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COMPANHIA DE TEATRO ÍNTIMO

ADÉLIA



“Adélia” estreou na temporada de comemoração dos
cinco anos da Companhia de Teatro Íntimo - dirigida
por Renato Farias - no Solar de Botafogo. No elenco,
estão as atrizes Bellatrix, Fernanda Boechat e
Gabriela Haviaras.

Vestir, despir. Lavar, pendurar. Entre a força do desejo
e a devoção espiritual, as palavras da poeta de
Divinópolis - que completou 75 anos em dezembro
do último ano - desnudam a alma feminina. Entre
roupas penduradas no varal e bacias cheias d’água,
as atrizes deixam jorrar lirismo e sensualidade.

A Companhia de Teatro Íntimo é formada por onze
atores com múltiplas funções, um diretor, um
dramaturgo, uma cenógrafa, um iluminador e uma
fotógrafa. Completa cinco anos com sete montagens
no currículo. A identidade da Companhia é
construída através da pesquisa de uma relação mais
íntima com o espectador, baseada no afeto como
determinante da linguagem.

A poesia entrou na trajetória da Companhia através
de uma parceria de dois anos com o Centro Cultural
da Justiça Eleitoral, com o projeto “Degustação
Poética”. Além de Adélia Prado, outros sete
importantes poetas brasileiros fazem parte do nosso
repertório.



A COMPANHIA

A Companhia de Teatro Íntimo foi criada em 2005, a partir da constatação de que a distância entre palco e
platéia muitas vezes se traduzia num desinteresse crescente do público pelo teatro. Daí, a escolha da intimidade
como conceito central do nosso trabalho. Desde então, buscamos um teatro que, quebrando as barreiras entre
quem atua e quem assiste, faz com que cada espectador se sinta íntimo do que está em cena.

Nossa forma de chegar ao espectador não privilegia apenas a razão, mas atinge diversos canais da sensibilidade,
o que aumenta a satisfação durante o espetáculo. O teatro íntimo tem o foco no espectador. Nosso contato com
o público é individual. O resultado é que cada pessoa se sente contemplada e, por isso, retorna para
apresentações posteriores. Como nosso principal ponto de pesquisa está na relação com a platéia, buscamos
formas variadas de apresentar os espetáculos. A disposição de palco e platéia não é fixa, aumentando, assim, a
noção do fenômeno teatral por parte do público.

Cada espectador sente-se valorizado e privilegiado por estar presente no momento único que é cada
apresentação. Importante salientar que há um cuidado constante para que não haja constrangimentos nessa
relação. Pelo contrário, buscamos uma aproximação sutil, delicada, que permita uma relação mais íntima, sem
nenhuma forma de intimidação. Como o teatro é uma obra de arte viva, toda semana são realizadas reuniões de
avaliação com a equipe de criação para evoluirmos em relação à semana anterior.

Durante os anos de 2008 e 2009, a Cia de Teatro Íntimo esteve presente no Centro Cultural da Justiça Eleitoral
levando poesia ao público de uma forma simples e com todo o cuidado artístico. O resultado foi impressionante.
A partir desta experiência pôde-se perceber que a poesia é uma linguagem que combina enormemente com o
nosso método de trabalho e por isso o interesse em dar continuidade a esta pesquisa. Percebemos que ela
permite a execução do teatro íntimo de uma forma bastante estimulante. Desde setembro de 2010, a Cia de
Teatro Íntimo ocupa o Espaço II do Solar de Botafogo para comemorar os seus cinco primeiros anos de história.
Em cartaz, os espetáculos “Os Dragões” e “Adélia”. Este último, criado a partir de Adélia Prado, deu início a uma
nova fase do trabalho com a poesia, que segue com “Coisas de Cabeceira, João”.

Renato Farias



CRÍTICAS



"Adélia“  - Pureza e sensualidade no Solar - Lionel Fischer Lionel Fischer

Crítico e Professor de Teatro.

Uma das maiores poetas de língua portuguesa, a mineira Adélia Prado é autora de obra vasta e diversificada, incluindo textos 
em prosa. E sua maior virtude talvez seja a simplicidade, algo dificílimo de ser conseguido, já que fruto de elaborado processo 
de depuramento que, sem jamais banalizar imagens e rimas, as tornam sempre acessíveis a todos aqueles (cultos ou não) que 
possuem uma alma passível de ser impregnada pela beleza.

