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Banco do Brasil apresenta e patrocina
PinóQuio, espetáculo infantil com
adaptação do texto fiel à fábula de Carlo
Collodi, direção de Miguel Vellinho, texto
e canções do maestro Tim Rescala.
A primeira opereta da Cia PeQuod Teatro
de Animação comemora 21 anos da
premiada companhia. PinóQuio conta a
história de um boneco de madeira que
sonha em ser gente. A história publicada
em 1883 inclui moral, educação e o valor da
verdade.
Com a realização desse projeto, o Banco
do Brasil reafirma o seu compromisso com
a promoção do acesso à literatura
internacional, que estimula a reflexão e
discussão de temas relevantes, como a
educação.
Centro Cultural Banco do Brasil

Cantando a história de Pinóquio
Ainda criança, principalmente por
frequentar o Theatro Municipal do Rio de
Janeiro, onde meu pai era corista, me
habituei a ouvir histórias cantadas e não
apenas contadas. Por isso, foi bastante
natural para mim, anos mais tarde, me
tornar autor de óperas e musicais, além de
espetáculos que se situam no limiar entre
um e outro. Me parece ser este o caso do
Pinóquio que apresentamos agora ao
público.
Definir se ele é uma opereta, um musical
ou mesmo uma ópera não é o mais
importante. Mas é fundamental apontar
que se trata de uma versão em que a música
é o fio condutor, e em que a palavra é
sempre utilizada de forma musical. Ela
pode ser cantada, no sentido exato do
termo, ou pode vir também através do
canto falado, recurso que utilizamos
bastante nesta montagem.
E se a música é o fio condutor da narrativa,
isso equivale a dizer que o tempo aqui é
tratado de forma muito peculiar, nunca
realista, mas sempre musical, poética. A
dramaturgia é, obviamente, consequência
disso, desse tempo peculiar e não realista.
Mas, seja nas canções ou nos recitativos,
todo texto aqui é essencial para que a
história seja contada, ao contrário da
opereta tradicional ou da ópera barroca,
nas quais apenas o recitativo tem essa
função.
E junto com atores-cantores temos dois
músicos, que dialogam tanto com eles
quanto entre si, como uma
micro-orquestra.
Enfim, montar Pinóquio com a Cia Pequod
e artistas convidados é um privilégio, uma
alegria, uma forma de reverenciar a arte, os
artistas e todos os contadores e cantadores
de histórias.

Tim Rescala

Que saudade!
Era para ser um espetáculo dos 20 anos de
vida da PeQuod. Era para ser uma festa em
família, que nos reuniria no palco para
celebrar essas duas décadas de intensa
produção, em que cada projeto marcou
profundamente as nossas vidas. Enfim,
merecíamos esta festa e escolhemos o
boneco mais famoso do mundo para servir
de mote para a comemoração e de eixo para
desenvolver alguns temas que ainda soam
extremamente atuais. Carlo Collodi, lá no
século XIX, não poderia imaginar como
esses assuntos rendem até hoje! Desprezo
à Educação e à Escola; culto à mentira;
deformações de caráter... Tudo está lá no
livro, escrito em 1883 e que, com apenas
alguns cortes e acentos, trouxemos para a
cena do jeito que ele é. Diferentemente do
que o desenho animado da Disney
popularizou, As aventuras de Pinóquio, o
livro, não se atém tão fortemente ao fato de
que o boneco, ao mentir, tem o nariz
aumentado. Isso certamente encantou
Walt Disney, pois é uma gag fascinante
para quem está no campo da visualidade.
Tal detalhe da história, porém, é um fato
episódico no livro, cuja narrativa deixa bem
claro que o todo da aventura se estabelece
na ideia da construção ética e moral de uma
criança, que em uma bela metáfora se
apresenta como um boneco que deseja ser
menino – ou seja, crescer.
A pandemia veio e atrapalhou os planos da
nossa festa, que teve que ser adiada até o
fim de 2021. Mais que isso, embaralhou
por completo o nosso projeto, que
precisou ser repensado profundamente.
Celebro, por fim, a sensação de esperança
e renovação trazida por Elisa, Lorenzo,
Aisha e Miguel e dedico este espetáculo a
Márcio Newlands, na crença de que haverá
festa também em outros planos.
E viva o circo! O primeiro palco das nossas
vidas, muitas vezes bem antes do Teatro.
Viva este espaço de diversão familiar em
que adultos e crianças estão em total
comunhão. Estávamos com muita saudade
dos palcos e este espetáculo celebra este
espaço cheio de surpresas, desafios e risos.
Estávamos com saudades do nosso
público... E é por isso que, enfim, estamos
aqui de volta!
Bom espetáculo!

Miguel Vellinho
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PEQUOD
Criada em 1999, a PeQuod Teatro de
Animação é uma companhia carioca de
repertório, que se dedica ao teatro de
animação e aposta na interseção de
linguagens como diferencial.
Desde sua fundação, vem aprofundando
experiências que têm renovado o teatro de
animação e promovido uma aproximação
entre cinema, teatro, dança e cultura pop
contemporânea. Ao longo de sua
trajetória, foi agraciada com alguns dos
mais importantes prêmios teatrais do país.
Mais informações no site:
www.pequod.com.br
@ciapequod
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