubá &
Núcleo Corpo Rastreado

NECESSIDADES TÉCNICAS

Espaço adaptável, disposição frontal
Iluminação básica, se disponível

Som 2 caixas de som, microfones se disponíveis
Duração 65 minutos
Recomendado para crianças de 06 a 12 anos

CONTATO

ciadofuba@gmail.com
www.facebook.com/ciadofuba
graciane@corporastreado.com
(11) 3071-7138

