Nathalia
Timberg
em

Atraves da Iris
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Trata-se de um espetáculo teatral inédito, escrito pelo autor
brasileiro Cacau Hygino, que retrata o conceito de velhice na
contemporaneidade através dos pensamentos de Iris Apfel:
uma das maiores referências mundiais nas artes pop, e que,
na atualidade, mais lucidamente simboliza o conceito de
fashion.
O monólogo, interpretado por Nathalia Timberg, também
celebra a pulsante vitalidade dessa notável atriz brasileira
que completa 90 anos de idade. Pelo caráter de ineditismo
e pela relevância das artistas envolvidas na obra – tanto
Iris Apfel (pelo destaque de sua influência artística para
todo o mundo apresentada ao longo do enredo), quanto
Nathalia Timberg (pelo expressivo reconhecimento de suas
atuações) – observa-se um elevado potencial midiático para
o espetáculo e, consequentemente, um notório alcance de
público e de repercussões.
Dirigido por Maria Maya, o espetáculo promete ser um
documentário cênico por meio do qual reflexões sobre a
senilidade são estabelecidas em uma expressão poética
e pessoal, mas dentro de uma encenação que também seja
íntima e colossal.
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Iris Apfel

Aos 96 anos de idade, Iris Apfel está, em 2017, mais
pop do que nunca. A decoradora nova-iorquina não
foi e nem é estilista, modelo ou editora de moda; isso,
porém, não impediu que ela se tornasse um ícone de
estilo, daqueles que carregam informação fashion em
cada look que vestem e têm boas referências sobre
a indústria. Estilo, de fato, é a sua maior marca: Iris
se destaca pelos estilos de se vestir e de viver, sendo
assim considerada uma exímia e atual representante
do famoso life style.
Nos anos 50, Iris e seu marido (Carlos Apfel) criaram
a ‘Old World Weavers’, uma empresa de tecidos para
decoração de interiores. Com essa empresa, além de
prestarem serviços a famosas figuras da alta sociedade
americana, executaram importantes projetos como
o de restauração para a Casa Branca e para o Museu
Metropolitan, em New York.Três décadas depois, o
casal vendeu a tecelagem, mas continuou um trabalho
inicado em consultoria de estilo e tendências. Além
de acumular viagens pelo mundo, foi nesse momento
que Iris passou a adquirir cada vez mais vestimentas
exóticas.
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exemplo
do que é
envelhecer
bem

Empresária, designer de interiores e a partir de então
genuíno ícone da moda, a norte-americana ganhou
espaço sob os holofotes na última década graças a sua
autenticidade e ao seu inconfundível estilo colorido
e exuberante. Segundo a própria, os acessórios são
itens obrigatórios na composição do look, o que torna
qualquer um mais elegante.
Entre 2005 e 2006, Iris foi tema da exposição “Rara
Avis: Selections from the Iris Barrel Apfel Collection”,
que aconteceu no Metropolitan Museum (NY); em 2007,
apresentou peças de seu guarda-roupas para o livro
“Rare Bird of Fashion: The Irreverent Iris Apfel”; em
2011, no auge de seu reconhecimento, fechou parceria
com famosa empresa de maquiagem para lançar uma
coleção exclusiva.
“Envelhecer graciosamente é não usar maquiagem
pesada e não tentar parecer mais nova. Eu acredito que
foi Chanel quem disse ‘Nada faz uma mulher parecer
tão velha quanto tentar desesperadamente parecer
jovem’. Acho que você pode ser atraente em qualquer
idade. Nunca tive muito mentores ou ícones nem nada,
eu simplesmente fui indo. Não estou fazendo nada
violentamente diferente do que eu fazia há 50 anos.
Meu marido e eu rimos disso o tempo todo porque
pensamos ‘Meu Deus’, essas garotas dizem que eu sou
‘cool’, ou ‘hot’, ou qualquer que seja a expressão, e eu
não estou fazendo nada diferente do que fazia há muito
tempo. É engraçado. Não posso dizer que não gosto,
é muito lisonjeiro! Quando você é velho, começa a
desmoronar – e precisa fazer o melhor possível para se
manter firme. Acho que fazer coisas e se manter ativo é
muito importante. Graças a Deus eu amo fazer coisas. Eu
me sinto abençoada por ter todas essas oportunidades
nessa fase da vida.”
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Nathalia Timberg