Mais recente produção da Companhia de Teatro Íntimo, "Adélia" está em cartaz no Espaço II do Solar de Botafogo. Renato Farias 
assina a direção do espetáculo, que tem elenco formado por Bellatrix, Fernanda Boechat e Letícia Cannavale. Como o grupo não 
me parece ter tido interesse em criar uma história, no sentido tradicional do termo, o que assistimos é uma sucessão de 
momentos em que as poesias de Adélia Prado são sutil e sensivelmente teatralizadas, o que elimina por completo a perspectiva 
de um recital - não que seja contra um recital, mas aí não se trataria de teatro.

Impondo à cena uma dinâmica que mescla o sagrado e o profano, utilizando elementos poderosos como a água e outros mais 
delicados, como cheiros e sabores, e sempre investindo na possibilidade de que nos imaginemos no "quintal" da casa da poeta, 
como se dela fôssemos íntimos, o diretor Renato Farias oferece ao público uma excelente oportunidade de entrar em contado 
com a poesia encantadora desta autora tão singular que é Adélia Prado.

No tocante ao elenco, as três atrizes evidenciam total entendimento do que é dito, afora uma evidente cumplicidade com os 
pensamentos, idéias e imagens da poeta, apropriando-se de suas falas como se fossem suas. Cabe também registrar a 
simplicidade das performances, em total sintonia com os conteúdos em jogo. Assim, só me resta parabenizar Bellatrix, Fernanda 
Boechat e Letícia Cannavale e agradecer a emocionada noite que me proporcionaram - e certamente a todos que 
compareceram ao Solar de Botafogo neste último sábado.

Na equipe técnica, gostaria de destacar com todo entusiasmo a belíssima ambientação criada pela cenógrafa Melissa Paro, que 
utiliza não apenas o espaço tradicional do pequeno teatro, mas também o camarim que lhe é anexo, o que só faz reforçar o que 
já disse: o público se sente na "casa" da poeta, sensação realmente maravilhosa. Outro grande destaque fica por conta 
da expressiva trilha sonora original de Rafael de Barros Castro, a mesma expressividade presente na iluminação de Paulo César 
Medeiros, sendo irrepreensíveis os figurinos de Thiago Mendonça, que conseguem ao mesmo tempo traduzir sensualidade e 
pureza.

Postado por Lionel Fischer





Sensações de Adélia

Crítica da peça Adélia, da Cia. de Teatro Íntimo, 

em cartaz no Solar de Botafogo

Autor: Mariana Barcelos

Em cartaz no Solar de Botafogo até 01 de maio, o espetáculo Adélia, da Cia. de Teatro Íntimo, leva à cena a poesia da
autora mineira, que dá título à encenação, Adélia Prado.

A companhia celebra cinco anos em ocupação no mesmo teatro, no qual encena ainda outros nomes da literatura
(como João Cabral de Melo Neto), o que revela um dos principais temas abordados na linguagem do Teatro Íntimo, o
estudo da poesia brasileira.

Ao entrar no Espaço II do Solar nos deparamos com dois ambientes: uma anti-sala de espera, em que uma exposição
fotográfica sobre a trajetória da Cia. prepara o público exibindo o universo de imagens criado pelos artistas ao longo
dos anos, em cada espetáculo. “Prepara”, pois, a demanda poética da Cia. está impressa nas fotografias do passado,
e, tal recorrência funciona como lugar de apresentação deste recurso; é também um lugar de transição, claro, entre o
mundo que ficou do lado de fora, e a próxima porta que será aberta.

A poesia (transmitida nas fotografias) já estava presente na estética visual antes mesmo de se saber sobre o que – e
como – era o texto. Pode-se pensar que as escolhas verbais germinem a partir de uma vontade imagética comum
àquele grupo de pessoas. A poesia que vem antes do verso. Assim, em Adélia, antes da primeira fala da peça, outra
porta é aberta e o público passa entre lençóis estendidos em varais suspensos por bambus, que aos poucos deixam
ver uma pequena sala/palco, com pouquíssimas cadeiras posicionadas ao fundo de uma parede. Sentamos. São
minutos de silêncio e pequenas ações para que o público repare em todos os detalhes da cenografia de Melissa Paro.
À frente do público, mais um varal com poucas peças de roupas, erguido por outro bambu. Rente à escura parede
descascada, em frente fica um banco artesanal comprido de madeira, candelabros e velas acesas, uma enorme cruz
pendurada na parede à direita da porta, uma porta no meio, duas enormes janelas à sua esquerda. Uma escada
também no canto esquerdo que dá acesso à equipe técnica da salinha que parece improvisada para que a poesia da
arquitetura de um solar antigo não seja perdida. Como não foi. (...)

