Banco do Brasil apresenta e patrocina

a desumanização
de Valter Hugo Mãe

Baseado no livro do premiado escritor
português Valter Hugo Mãe, o
espetáculo traz à cena a história de
uma gêmea que perdeu sua irmã na
infância. Tendo que amadurecer sem sua
metade, sua irmã e melhor amiga, numa
cidade do interior da Islândia, onde o
conservadorismo e preconceitos fazem
parte do dia a dia, ela se depara com
situações e intolerâncias que a fazem
rever, de maneira drástica, sua relação
com a família, amigos e moradores
daquela sociedade opressiva.
duração: 50 minutos

De 26/08 a 26/09
De Quarta a Sábado, 19h
Domingos, 18h

INGRESSOS
www.eventim.com.br

“

A DESUMANIZAÇÃO é daqueles livros que pedem para ser lidos
e relidos algumas vezes. A cada leitura, algo que havia passado
despercebido salta das páginas, como num susto. Gosto de pensar
que foi assim que essa história “pulou” nas minhas mãos numa
livraria, diante de milhares de outras histórias, há seis anos. E ter
Valter Hugo Mãe embarcando com entusiasmo nesse projeto só nos
deixou mais e mais ávidos pela grandeza das suas palavras.

De lá pra cá, como num espelho, a estrutura do livro se fez presente
na minha vida: partiu de uma perda íntima para uma perda coletiva.
O mundo dos homens está acabando, previu Valter. A vontade de
fugir, de ser longe, está tão latente em nós quanto na personagem
que conta sua tristeza. A solidão dos fiordes transborda do nosso
peito. Mas o fato de conseguirmos - eu e uma equipe apaixonada circular com este espetáculo num ano tão duro me faz acreditar de
novo na beleza. No diálogo. Na arte. Porque só há beleza para que
um veja e o outro ouça.
MARIA HELENA CHIRA
Idealizadora do Projeto

“

Levar o livro A DESUMANIZAÇÃO novamente a um palco, de forma presencial,
é uma oportunidade única de reafirmar a força que o teatro possui para além das
adversidades que estes tempos tão fora dos eixos insistem em instaurar. É um
ato necessário para que sintamos, mais uma vez, que Arte e Cultura são pilares
fundantes de uma sociedade justa, sadia e profunda.
Este espetáculo, com as palavras e lirismos de Valter Hugo Mãe, nos revela a
vertiginosa jornada, na qual o mundo e suas contradições encontram símbolos
tão arquetípicos quanto o desejo da personagem Halla em sobreviver ao que ela
considera absurdo e, paradoxalmente, belo.
Meu muito obrigado a toda nossa equipe, assim como ao CCBB do Rio de
Janeiro pela sua acolhida e parceira neste momento em que só de mãos dadas
poderemos mostrar que o Teatro está mais vivo e pulsante do que nunca. E
que voltemos a experienciar num palco, com a força mítica de Maria Helena e
Fernanda, a beleza imensurável do fazer teatral, que segue bravamente colorindo
estes tempos cinzas.
Toda a sorte do mundo para nós...
JOSÉ ROBERTO JARDIM
Diretor

Após temporada de sucesso em São Paulo,
o Banco do Brasil apresenta o espetáculo
A DESUMANIZAÇÃO, baseado no livro do
premiado escritor português Valter Hugo Mãe.
Partindo de uma história sobre perda, luto
e superação, o título leva o espectador a
refletir sobre a própria condição humana
em tempos tão obtusos. Onde residiria a tal
desumanização descrita no título do livro
e do espetáculo? Existe uma chave, nos
diálogos da protagonista com seu pai, para
compreender este paradoxo proposto por
Hugo Mãe: “A humanidade começa nos que
te rodeiam, e não exatamente em você!” A
reflexão é aprofundada pelo autor em outro
trecho do texto: “Tudo em meu redor se dividiu
por metade com a sua morte”
Com a realização desse projeto, o Centro
Cultural Banco do Brasil promove o apoio às
artes cênicas e reforça seu comprometimento
na valorização da cultura, proporcionando uma
experiência do público com a arte.
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

“

(...) Ao jeito das fotografias antigas, sinto que entreguei meu livro
para revelação. Vi, por fim, o rosto da gente que me assombrou
durante anos e que, de alguma maneira, me assombrará a vida
inteira. Por vezes alguém nos devolve um livro com sua leitura, que
é sempre identidade. Quero dizer, alguém nos ensina sobre nosso
próprio livro, revelando como é a ressonância do que escrevemos
à luz de outro patrimônio emotivo e cultural. Aprendemos acerca
do que escrevemos com grande espanto. As pessoas fazem do
livro matéria viva, alastrando, e nós registramos a interferência
necessária, maravilhados com a explicitação dos nossos próprios
sentidos.
(...) Um livro acontece sempre na intimidade de cada um, ele só
existe na interioridade de quem lê e não se pode exercer domínio
nesse reduto. Aí, onde se ativa, ninguém está, senão cada leitor,
cada um de nós. No entanto, sei, por vezes alguém derruba
qualquer barreira, alguém cria a impressão de comungarmos de
uma ideia, como se ela fosse uma natureza plural, uma verdadeira
oportunidade de estar com alguém. O trabalho de Jardim, Chira e
Nobre assim o fez. Poucas vezes emudeci como a ver esta peça.
Não por simplesmente assistir ao esplendor do talento dos artistas
envolvidos (Marcelo Pellegrini na maravilhosa música original), mas
porque o livro se tornou um lugar para as centenas de pessoas
presentes, um lugar de coincidência para onde nos levaram e de
onde, na verdade, nunca sairemos por completo.
(...) Poucas vezes me vi tão justificado. Deve ser ao que se chama
a felicidade dos autores. Os leitores, claro, são a felicidade imediata
dos autores. Estes que se encontram num texto e não permitem
passividade alguma. Agem. Tornam-se cocriadores rotundos
Colocam-se a par do meu lado. Discutem comigo acerca do
universo que imaginei e que, afinal, se libertou. Está a solta.
Valter Hugo Mãe sobre a apresentação
de A DESUMANIZAÇÃO no Brasil.
Trechos extraídos do Jornal de Letras, de Portugal
Para ler a matéria completa, clique aqui

FICHA TÉCNICA
A DESUMANIZAÇÃO
A partir da obra de Valter Hugo Mãe
Patrocínio: Banco do Brasil
Realização: Centro Cultural Banco do Brasil

Videografismo e videomapping:

Direção: José Roberto Jardim

André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)

Adaptação: Fernando Paz

Visagismo: Leopoldo Pacheco

Elenco: Fernanda Nobre e Maria Helena Chira

Assistência de Direção: Louise Belmonte

Coordenação de Produção: Mônica Guimarães

Produção Executiva: Lívia Pinheiro

Música Original: Marcelo Pellegrini

Administração: Júlia Sousa

Desenho de Luz: Wagner Freire

Assistência de Cenografia: Mariana Godone

Cenografia: Belisa Pelizaro

Assessoria de Imprensa: JS Pontes Comunicação

Figurinos: João Pimenta

Fotos: Vitor Iemini

Videografismo e videomapping:

Idealização do Projeto: Maria Helena Chira

André Grynwask e Pri Argoud (Um Cafofo)

Produção: MoG Produtora

Centro Cultural Banco do Brasil
Rio de Janeiro - Teatro I
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro - RJ
CEP 20010-000 – Tel. 21 3808-2020
Nos termos da Portaria 3.083, de 25.09.2013, do Ministério da Justiça, informamos que o Alvará de
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