Carioca, nascida em 1929, Nathalia Timberg é uma
das mais completas atrizes que o Brasil possui,
no sentido de conferir aos seus trabalhos uma
impressão de escola, de técnica, de refinamento. Com
prática no teatro, no cinema e em televisão, Nathalia
simboliza a resistência por uma interpretação de
qualidade.
A atriz participou de muitos programas do ciclo Grande
Teatro Tupi, da extinta TV Tupi São Paulo, integrou
o elenco de diversos teleteatros e telenovelas, com
personagens de destaque, assim como participou de
um dos primeiros telejornais da Rede Globo, o Tele
Globo. Alguns de seus trabalhos são considerados
clássicos da teledramaturgia. Reconhecida por sua
vasta carreira no teatro e na televisão, foi no cinema
que teve sua primeira experiência artística. Aos seis
anos, fez uma participação especial no filme O Grito
da Mocidade, de 1937. Só voltaria a trabalhar numa
produção cinematográfica mais de 20 anos depois.
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versatilidade e
profissionalismo

Coleciona em seu histórico profissional participação
em mais de 40 peças teatrais, cerca de 20 obras
cinematográficas e mais de 50 trabalhos na televisão
entre minisséries, programas e novelas (atualmente
compõe, com a personagem Beatriz, o elenco de “O outro
lado do paraíso”, teledramaturgia em horário nobre da
Tv Globo).
Consagrada pelo público e pela crítica, foi indicada a
inúmeros prêmios por sua atuação e homenageada em
importantes eventos relacionados ao cinema, ao teatro
e à televisão.
Nathalia Timberg é, também, engraçada, mordaz,
quando o deseja; em seus recentes trabalhos, deixa
transparecer com sutileza e emoção todo o desgaste
físico da velhice que, por outro lado, lhe confere
maturidade, consciência e qualidade em cada fala de
sua interpretação.
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Sinopse

Irreverência e
autenticidade.
Essas são as principais características das
grandes personalidades que se destacam
ao longo de suas vidas e carreiras. Nesse
sentido, Iris Apfel e Nathalia Timberg
muito têm em comum: para Nathalia,
o teatro é arte em que se torna possível
revigorar-se e reinventar-se; para Iris
Apfel, por meio da moda é possível despirse das infelicidades e manter-se viva,
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plena de personalidade. Em comemoração
aos seus 90 anos de vida, Nathalia
apropria-se da atmosfera Iris Apfel e,
em um documentário cênico dirigido por
Maria Maya, escrito por Cacau Hygino,
argumenta sobre uma nova perspectiva
para a vida, a partir de um envelhecimento
consciente e saudável. No espetáculo
“Através da Iris” as artes se convergem em
prol de celebrar o talento e a vitalidade de
duas artistas que resistiram às cores dos
novos tempos e continuam sonhando,
produzindo e encantando um grande
público com seus estilos, fantasias, lições
e, principalmente, muito bom humor.
17

Objetivos
Geral

Refletir sobre novas compreensões
para o conceito de senilidade por
meio de conhecimentos e outros
aspectos sobre Iris Apfel, artista
fashion que é referência em
inúmeros segmentos de produções
artísticas para várias gerações.
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Justificativa

“Através da Iris” é a primeira obra teatral em
todo o mundo com inspirações formais à
notável fashionista Iris Apfel. Apropriandose, como referência estilística, das ideias
da nova-iorquina ditadora de tendências,
Nathalia propõe a compreensão da velhice
como etapa de vida em que também seria
propício lançar-se às reinvenções.

Específicos

Avaliar os novos paradigmas e
características da velhice neste
século, por meio do reconhecimento
e da valorização de experiências e
de conceitos de importantes ícones
do universo artístico (Iris Apfel
- para a arte pop em todo mundo
- e Nathalia Timberg – como
importante expressão para o teatro
brasileiro);

Questionar o preconceito atribuído
ao envelhecimento em uma cultura
em que o aumento da qualidade e da
expectativa de vida fazem crescer o
número de cidadãos componentes
da população idosa;

Promover integração e diálogo entre
estéticas de arte, por meio de um
espetáculo conceitual, dinâmico,
atual, popular e universal, acessível
a públicos diversos e que também
possibilita o encontro e a reflexão
crítica de distintas composições de
plateias.

Contribuir, por meio da montagem
e da circulação do espetáculo, com
o fomento às produções teatrais
brasileiras, bem como corroborar
com o contínuo e necessário
processo de formação de plateias e
com o estímulo ao senso crítico no
país.

Em um universo em que as memórias se
restringem ao registro e ao armazenamento
– virtual, na maior parte das vezes - de
informações descontextualizadas, permitir a
expressão do potencial de uma personalidade
mundial por meio do talento de uma artista
brasileira contribui também para incentivar
a compreensão de que memoriar e vivenciar
conceitos artísticos permite às sociedades
o desenvolvimento de novos pensamentos,
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Maria Maya
Direção