http://www.questaodecritica.com.br/author/mariana-barcelos/


Sensações de Adélia

Crítica da peça Adélia, da Cia. de Teatro Íntimo, 

em cartaz no Solar de Botafogo

Autor: Mariana Barcelos

(...) Ainda antes do primeiro verso é necessário dizer que para dentro da porta havia outro cômodo, onde o público
pôde entrar no final, mas que era visível e determinante para o estabelecimento da atmosfera criada. Pela porta e
janelas via-se uma cozinha de casa de interior. Com fogão colorido antigo e quadro velho em alto-relevo da Santa
Ceia na parede. Para quem já visitou alguma pequena cidade de Minas Gerais, é fácil reconhecer ali um úmido fundo
de quintal de casa do interior mineiro. Alguma indicação de peça regional? Não fossem a presença das três atrizes já
em cena, poderíamos imaginar que sim. Porém, Bellatrix, Fernanda Boechat e Gabriela Haviaras com seus figurinos
compostos de vestidos de tons claros, tecidos leves e sensuais, criados por Thiago Mendonça, não deixaram fixar
essa ideia. Marcam nessa primeira aparição as asas de anjo usadas por Fernanda, o bolo que Bellatrix terminava de
preparar e os risos das três. Em determinado momento as asas são colocadas atrás da cruz, e o bolo vai para o forno,
na cozinha. A natureza bastante pensada das ações dá à palavra “atmosférico” mais sentido na intenção da direção
de Renato Farias do que o que costumamos entender por regional. Tudo gira em torno da manutenção deste estado
subjetivo de sensações que remetem invariavelmente à poesia de Adélia Prado

Sobre a autora não custa relembrar as amostras do universo de sua escrita que são mencionadas no espetáculo, seja
pela própria poesia falada, seja por meio das imagens: religiosidade (catolicismo), infância, interior mineiro (Adélia
Prado nasceu em Divinópolis, cidade onde reside ainda hoje), relações familiares – a peça privilegia as figuras
femininas, como a avó, a mãe, a filha e a esposa –, e a descoberta do corpo e do instinto sexual na mulher. As
passagens sobre sexualidade deram origem às cenas de maior impacto e distanciamento do que até então era
mostrado. Quando a seleção dos poemas tende para uma aparente relação de consequência dentre os fatos
contados, com uma divisão de falas/versos que forjam diálogos que nem sempre são críveis, um banho de bacia,
seguido por banhos de baldes e canecos e rolamentos no chão alagado do quintal retorna ao característico jogo
atmosférico de sensações. A necessidade das meninas, ou melhor, das “Adélias” de “apagar o fogo” criam um
momento descontraído, que provoca risos e olhares saudosistas por parte de algumas senhoras do público. Porque
sempre há ar de saudade em textos que falam de um passado bom. (...)

http://www.questaodecritica.com.br/author/mariana-barcelos/


Sensações de Adélia
Crítica da peça Adélia, da Cia. de Teatro Íntimo, 
em cartaz no Solar de Botafogo
Autor: Mariana Barcelos

(...) A mulher que Adélia Prado desenha em seus poemas é uma mulher cotidiana. Nas fases de sua vida não existe
nada fora do banal, do possível. A identificação, dessa maneira, é praticamente certa. As lembranças, ao menos uma,
é comum à vida de todos. O que faz imaginar que a escolha pelo trabalho da poetiza é a escolha por memórias
normais. Para falar e rememorar a vida simples. Além disso, a vida caseira muda de status quando é elogiada na
poesia. E o teatro que vive refletindo sobre o caos dos novos tempos recorre a um gênero que não é o seu legítimo
para descomplicar as reflexões sobre a vida. Valorizar a simplicidade, hoje, não é uma escolha descartável.

De todas as aparições sutis de pequenas lembranças nasce uma esfera de intimidade que durante aproximadamente
os cinquenta minutos do espetáculo todos compartilham. Como vizinhos íntimos, algumas pessoas dividiram com as
atrizes doses da típica cachaça mineira oferecida. A fluidez ao final da peça contrasta com as marcações precisas do
início, tornando tudo um pouco mais solto, mais “em casa”. Assim as cenas acabam sem que se dê muita conta. O
bolo que Bellatrix havia colocado no forno, e que sentimos o cheiro dele assando ao longo dos poemas, ficou pronto.
Ele é dividido com o público e conversamos um pouco antes de irmos embora.

A sensação que fica, dentre todas as provocadas, é de que a poesia de Adélia Prado foi apresentada de uma maneira
que não permitiu sobressair do resultado alguma pretensão técnica, apesar do evidente processo de estudo. Tanto o
público que desconhecia o trabalho da autora, quanto o que estava ali por gostar da sua obra, tornou-se mais
próximo de uma linguagem que valoriza e simplifica o íntimo. O encontro da Cia. do Teatro Íntimo e Adélia Prado era
só uma questão de tempo.
A propósito, o bolo estava ótimo.

