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O Espetáculo:

O espetáculo Leonel Pé de Vento é uma peça de teatro infanto-juvenil
de caráter artístico, educativo e inclusivo, com direção de João Batista, direção
de produção de Lara Pozzobon, da Lavoro Produções Artísticas, cenário de
Dóris Rollemberg, luz de Renato Machado, figurinos de Mauro Leite, direção de
movimento de Dani Cavanellas e direção musical e músicas originais de Paula
Leal (do grupo Chicas).
A história é baseada no curta-metragem de animação homônimo, de Jair
Giacomini, vencedor de mais de 15 prêmios em festivais de cinema brasileiros
e estrangeiros, entre eles o Prêmio Unesco de Melhor Filme da América Latina.
A peça conta de forma delicada a história de Leonel, um menino que
permanece flutuando a cinco metros do chão e por isso é chamado de “pé de
vento”. Por possuir essa característica tão marcante, é segregado pelas outras
crianças. A única forma de Leonel descer e tocar os pés no chão é sentindo
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uma felicidade tão intensa que sua alma pese. Tudo muda na vida de Leonel
quando Mariana o conhece e descobre os segredos do menino pé de vento.
A partir desta história central, a peça trata de forma sutil e delicada de
questões como preconceito e segregação, além de resgatar valores de
inclusão e aceitação do diferente. Os elementos fantásticos da história vão
sendo apresentados, levantando questões humanas universais, como a
passagem da infância para a adolescência, a dor e a solidão causadas pelo
preconceito e a convivência com as diferenças. A passagem de um pequeno
circo mambembe pela cidadezinha de Leonel resgata uma manifestação
cultural delicada e lúdica, há muito tempo esquecida nas grandes cidades e
desconhecida pelas crianças de hoje.
Além de Leonel e Mariana, o avô de Mariana, a mãe e o pai de Leonel, a
professora Maria Clara, o menino Wagner que rejeita Leonel e pensa que ele é
um pássaro ou uma assombração e as crianças Bruna, Tininha, Zé e Rafa
compõem o elenco de personagens que contam a história do menino pé de
vento e de como a pequena cidade do interior se modificou a partir do
questionamento de Mariana.
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Estréia e Temporada no Teatro Oi Futuro Flamengo:

O espetáculo Leonel Pé de Vento foi contemplado com patrocínio da Oi
através de Edital de 2010. Estreou em 13 de agosto de 2011 no Teatro Oi
Futuro do Flamengo e cumpriu temporada até 27 de novembro de 2011.
Durante a temporada no Teatro Oi Futuro, que possui capacidade para
80 pessoas, o espetáculo foi visto por mais de 1.000 pessoas e teve casa
lotada desde a primeira semana.
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Acessibilidade para o público com Deficiência Visual e Auditiva:

Seguindo as diretrizes da empresa produtora Lavoro Produções, o
espetáculo Leonel Pé de Vento, assim como outros espetáculos e projetos
culturais produzidos pela empresa, prevê a colocação de recursos de
acessibilidade em algumas sessões para o público com deficiência visual e
auditiva, através dos recursos de audiodescrição e interpretação em LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais). Esta é uma prática adotada pela Lavoro
Produções desde 2003.

Audiodescrição: Consiste na narração das cenas e elementos visuais da
peça, feita por um audiodescritor especializado, ao vivo. Os usuários recebem
a informação sonora extra, através de fones de ouvido.

Nara Monteiro realiza a audiodescrição para o público com deficiência visual.

Programas em Braille: Todo o conteúdo do programa impresso é oferecido
também em Braille para o público com deficiência visual.
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Intérprete de LIBRAS: O intérprete de LIBRAS fica em uma das laterais do
palco, devidamente iluminado e realiza a tradução ao vivo de todo o texto e
informações sonoras para a Língua Brasileira de Sinais.

Jhonatas Narciso interpreta em LIBRAS o conteúdo sonoro do espetáculo.

Ficha Técnica:

Autor: Jair Giacomini e Tarcísio Lara Piuati
Adaptação do texto para o teatro: Jair Giacomini e Tarcício Puiati
Direção: João Batista
Elenco: Roberto Souza, Graciela Pozzobon, Ana Paula Brasil, Alexandre David,
Amina Muniz, Bernardo Lacombe, Lívia Guerra e Iuri Saraiva
Direção de Produção: Lara Pozzobon
Produção Executiva: Bruno Katzer e Bárbara Formiga
Cenografia: Doris Rollemberg
Figurino: Mauro Leite
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Iluminação: Renato Machado
Direção Musical: Paula Leal
Músicas Originais: Paula Leal
Assistência de Direção e Coreografias: Dani Cavanellas
Design Gráfico: Bruno Ribeiro
Consultoria Circense: Intrépida Trupe
Operação de Luz: Diego Diener
Operação de Som e Projeções: Débora Amorim
Administração: Rita Mendes
Assessoria de Imprensa: Patrícia Klingl – Palavra Assessoria

Material Gráfico:

Cartaz e Filipeta:
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Programa:

CLIPPING:

Crítica na Veja Rio de 21 de setembro de 2011. Nesta ocasião o
espetáculo recebeu Recomendação e 4 estrelas:

“Dirigido pelo gaúcho Jair Giacomini, o curta de animação foi exibido em 2006 no
Festival de Gramado - e ali mesmo conquistou o primeiro de quinze prêmios.
Giacomini e Tarcísio Puiati são os autores da adaptação do filme para o palco que
preserva o nome e o encanto da obra original. Em cartaz no Oi Futuro Flamengo,
Roberto Souza interpreta o garoto diferente do papel título: ele está sempre flutuando.
Alvo de troça e de temor por viver nas alturas, Leonel só consegue pisar no chão se
sentir um amor intenso. Souza exibe ótimo trabalho de corpo, pendurado por cabos,
no ar durante quase toda a peça. Graciela Pozzobon é Mariana, a menina por quem o
protagonista se apaixona. Desenvolto, o elenco com mais seis atores, dança e canta
embalado pela trilha sonora de Paula Leal, do grupo Chicas. Os divertidos figurinos
de Mauro Leite e a caprichada cenografia de Dóris Rollemberg, inspirada pelo visual
da animação, enfeitam a montagem que carrega uma bela lição sobre tolerância.”
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Destaque no Rio Show no dia 12 de agosto de 2011.
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Destaque na página Diversão do caderno Zona Sul do Globo no dia 27 de
outubro de 2011.

Destaque na Veja Rio de 2 de novembro de 2011.
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Destaque no Jornal Folha de São Paulo no dia 26 de setembro de 2011.
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Destaque no Jornal do Brasil no dia 12 de agosto de 2011.
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Destaque no Site Guia da Semana de 1º de setembro de 2011.
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Destaque no Segundo Caderno do Jornal Zero Hora de Porto Alegre.

LINKS:
Link para a matéria no programa Especial na TV Brasil que foi exibido dia 7 de
outubro de 2011 as 13:30.
http://programaespecial.com.br/blog/295-leonel-fh-

Link para assistir o curta-metragem Leonel Pé de Vento que deu origem a
peça:
http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=7994
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CONTATOS:

Lavoro Produções Artísticas LTDA.
Direção: Lara Pozzobon
Administração: Rita Mendes
lara@lavoroproducoes.com.br
lavoro@lavoroproducoes.com.br
www.lavoroproducoes.com.br
(21) / 2542-1662 / 9197-6500 / 3259-3416
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