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“O
rei
e
eu”
da Broadway para o Brasil
Musical que narra a trajetória de uma professora de inglês no Sudeste
Asiático aporta em São Paulo com ares de superprodução
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O

musical O rei e eu conta a história do poderoso e carismático rei do Sião, atual Tailândia, que tinha dezenas
de esposas e mais de 70 filhos, e de Anna, professora inglesa contratada para ensinar inglês e um pouco da cultura
ocidental aos príncipes e princesas. Charmosa e voluntariosa, Anna passa por sérias dificuldades com as diferenças
entre a cultura inglesa e a oriental, em pleno século 19.
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Assim mesmo, impõe suas ideias e posições, e aprende a
compreender e a aceitar a cultura e as tradições siamesas,
tornando-se parte desta imensa família real, com muito
humor, amor, diálogos maravilhosos e um lindo clima de
romance no ar, embalado por músicas deslumbrantes.
Para contar esta história, a montagem emprega nada menos
que 60 atores, 15 dos quais são crianças. Os números grandi-
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osos, a propósito, são uma característica marcante da produção. O espetáculo reúne aproximadamente 550 figurinos fascinantes, que mesclam roupas
de época e trajes típicos usados pelas
realezas do Sudeste Asiático no século
19. A peça conta ainda com 10 diferentes cenários e 135 profissionais circulando pelo palco e pelos bastidores
ao longo de cada exibição.

SUPORTE TÉCNICO
No que diz respeito aos aspectos musicais, uma orquestra formada por 22
instrumentistas serve de sustentação
para as apresentações. Até mesmo em
função da natureza superlativa desta
superprodução, o sistema de áudio não

“

Para sonorizar
o espetáculo são
usados 43 canais
de microfones sem
fio, 38 canais
destinados à
captação da
orquestra e oito
canais de efeitos

”

poderia ficar aquém das necessidades
do musical. Para sonorizar o espetáculo
são usados 43 canais de microfones sem
fio, 38 canais destinados à captação da
orquestra e oito canais de efeitos especiais. Todas essas entradas estão divididas em três consoles: duas Digidesign
Venue SC48 e uma Yamaha LS9.
Os efeitos especiais, elemento importante da montagem, são disparados automaticamente de um dos consoles Venue
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SC48. Eles são gerados em dois computadores PC em redundância, que, por
sua vez, usam duas placas de som MAudio Firewire 410. O console LS9 da
Yamaha serve de roteamento e chaveamento A/B dos efeitos especiais.
As frequências dos sistemas sem fio
foram determinadas pela análise do
espectro de UHF realizadas no Teatro
Alfa, em São Paulo, local das apresentações, e pelos cálculos de intermodulação. O sistema de som foi alinhado e ajustado utilizando o Smaart.

A MONTAGEM
Montado pela primeira vez no Brasil, o
clássico O rei e eu estreou no Teatro Alfa,
em São Paulo, no dia 27 de fevereiro,
com previsão inicial de cumprir temporada até 8 de agosto, com sessões de
quinta a domingo. A versão brasileira é
encenada por Tuca Andrada, Claudia
Netto, Luciana Bueno e grande elenco,
com direção geral de Jorge Takla e direção musical do maestro Jamil Maluf.
A iniciativa de trazer o musical para o
país coube à Takla Produções, que já havia
montado com sucesso de público e crítica
por aqui grandes espetáculos da Broadway, como My fair lady e West Side story. A
produção original de O rei e eu leva a assinatura da dupla Richard Rodgers e Oscar
Hammerstein II, da época de ouro do teatro americano, responsável por clássicos como A noviça rebelde, South Pacific,
Carousel e Oklahoma!.

