
APRESENTA

Graco CIA de Teatro



Elenco

Luísa Linhares  Vive
‘‘  ’’ em Rosa Bela
‘‘  no Mundo da Lua ’’ Rosa Bela

Alice Serrano é
 Fada Benedita  e (Standin)‘‘  ’’

Bruno Lubryart é
 O Palhaço que não sabe chorar‘‘  ’’

Flávio Agilis é
 O Gato de Botas‘‘  ’’

Francisco Bernardino é
 O Príncipe que não sabe amar‘‘  ’’

Lene Ras é
 Mãe Brava‘‘  ’’

Martha Cosso é
 Quase Flor de Lis  e‘‘ ’’
A Florista que não ri  ‘‘  ’’

Mauro Lima (Standin)
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A magia do Teatro chegou na AABB de São 
Francisco. Muito bom isso. Bom para nós, 
artistas, em nossa incessante necessidade de 
criar e apresentar nossas produções. Bom para 
a AABB, por brindar a comunidade com 
cultura de qualidade. Bom para o público que 
recebe entretenimento e reflexão a um só 
tempo.

Nosso projeto de Teatro na AABB Niterói é 
composto de apresentações de peças infantis 
aos fins de semana e de aulas de Teatro para 
todas as idades. A formação de plateias e a 
capacitação profissional são os nossos 
objetivos.  Iniciamos nosso projeto com a 
montagem de “Rosa Bela no Mundo da Lua”, 
uma peça de extrema delicadeza, com um texto 
leve, mas poderoso em nos lançar dentro do 
universo infantil dos sonhos e invencionices de 
uma criança. Mais do que uma menina 
sonhadora, Rosa Bela é cada um de nossos 
filhos. E conforme fomos avançando no 
processo de construção e ensaios, fomos todos 
nos tornando cada vez mais crianças. Por isso 
“Rosa Bela no Mundo da Lua” é mágica não só 
para as crianças que assistem ao espetáculo, 
mas também para todos nós.

A proposta de “Rosa Bela no Mundo da Lua” foi 
abraçada por um elenco talentoso, dedicado e 
criativo, que somado à competência do diretor 
e autor do espetáculo e ao profissionalismo dos 
outros integrantes da equipe, resultou num 
ambiente de entendimento e afetividade. 
Produzir um espetáculo não é tarefa fácil, mas a 
harmonia da equipe foi capaz de potencializar a 
disposição e determinação para a laboriosa 
tarefa que é um trabalho de produção. 
Obrigada a toda nossa equipe.

Alice Serrano.
Produtora



 Quando fui estudar teatro na Unirio em 1990, 
imediatamente fui arrebatado pelas Artes 
Cênicas, pois logo fui apresentado à literatura 
dramática da incrível e excelente  autora Maria 
Clara Machado.
E o início do encantamento se deu com uma das 
peças mais delicadas e lindas que li "Pluft, o 
fantasminha", seguida por "O rapto das 
cebolinhas", "O cavalinho azul" e "Chapeuzinho 
Vermelho". Fiquei inebriado até hoje com 
tamanha imaginação e beleza de sua obra. Pensei 
em minha fase de encantamento: “Ah ... queria 
um dia escrever algo tão lindo e transformador 
que viesse de meu coração e mente.
Até que em 2009 tive a ideia de criar uma menina 
muito danada que vivia querendo descobrir onde 
ficava o mundo da lua. E esta menina, ROSA 
BELA, muito fantasiosa, era tão curiosa quanto 
o menino do cavalinho azul. Resolvi desenvolver 
o enredo que me falava ao coração. 
Assim nasceu a peça teatral "Rosa Bela no 
Mundo da Lua" livremente inspirada em "Alice 
no país das maravilhas" da obra de Lewis Carrol, 
e como um sonho ambicioso, mas ainda distante, 
a vontade de escrever e fazer teatro pra crianças 
e jovens.
No meio deste sonho encantado surgiram a 
menina Rosa Bela, a Mãe Brava, o Gato de Botas, 
o Palhaço que não sabe chorar, a Quase Flor de 
Lis, o Príncipe que não sabe amar, a Florista que 
não ri e a Fada Benedita.
Agora em 2018, este sonho se realiza ganhando 
vida no palco. Evoé,  jovens amigos. Recebê-los 
com humildade,  para agora com exagerado 
ânimo dividi- los com vocês, o público!
Sejam bem vindos ao fantástico Mundo da Lua 
de nossa heroína inquieta e corajosa, a doce Rosa 
Bela .

Uma Palavra...

Denilson Graco.
Autor/Diretor

Com amor...
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Designer Gráfico 
Marcos Mendonça 

Vamos brincar com Rosa Bela, com nossas Rosas 
Belas. Viajar nesse sonho está sendo 
maravilhoso, conhecer esse mundo encantador 
da cabeça de nossas crianças é fantástico.
Vamos preencher esse palco mágico do espaço da 
AABB com muitas cores e personagens dessa 
linda fábula.
Iluminar, fazer brilhar, brilhar os olhos de cada 
espectador dessa plateia, crianças, jovens e 
adultos. É com muito orgulho que faço-me 
presente a iluminar mais um projeto da minha 
companhia (CIA Graco de Teatro)

Valdeci Correia
Iluminador

Apoio Cultural:

Produção e Realização:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