Informações sobre temporadas no site da Cia. Teatro 
Íntimo:http://companhiadeteatrointimo.vilabol.uol.com.br/index.html

Mariana Barcelos é atriz, estudante de Artes Cênicas, bacharelado com habilitação em Teoria do Teatro pela UNIRIO, 
e também é aluna de licenciatura em Ciências Sociais pela UFRJ.

http://www.questaodecritica.com.br/2011/02/sensacoes-de-adelia/

http://www.questaodecritica.com.br/author/mariana-barcelos/
http://companhiadeteatrointimo.vilabol.uol.com.br/index.html
http://companhiadeteatrointimo.vilabol.uol.com.br/index.html


Espetáculo da Cia de Teatro Íntimo visita a poesia de Adélia em montagem singela e delicada
http://guiadasemana.com.br/Rio_de_Janeiro/Artes_e_Teatro/Noticia/Poesia_teatral.aspx?ID=69163

Como Drummond costumava dizer:

"Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo: esta é a lei, não dos homens,

mas de Deus. Adélia é fogo, fogo de Deus em Divinópolis".

É a partir desta leitura da obra de Adélia que adentramos seu universo em montagem inédita da Cia. de Teatro Íntimo que, ao completar seus
cinco anos de existência, apresenta uma série de espetáculos do seu repertório no Espaço II do Solar de Botafogo. O espetáculo, construído a
partir da colagem de poesias de Adélia, tem o frescor, a sutileza e delicadeza da obra da escritora. Desde o início, o público é convidado a
observar de perto o quintal onde as atrizes Fernanda Boechat, Bellatrix e Gabriela Haviaras nos apresentam um pouco da grandiosidade da
poesia falada. Ao adentrar a pequena sala, onde cabem apenas 25 espectadores, é como se estivéssemos no quintal da sua obra.

Ali presente está o varal com as roupas penduradas, a religiosidade do altar, o banco sob a janela, e é possível espiar pela porta da cozinha
aberta, onde o cheiro do bolo vai ativando a memória de nossa própria infância. O cenário, idealizado por Melissa Paro, resolve e aproveita
bem o pouco espaço, permitindo um contato mais íntimo do público com as atrizes.

Aos poucos, sentimos a delicadeza, o fogo, a sutileza da poesia misturada ao cio constante encarnado pelas atrizes. As atuações são leves,
sutis, permitindo que a grande estrela da noite seja realmente Adélia. As três atrizes apresentam bom desempenho em cena, integradas ao
ambiente e a proposta da direção de Renato Farias de forma econômica e correta.

A iluminação de Paulo César Medeiros, muito bem conceituada, complementa a idéia do quintal, onde se é possível imaginar a luz fraca do
lampião, as panelas da cozinha a exalar o cheiro da comida mineira, a conversa na soleira da porta, a gente simples do interior contando seus
causos. O figurino de Thiago Mendonça se converte em parte importante deste universo, dando o tom de leveza necessário. E ali, como meros
espectadores, sentimos o encanto e a emoção de se degustar boa poesia. A direção de Renato Farias constrói de forma correta e competente
este universo mágico tão presente na poesia. Adélia é uma destas raras escritoras que pauta seu trabalho na observação da vida, do cotidiano,
do simples fato de existir. Uma escritora sentada à porta de seu quintal, descascando e comendo laranjas.

O espetáculo termina, o bolo e a cachaça são servidos e ali permanecemos repensando nossos causos, revivendo nossa própria infância de
interior. Uma delícia de espetáculo a ser degustado com gente, bolo e cachaça.

Por Alexandre Pontara

http://guiadasemana.com.br/Rio_de_Janeiro/Artes_e_Teatro/Noticia/Poesia_teatral.aspx?ID=69163
http://guiadasemana.com.br/Rio_de_Janeiro/Artes_e_Teatro/Noticia/Poesia_teatral.aspx?ID=69163


VISÃO.ARTE – 29/01/2011

CORREIO CARIOCA – JAN/2011

www.correiocarioca.com.br

No Teatro: Adélia Iniciativas envolvendo arte e cultura são louváveis, e ganham ainda mais destaque quando
envolvem poesia. Poesia assim, em versos, descarada, menos subjetiva e mais clara. Sabe-se lá porquê, a poesia
tradicional foi perdendo espaço, e é por isso que falar sobre a Cia. de Teatro Íntimo gera tanta alegria. O grupo tem
dedicado seus espetáculos a grandes nomes da poesia brasileira, tais como: Drummond, Quintana, Cecília Meireles,
Manoel Bandeira, Manuel de Barros, Vinícius de Moraes e João C. de Melo.Agora é a vez de Adélia ser o título e a
inspiração da encenação que está no Espaço II do Solar de Botafogo, no Rio.

