APRESENTAÇÃO
A Leitura Dramática “Coração na Boca” é composta por três textos do
dramaturgo e poeta paulista Celso Luiz Paulini (1929 -1992), integrante da chamada
“Geração 60 de São Paulo”. Os atores lêem e interpretam em aproximadamente 60
minutos, “O Pavão Noturno”, “O Piquenique” e “Cleo e Clea” − três encontros onde
estão presentes a solidão, a crueza, o patético e principalmente o humor nas relações
a dois, homem e mulher.
“Coração na Boca” tem interpretação dos atores Deborah Finocchiaro, e
Heitor Schmidt, que apresentam ao público um autor cuja qualidade dramatúrgica
merece ser conhecida por todos.
O espetáculo, de concepção enxuta, tem seu foco principal na interpretação oral
dos atores e nas soluções encontradas para contar e encadear as três histórias, com
utilização de adereços, trilha sonora e iluminação.

JUSTIFICATIVA
A Leitura Dramática “Coração na Boca”, justifica-se pelo ineditismo do autor –
Celso Luiz Paulini − e pela importância desse tipo de linguagem teatral. É pela
simplicidade no “contar a história” que captura o espectador através do texto e da força
dramática.

Trata-se de uma oportunidade de apresentar um dramaturgo desta qualidade
através do riso e do espanto. Paulini, foi também poeta de reconhecido valor. As três
histórias possuem uma atualidade temática que provocam, sem dúvida, reflexões
fundamentais sobre a sociedade contemporânea.

OBJETIVOS
-

Apresentar ao público um autor inédito;
Proporcionar o contato da geração jovem com um dramaturgo e poeta dos anos 60;
Despertar no público a reflexão crítica sobre os temas incluídos nos textos
apresentados;
Mostrar a importância da Leitura Dramática como atividade de divulgação de
autores desconhecidos do grande público.

FICHA TÉCNICA
Texto
Celso Luiz Paulini
Elenco
Deborah Finocchiaro
Heitor Schmidt
Operação de Luz e Som
Fabrício Simões

5. NECESSIDADES TÉCNICAS
-

Aparelho de CD Player;
Caixas Acústicas compatíveis com o tamanho da sala;
12 refletores PC 1000W cada; (*)
Mesa de Luz compatível; (*)

(*) itens opcionais, de acordo com o evento

Contato
contato@deborahfinocchiaro.com
51 9136 4437
51 3217 7640
www.deborahfinocchiaro.com
www.sobreanjosegrilos.com.br
www.poisevizinha.com.br
www.historiasdeumcantodomundo.com

