INTRODUÇÃO:

A produção do espetáculo “RAINHA[(S)], DUAS ATRIZES EM BUSCA
DE UM CORAÇÃO” foi realizada na cidade de São Paulo durante o
segundo semestre do ano de 2008. O projeto ganhou o PAC Edital
nº 08 - Concurso de Apoio à Produção Inédita de Espetáculos de
Teatro da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo - e estreou
no SESC Avenida Paulista no dia 7 de novembro de 2008,
cumprindo uma primeira temporada até dia 21 de dezembro do
mesmo ano. A segunda temporada teve início no dia 8 de janeiro de
2009 e se estendeu até 15 de fevereiro desse mesmo ano, também
no SESC Paulista. A peça teve uma ótima repercurssão nos
principais veículos de mídia da cidade de São Paulo. Trata-se de
uma adaptação baseada no texto clássico do escritor alemão
Friedrich Schiller (1759-1805): "MARIA STUART". A dramaturgia foi
feita em sala de ensaio, pelas próprias atrizes mais a diretora do
espetáculo. O enredo da peça gira em torno da luta políticoreligiosa entre as rainhas Elizabeth I e Maria Stuart, que
disputavam a coroa da Inglaterra na segunda metade do século
XVI. Concebida para um teatro em arena, a presente adaptação
traz apenas duas atrizes para a cena, centralizando as questões
levantadas por Schiller nas duas personagens principais. O
espetáculo conta com uma equipe de profissionais conceituados. A
direção é de Cibele Forjaz. Em cena, as atrizes Georgette Fadel e
Isabel Teixeira.

As informações descritas neste Rider Técnico pretendem descrever
as necessidades para a realização da apresentação do espetáculo
Rainha[(s)], duas atrizes em busca de um coração.

1. INFORMAÇÕES SOBRE O ESPETÁCULO:

A. Gerais:
O espetáculo é realizado num palco em formato de arena e dura
100 minutos sem intervalo. A classificação recomendada é para
maiores de 14 anos. Os nomes da diretora e atrizes terão
sempre que ser apresentados junto ao título da peça em todo o
material de comunicação, divulgação e programação do festival
ou do evento contratante.

B. Equipe Local:
A contratação da equipe local é de inteira responsabilidade do
festival ou do evento contratante.
Deve-se seguir a premissa
de que todos da equipe de trabalhadores locais devem estar
aptos a trabalhar em departamentos específicos do teatro. A
produção do espetáculo viajará com uma equipe mínima cuja
função primordial será supervisionar e coordenar a equipe local
para assegurar um trabalho preciso e seguro.
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2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

A.1.Palco:
Área de atuação – diâmetro do palco:
Ideal: arena de 7 metros de diâmetro
Mínimo: arena de 5 metros de diâmetro
Máximo: arena de 10 metros de diâmetro

A área do palco é delimitada pelo desenho de um labirinto, que é
aplicado no chão com fita crepe:

A.2. Área ao redor do palco (platéia e nichos):
A platéia é formada por quatro partes separadas. Entre essas partes
da platéia encontram-se, em sentido horário: trono-camarim de
Maria Stuart, nicho da contra-regragem, trono-camarim de
Elizabeth, piano e pianista.

Fotos gerais do palco:

A.3. Bastidor:

Acima da arena está instalado o bastidor. Trata-se de um grid
desmontável, transportado junto com o cenário da peça. Além de
servir de suporte para alguns equipamentos de luz, o grid comporta
uma maquinaria específica, responsável pela movimentação de
lâmpadas que se deslocam durante a peça, como demonstram as
fotos abaixo:

1.

2.

3.

4.

A.4. Biombo dos tronos-camarim:

02 biombos formados por 3 partes cada, com dobradiças douradas
material: madeira (ver amostra), tecido com transparência (usar
camada dupla), rodízio preto com trava.
dimensão de cada parte do biombo: 1,00 x 1,90m de altura
(incluindo rodízios)
total de rodízios: 12 unidades (para os 2 biombos)
parte 1 (12 lâmpadas)
parte 2 (5 lâmpadas)
parte 3 (12 lâmpadas)
com distância de 25cm entre elas (ver desenho)
total de lâmpadas: 58 unidades (para os 2 biombos)

B. Som / música ao vivo:

-

01 CD player profissional
01 piano (armário) afinado
Caixas acústicas para a sala

C. Vídeo:

Um projetor a pino no centro da arena. A mídia utilizada é dvd. O
aparelho de dvd deverá ter a função de retirar da tela/display os
ícones do menu. Por exemplo: não deverá aparecer na projeção a
palavra "play" ou "pause" quando utilizadas.