No palco, três atrizes já definidas como "Almodovarianas" fazem jus ao elogio de "as mais belas cenas poéticas
dos últimos tempos". Antes de entrar no espaço do espetáculo, o espectador é levado para uma salinha muito
bem decorada e aconchegante, onde estão expostas fotografias de outros trabalhos da Companhia. Logo depois,
o convite para entrar no Teatro. Mas, não é bem um Teatro. São cadeiras postas diante de um cenário que, assim
como a plateia, não é tradicional.

A peça Adélia, assim como a poetisa Adélia, não poderia ser tradicional. O público se sente no quintal da casa da
escritora, admirando suas vertentes, suas facetas,seus humores.E não apenas uma, são três formas de ver Adélia
{interpretada pelas atrizes Bellatrix, Fernanda Boechat e Gabriela Haviaras}. Adélia brinca de boneca, faz preces,
chupa laranjas, mexe com fogo e com água, fala de fé e de sexo, quer família e solidão. E a plateia ali, se vendo
mais como participante do que como espectadora. Os sentidos são aguçados: a água molha o pé, o cheiro invade,
e no final, um gostoso bolo e cachaça são servidos.Com direção de Renato Farias e equipe muito competente,
Adélia surpreende e invade.

Torna-se inesquecível.Até a próxima, Lathife Cordeiro

http://www.correiocarioca.com.br




ESPETÁCULO:
• Nome do espetáculo: Adélia
• Poesias: Adélia Prado
• Diretor: Renato farias
• Classificação etária: 16 anos
• Duração: 60 minutos
• Tempo de montagem: 4 horas
• Tempo de desmontagem: 3horas

DO LOCAL:
Esse espetáculo é realizado em espaço alternativo, dentro de uma casa, em uma varanda 
de alguma casa antiga. Unimos cena e plateia, dispondo tudo como o espaço melhor 
proporcionar.

SOM:
x 01 Mesa de 08 canais
x 01 Leitor de CD
x 02 Amplificadores
x 01 Equalizador
x 04 Caixas de PA

RIDER DE LUZ: 
x a iluminação deste espetáculo utiliza-se de

luminárias dispostas no teto, da própria cia.
x Necessidades do espaço: extensões e tomadas

no local de apresentação.
x Material próprio:

- 8 luminárias de teto



CENOGRAFIA

Dimensões mínimas  do espaço cênico necessário:

CENÁRIO: 

2 varais (próprio)

1 cadeira antiga (prod. local)

Velas (próprio)

1 banco de três lugares 

1 fogão pequeno (prod. Local)

1 pia ( prod. Local)

1 balde / 1 bacia / 1 leitera (próprio)

ESPAÇO: 

sala retangular (7m x 14m ) 

corredor de 12m de comprimento 

chão em boas condições, e que possa ser 
molhado, pois o  palco é todo molhado durante a 
apresentação. É necessária a produção de uma 
cozinha próxima a área de atuação, e que 
contenham torneiras de água disponíveis.

Largura  média:  7m

Profundidade média: 14 m

Altura: média: 3m

Necessidade  de rotunda: Não

Necessidade de linóleo: Não

Necessidade  de bastidores / coxias: Não



NECESSIDADES REFERENTES A TRANSPORTE DE CENÁRIO

TRANSPORTE DE CENÁRIO:  

Para transporte aéreo : Peso do cenário – 40kg

Saindo e voltando para Rio de Janeiro

(É possível transportá-lo junto com o elenco)

Quantidade de volumes: 3  volumes

Altura / largura / comprimento: 2 malas e 1 pacote com objetos

Peso total da carga:  50kg

TRANSPORTE DE EQUIPE

Equipe que viaja: 6 pessoas

Elenco – Bellatrix / Fernanda Boechat / Gabriela Haviaras

Direção ,  e operador de luz – Renato Farias

Cenotécnico – Thiago Mendonça

Operador de Som – Caetano O´Maihlan

PASSAGENS: 

Aéreas: 6 passagens saindo e voltando para o Rio de Janeiro

Terrestre: transporte da equipe de van para ida e volta do 
aeroporto.

Hospedagem c/ Café da Manhã: 1 single / 1 triple / 1 duplos

Alimentação: Almoço e jantar para equipe de 6 pessoas  


