O espetáculo
Contemplado pelo edital do Funcultura em 2015, o espetáculo foi adaptado a partir do livro O dia em que a Morte sambou, pelos
seus próprios autores: o escritor Habib Zahra e a artista plástica Valeria Rey Soto. Ansiosos em preservar a poética da obra original
na encenação, escolheram a linguagem do teatro de bonecos de sombras, uma das formas mais antigas e belas de teatro de formas
animadas.
A trilha sonora, que vai da música tradicional da Bretanha ao Maracatu de Baque Solto e Cavalo Marinho de Pernambuco, é executada
ao vivo com violino e escaleta por Valeria, enquanto Habib manipula os bonecos, cujas sombras conversam, andam, brincam e
dançam, não somente na tela, mas também pelas paredes, chão e teto da sala.

Sinopse
Seu Biu é um velho brincante que não deixa nem sua idade nem a morte acabar com
sua alegria de viver. Apesar de morar sozinho e ser alvo de muita critica e inveja, vive
sorrindo e dançando, alegre e despreocupado. Tem a música, a dança e, sobretudo,
uma consciência aguda da sua profunda conexão com a natureza.
Um dia, a Morte resolve buscá-lo. Mas, ao chegar na casa do ancião, é recebida de
uma forma totalmente inesperada: pela primeira vez na vida, se sente bem-vinda na
casa alheia! Passa a noite inteira sambando nos braços de Seu Biu, e, ao amanhecer,
o casal abandona a morada do velho e sai cirandando pelo universo.

Confere o teaser do
espetáculo no youtube:

Ficha técnica
Atuação e Manipulação de Bonecos Habib Zahra
Trilha Sonora e Sonoplastia Valeria Rey Soto
Direção, Dramaturgia e Cenografia Valeria Rey Soto | Habib Zahra
Criação de Siluetas e Cenarios Valeria Rey Soto | Habib Zahra
Duração aprox. 20 minutos
Tamanho da Tela aprox. 100 x 70 cm
Indicação Etária a partir de 04 anos

“O dia em que a Morte sambou fala da morte sem
entristecê-la, sem fataliza-la, com música e dança.
[...] Uma construção tão intressante e inteligente
quanto acalentadora, que serve tanto para lições
cotidianas quanto para abordar um fato.”
Tatiana Notaro, Folha de Pernambuco

Necessidades técnicas
- Escuridão total (de preferência) ou penumbra.
[O espaço pode ser interno ou externo. No
entanto, em ambientes externos, será preciso
esperar até anoitecer.]
- 01 mesa grande, tipo mesa de jantar (180-250
cm de comprimento, 50-90 cm de largura)
- 02 bancos ou cadeiras sem braços
- 03 mesas pequenas ou cadeiras
- 01 tomada eléctrica (220V)
- Não tem necessidade de amplificação sonora
para espaços com capacidade menor do que
200 pessoas.

“Embora Habib Zahra não se furte a tratar de assuntos espinhosos, ele sempre
encontra um caminho leve para colocar [o público] diante dos impasses da vida.”
Adriana Dória Matos, Revista Continente

Sobre os artistas
Habib Zahra nasceu no Egito; Valeria Rey Soto, na Espanha. Ambos
moram em Olinda, Pernambuco.
Além do seu trabalho como musicista e ilustradora, Valeria Rey Soto
é antes de tudo artista plástica, com suas obras sempre circulando
entre museus e galerias ao redor do País.
Biólogo de formação, Habib descobriu o teatro ao chegar no
Brasil, em 2005. Atuou em vários grupos no Rio de Janeiro e em
Pernambuco e, em 2012, fundou o grupo Virabicho, com o qual
segue encenando seus contos.
Estrearam no mundo da literatura infantojuvenil com O Burro Errante, um conto inspirado na infância de Habib
no Egito e sua saída de casa. O dia em que a Morte sambou é o terceiro livro e primeiro espetáculo que fazem em
parceria.

Atividades opcionais

Dependendo do tempo disponível, a apresentação poderá ser acompanhada de
uma sessão de autógrafos do livro O dia em que a Morte sambou (2016) e um batepapo com o escritor e a ilustradora da obra, sem custo adicional para o contratante.
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