-

01 projetor de vídeo 2000 lúmens

-

01 aparelho de DVD

B. Luz:
Equipamento:
10 Refletores tipo PC 1000W
24 Refletores tipo Source Par lente 2 e 5
02 Refletores tipo Micro Elipsoidal 75W
02 Refletores tipo Elipsoidal 26° 650W
04 Refletores tipo Elipsoidal 36° 650W
07 Refletores tipo Fresnél 500W
07 Refletores tipo Loco Lite (Par 56)
04 Refletores tipo PIN BIN (Par 36)
04 Refletores tipo Micropar 50W (Dicróica)
20 rabichos de 3 mts cada com soquete comum e lâmpadas tipo
spot
Fiação
01 mesa de luz com 60 canais e submasters
60 canais dimmer 2 kw
Montagem/desmontagem
O cenário é composto de lâmpadas que deverão ser energizadas

Filtros:
difusor para os PCs e para 10 Par
Lee 702 para 08 Par
Cinegel Rosco 3208 para 06 Par
Lee ou Rosco Supergel 09 para 10 Par
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B. Legendas:

Para países que não falam português, deverá haver um sistema de
legendas, com um computador e 2 projetores/telas ou displays (um
para cada lado da platéia). Este equipamento terá que ser
providenciado pelo contratante. A produção do espetáculo irá se
encarregar do operador. O contratante deverá providenciar um
técnico para auxiliar o operador sobre o equipamento.

C. Camarins:
2 camarins: 1 para as duas atrizes e 1 para a equipe técnica e
material.

4 toalhas de banho.

Camareira:
Deverá estar no teatro na chegada do figurino.
Pendurar todo o figurino depois de passá-los
Preparar o figurino, passado e limpo no lugar 2 horas antes do
espetáculo.
Recolher o figurino depois da apresentação.
Lavar algumas roupas de um dia de apresentação para o outro.

G. Cenografia:

Cenário – Mobília:

Quadros da entrada

1 Maria Stuart

2 quadros de
40cmx51cm

Tapetes persas

1,5 mt X 1mt
2 unidades, uma para
cada trono

Cadeiras de madeira
giratória

2 unidades
55cmx87cmx46cm

Araras

2 unidades – estrutura
de metal
1,20mx1,80mx64m

Mesa

2 unidades
55cmx50cmx38cm

1 Elizabeth I

Cabides dourados “coroas”
3 unidades
(cabides normais laqueados
em dourado)

Cabides de madeira do
figurino

3 unidades

Piano-armário

1 unidade

Banco do piano

1 unidade (o banco
tem que ser
giratório)

Módulo de madeira para anexar nas
mesas (também usado como
suporte da balança)

5 unidades
40cmx50cmx20cm

Objetos de cena:

Livros Maria
4 unidades:
Deleuze, Artaud, Marie Stuart e
Maquiavel.

Textos da peça “Rainha[(s)]”

2 unidades

Make up
Marca:kriolan
2 pote de translucent powder
2 cake eye liner black
2 lip glisser (LG5 e LG2)
2 Blush rosa
2 pincéis de Blush
2 pincéis batom
1 lápis vermelho
2 panstics bejes

Demaquilantes
1 cetaphil limpeza
líquido
- lenços
umidecidos Nívea

Garfo para estourar bexigas
vermehas
1 garfo de metal normal
3 bexigas vermelhas

Anel em formato de coração
vermelho

3 unidades

Munhequeira
1 unidade

Saca-rolha, garrafa de
vinho tinto seco e duas
taças de acrílico

Colares de
péloras

1 Pérola

Grampos dourados grandes
3 caixas

1 pote de groselha, 1 pote de
mel e bacia transparente

1 Vermelho

Toalhas de rosto

vermelha

1 unidade de cada
cor

Fôrma de alumínio em
formato de coração para
guardar maçãs

“Plim”

1 unidade

Balança
1 unidade laqueada em dourado
com peso de medida (200g)
39cmx40cmx18cm

Copos transparentes com favas

4 unidades (2 copos com favas
vermelhas e 2 copos com favas
brancas)

Bacia de alumínio com divisória em
duas cores (vermelho e branco)

1 unidade

branca

Talco c/ pufe

1 unidade

Telefone celular

2 unidades

Caixas de papelão
cenografadas

Vermelha

1 unidade de cada
31cmx40cmx20cm

Porta-jóias (caixa de papelão
em formato de coração)
1 unidade
18cmx17cmx7cm

Arandela com fio longo

1 unidade com lâmpada 100w

Pérola

Espelhos

Retangular

Retangular quebrado

3
unidades

Apliques
5 unidades

Peruca

1 unidade

Trompete
(instrumento
musical)