Para saber mais
www.oreieeu.com.br
www.rhtheatricals.com
Este espaço é de autoria da comunidade Gigplace. Envie seu comentário, crítica ou sugestão para contato@gigplace.
com.br ou redacao@backstage.com.br.
Visite http://gigplace.com.br.
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Equipamentos
6 Meyer Sound M’elodies
7 Meyer Sound CQ-2
2 Meyer Sound 650-P
4 Meyer Sound UPA-1P
4 Meyer Sound UPJ-1P
34 Meyer Sound UPM-1P
2 consoles Digidesign Venue SC48
1 console Yamaha LS9
1 Meyer Sound Galileo 616
26 receptores Shure UR4D
4 microtransmissores Bodypack Shure UR1M
48 transmissores Bodypack Shure UR1
6 distribuidores de antena Shure UA845
4 antenas ativas Shure
2 microfones Sennheiser MKE1 Gold
50 microfones Sennheiser MKE2 Gold

18 microfones Neumann KM184
5 microfones Neumann TLM193
4 microfones Sennheiser MD421
2 microfones AKG C414
4 Radial JDI Passive DI
4 computadores PC rack, com roteador
wi-fi e switchers de rede
Equipe técnica
Sound designer – Fernando Fortes
1º operador (microfones) – Rafael Caetano
2º operador (orquestra) – Matias Jelen
Microfonistas – Erika Fernandes e Maíra Pitelli
Empresa locadora – Gabisom
Chefe de equipe Gabisom – Alex Christia
Técnicos de montagem Gabisom – Renato
Aparecido Oliveira e Reinaldo Oliveira

Ficha técnica
Teatro Alfa, São Paulo
Música – Richard Rodgers
Letras – Oscar Hammerstein II (baseadas no romance original Anna e o rei do
Sião, de Margareth Landon)
Versão brasileira – Claudio Botelho
Direção geral – Jorge Takla
Direção musical – Maestro Jamil Maluf
Direção associada – Tânia Nardini
Assistente de direção musical e regente –
Maestrina Vânia Pajares
Design de figurinos – Fábio Namatame
Design de cenários – Duda Arruk
Design de luz – Ney Bonfante
Design de som – Fernando Fortes
Coreografia – Tânia Nardini (baseada na
coreografia original de Jerome Robbins)
Visagismo – Duda Molinos
Assistente de direção e coreografia –
Sabrina Mirabelli
Direção de arte – Juliano Seganti
Marketing – Carla Sagretti
Company manager – Cris Fraga
Direção de produção – Patrícia Pires
Direção geral de produção – Noêmia Duarte
Stage manager – Ronaldo Zero
Pianista ensaiador – Marcos Aragoni
Assistente de coreografia – José Ricardo
Tomaselli
Assistente de direção infantil – Cristiane Longhi
Produção de figurinos – Eliana Liu
Wig master – Feliciano San Roman

Assistentes de figurinos – Edson Braga e
Rebecca Beolchi
Confecção de figurinos – Judite de Lima
Responsável pelo camarim – Elisa Conforto
Cenotécnica – Dennis Nascimento e Jorge Ferreira
Assistentes de cenografia – Paulo Corrêa
e Cecília Cabañas
Pintura de arte – Marcos Sachs
Aderecista e pintura de cenário – Wilson
Castro
Contrarregra de ensaio – Robson Patrício
Assistentes de produção – Sinai Varisano,
Juliano Tramujas e Lucy Jerônimo
Assistentes administrativo e financeiro –
Heloisa Mozart e Cátia Rodrigues
Assessor jurídico – Alceu Calixto
Assessora de leis de incentivo – Maria
Eugênia Malagodi
Assessoria contábil – Contábil Lago Azul
de Pinheiros
Assessoria de informática – DBNETSYS
Making of – Otávio Juliano e Luciana
Ferraz (Interface Filmes)
Fotos – Jairo Goldflus e João Caldas
Assessoria de imprensa e edição – Edison
Paes de Melo
Realização – Takla Produções
Obs.: A montagem do espetáculo musical
‘O rei e eu’ é realizada graças a um acordo especial firmado com a empresa R&H
Theatricals.
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Console de
microfones

Fernando Fortes,
sound designer

Figurinos

Rack sem fios

Rafael Caetano e
Matias Jelen

Tuca Andrada
e Claudia
Netto em
uma cena de
‘O rei e eu’

54 www.backstage.com.br

House mix