Bacharelada em Artes Cênicas pela UNIRIO.
Trabalhos realizados como diretora em teatro
-Peça “Não Somos amigas” de Michelle Ferreira. 2017. Temporada
SESC SP. Reestréia setembro no Teatro Sergio Cardoso.
-Peça “Lady Christiny” baseado em documentário Homônimo.
2016/2017. Atualmente em festivais pelo brasil.
-Peça “ Talk Radio” de Eric Bogosian. No teatro Solar de botafogo.
2015
-Peça “Adorável Garoto” de Nicky Silver . 2014 / 2015 /2016 temporada RJ e SP, festival de Curitiba e Festival internacional de
São José do Rio Preto.
Trabalhos realizados como diretora em shows:
-Show de estreia da turnê do disco “momento que marcam demais”
da Cantora Sandra de Sá. Olimpo (RJ) – 2000
-Show de Lançamento da Banda Swing Tribo. Garden Hall – 2000
Trabalhos realizados como diretora assistente na
Televisão e Cinema:
-Curta Angústia de Hsu Chien - 2015
-Programa “Malhação “- Rede Globo – 2002
-Programa “Sitio do Pica – Pau Amarelo “ – Rede Globo – 2002
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Eu vejo o teatro como uma forma de arte porque acredito no seu poder
transformador. Trabalho no teatro porque quero o desafio da determinação e da
articulação em minha vida diária. A direção teatral me escolheu, tanto quanto
eu a escolhi. Nós nos encontramos.Gosto mesmo é de conhecer as pessoas na
atmosfera carregada de uma sala de ensaio, em busca de novos modelos para
suas ambigüidades e incertezas. Parto sempre do princípio, que dentro de
toda boa peça, mora uma questão. Monto uma peça relevante quando consigo
levantar tal questão, a fazendo perdurar no tempo.E sei que uma peça tem
capacidade de sensibilizar à todos quando essa questão age e provoca ideias e
associações pessoais antes mesmo de ser concebida. Eu acredito verticalmente
na explosão pessoal e artística deste projeto na vida de cada um envolvido.
Dentro do processo criativo, devo usar a persona irreverente de “Íris Apfel”
apenas como uma referência estilística, e não como uma narrativa biográfica.
Minha idéia é propor um documentário cênico, onde a atriz possa se apropriar
de um discurso real da própria Iris (captado por entrevistas, livros e filmes) e
ao mesmo tempo possa misturar com seus depoimentos pessoais e também
fictícios, a afim de estabelecer uma maior identificação com o público. Quero
uma interpretação que seja poética e pessoal, dentro de uma encenação
que também seja íntima, mas colossal. E mesmo me utilizando de recursos
tecnológicos, como projeções virtuais, animação e videomapping, pretendo
estimular no palco, um tipo de humanidade que exija atenção de todos, que
expresse o que somos e que também sugira na arte, uma linha tênue entre a
realidade e ficção.
E Obviamente, não poderia deixar de mencionar, o enorme privilégio de poder
dirigir um monólogo com Atriz Nathalia Timberg. O que me faz acreditar que o
teatro tem mesmo a capacidade e o dom de proporcionar GRANDES encontros,
fora ou dentro de uma família.

21

Cacau Hygino
Autor

Em 1992, fez sua estreia profissional como ator no teatro.
Na TV, fez participações em inúmeras telenovelas e
séries, dentre elas “Cara ou Coroa”, “América”, “Paraíso
Tropical”, “Sete Pecados”, “Caminho das Índias”, “Dercy
de Verdade” e “Os Homens São de Marte”.
Como autor, escreveu os livros “Mulheres Fora de Cena”
(Ed. Globo/2005), “Nós e Nossos Cães” (Ed. Globo/2006),
“Virna – A Trajetória De Uma Guerreira” (Casa da
Palavra/2007), “Fofoca” (Espassum Editora/2008),
“Herivelto Como Conheci” (Espassum Editora/2011)
e “Nathalia Timberg – Momentos” (MBooks/2014).
Lançou ainda a fotobiografia da atriz Irene Ravache “Simples Assim, Irene”.
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WB
PRODUÇÕES

Diretores de Produção

Fundada em Vitória, a WB Produções iniciou suas atividades como produtora local em todo
o estado do Espírito Santo, tornando-se líder de mercado e reconhecida nacionalmente
pela qualidade de seu trabalho. Em seu portfólio, coleciona mais de 200 espetáculos com
um público estimado de mais de 300 mil pessoas.
A empresa formada pelos produtores Bruna Dornellas e Wesley Telles, em 2015 lança-se
no mercado nacional com a Mostra “ES EM CENA”, circulando com 40 profissionais de 05
grupos distintos por diversas capitais brasileiras. “Após essa experiência entre os anos de
2016 e 2017 ela realiza e produz os espetáculos “E O VENTO VAI LEVANDO TUDO EMBORA”
com duas montagens com atores como Gabriel Chadan, Juliano Laham, Daniel Blanco, Vitor
Thiré e Josie Pessoa e” DEU A LOUCA NA BRANCA” com a atriz Cacau Protásio, ambos os
espetáculos em temporada no Rio de Janeiro e São Paulo e turnê pelo pais.
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Ficha técnica
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Texto:
Cacau Hygino