1 unidade

Pedestal para trompete

1 unidade

Case para trompete - branco

1 unidade

Redondo (1)

Saco plástico com cordas de cisal
dentro

1 unidade

Guarda-chuva

1 unidade

Mochila

1 unidade

Caneta bico de pena

1 unidade

Tinteiro

1 unidade com tinta
(parker azul real lavável)

Touca de natação branca

2 unidades

Livro Rilke
1 unidade
“Elegias de Duíno” de Rainer Maria
Rilke, Ed. Globo.

Livro Schiller – capa dura com alça de
cetim aplicada
1 unidade
“Maria Stuart” de Friedrich Schiller, Ed.
Abril Cultural

Água potável em garrafas de vidro
verde (Perrier)

5 unidades

Bala
1 unidade recarregável de bala tic tac
sabor cereja

Pasta vermelha
1 unidade com papel sulfite dentro

Metrônomo

1 unidade

Carta com sangue
1 unidade
1 folha sulfite com texto impresso
machada com anelina vermelha

Figurinos
Camisolas

1 vermelha

1 pérola

1 vermelho

1 pérola

1 vermelho

1 pérola

2 unidades

Roupões

2 unidades

Casacos

2 unidades

Vestidos-mortalhas
adereçados com alfinetes

Vermelho

2 unidades

Calças de montaria

2 unidades
Cor Beje

Perneiras e sapatilhas

2 pares de cada

Camisetas regata

4 unidades
Marca Hering Cor beje
2 unidades tamanho M
2 unidades tamanho G

Body

1 unidade
Cor beje tamanho G

Bota de montaria de couro marrom

1 par
Tamanho 36/37

Branco

Colete de couro

frente

costas

frente

costas

1 unidade

Cintas
2 unidades
Cor beje
1 cinta tamanho M
1 cinta tamanho G

Paletó

1 unidade
Cor cinza costumizada

Calça social com suspensórios

1 unidade
Cor cinza costumizada

Calçolão

1 unidade
Cor preta

Camiseta
1 unidade
Cor preta
Marca Hering
Tamanho M

1 par de meias pretas

Calça de montaria

1 unidade
Cor chumbo

Camiseta

1 unidade
Cor de chumbo
Marca Hering
Tamanho M

Perneira

1 par
Cor de chumbo

Cinta

1 unidade
Cor de chumbo

Bolsa e sacola para atriz

1 unidade de cada

Bolsa

Sacola

Figurino civil da atriz

calça

camiseta

sapato

Listagem de Perecíveis

PERECÍVEL
Favas vermelhas
Favas brancas
Talco neutro
Corante alimentício
vermelho em pó
Bexigas vermelhas
Panos de limpeza
Álcool líquido
Vinho tinto seco
Carta cenográfica
Sentença de morte
cenográfica
Tinta para caneta tinteiro
azul
Maçã
Água mineral sem gás
Grampos dourados longos
Groselha
Mel
Lenços umedecidos (Marca
Nívea)
Sabão líquido
Alvejante de roupas
(marca Vanish)
Fita crepe (2,5cm)
Pemba branca
(giz grosso)
Demaquilante
Balas
(marca TICTAC cereja)
Laquê
Lâmpadas para reposição
do bastidor
Lâmpadas para reposição

UNIDADE/
ESPECIFICAÇÃO

Pote

Garrafa 750ml
Folha de sulfite
Pasta com folhas de sulfite
vermelhas

QUANTIDADE
500gr
500gr
100gr
100gr
3
5
1
2
1
1
1

Litro
Caixa com 100 un.
Litro
500gr
Pacote 100gr

3
3
1
1
1
1
1
1

Rolo

3
1
1
1

60w 220v

5

40w 220v

10

do biombo (modelo bolinha
da philips - leitosa)
Tinta spray dourado
Fita isolante
Vaselina em pasta
Anel (formato de coração)
Luvas de procedimento
(descartáveis)
Touca de natação branca

1
1
1
3
1 par
1

B. Catering

1 hora antes dos ensaios e apresentações: frutas, biscoitos,
sanduíches light, com opção vegetariana, café, sucos, água em
garrafas individuais.

C. Contatos:

Direção de produção:
Henrique Mariano
Tel.: +55 11 32573956 ou +55 11 82459415
marianohenrique@h2eproducoes.com.br