Cenógrafo assistente:
Guilherme Reis

Direção:
Maria Maya

Cenotécnico:
Metro Cenografia

Elenco:
Nathalia Timberg

Vídeo Mapping:
Irmãos Vila Rouca

Assistente de Direção:
Michel Blois

Trilha Sonora:
Marcelo H

Desenhos de Luz:
Adriana Ortiz

Operador de Luz:
Reinaldo Lourenço Filho

Figurinos:
Tatiana Brescia

Fotos:
Rodrigo Lopes

Alfaitaria/ Modelagem:
Danielle Tereza

Visagismo:
Vavá Torres

Cenografia:
Ronald Teixeira

Videomaker TV:
Johnny Luz

Conceito Visual:
Tuagência
Diretor de Produção:
Wesley Telles
Diretora Executiva:
Bruna Dornellas
Produtor Executivo USA:
Victor Barroco
Assistente de Produção
e social media:
Deivid Andrade
Coordenadora do Projeto:
Letícia Napole
Assessoria de Imprensa:
JSPontes Comunicação
Realização:
WB Produções
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Patrocínio
Cultural
Investir em Cultura é sempre uma ótima ideia! Além de
contribuir com o crescimento e disseminação da cultura
nacional,ao investir em Marketing Cultural sua empresa
também garantirá:
• Valorização do teatro brasileiro e seus artistas
• Simpatia e Irreverência para sua marca
• Originalidade e exclusividade
• Múltiplas possibilidades de ações promocionais
• Patrocínio de natureza cultural
• Incentivo Fiscal
• Posicionamento de mercado
• Responsabilidade Social
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Investimento e
cotas de patrocínio
O orçamento apresentado está habilitado às leis de incentivo
à cultura (Lei Rouanet ) - Artigo 18 (100% de Renúncia fiscal)
que, através de seus dispositivos, permite aos patrocinadores
a cobertura dos custos da peça.
PRONAC: N 171617
O valor total do projeto é de R$ 1.100.000,00
• 2 meses em cartaz ( 24 semanas) no RIO DE JANEIRO RJ
• 2 meses em cartaz ( 24 semanas) em SÃO PAULO SP
• Turnê por duas Capitais brasileiras(Vitória-ES ,
Porto Alegre- PR) 02 apresentações em cada capital.
COTA ÚNICA (APRESENTA)– R$ 1.100.000,00
COTA PATROCINIO (ATÉ 2 EMPRESAS) – R$ 550.000,00
COTA APOIO (ATÉ 4 EMPRESAS) – R$ 250.000,00
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Investimento e
cotas de patrocínio
COTA ÚNICA APRESENTA
R$ 1.100.000,00

COTA PATROCÍNIO (até 2 patrocinadores)
R$ 550.000,00

• Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como “Apresenta” em

• Logomarca da empresa como “Patrocinador” em todas as peças publicitárias e material

todas as peças publicitárias e material gráfico do espetáculo (Impressos e digitais)

gráfico do espetáculo (Impressões e digitais)

• Citação do nome do patrocinador em todas as apresentações como “Apresenta”

• Citação da logomarca do patrocinador em todas as apresentações como “Patrocinador”

• Logomarca do patrocinador no aplicativo digital do espetáculo (à confirmar)

• Possibilidades de ações de marketing pelo patrocinador

• Apresentação de vídeo do patrocinador antes e cada apresentação

• Apresentação de vídeo do patrocinador antes de cada apresentação

• Possibilidade de ações de marketing pelo patrocinador ( a ser aprovado junto a produção)

• Cota de cortesias para a sessão de estreia e demais apresentações.

• Banner exclusivo do patrocinador no saguão do teatro em todas as apresentações

• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

• Cota de cortesias para a sessão de estréia e demais apresentações
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

COTA APOIO (até 4 apoiadores)
R$ 250.000,00
• Presença compartilhada da logomarca da empresa em todas as peças publicitarias e
material gráfico do espetáculo (Impressos e digitais)
• Citação do nome do apoiador em todas as apresentações como “Apoiador”
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Plano de mídia

TEMPORADA

TEMPORADA

ANÚNCIOS

ANÚNCIOS

Anúncios nos Jornais O Globo e Extra – anúncios de 2col x 8cm – 1 inserção por semana
durante a toda a temporada, anúncios nos Guias de programação cultural Off e Guia de
Teatro, anúncios em estações do Metrô Rio, anúncios em traseiras de ônibus, anúncios
em traseiras de taxis,mídias sociais – criação de fanpage, Twitter e Instagram. Inserção
de conteúdo durante toda a temporada e período de ensaios e assessoria de imprensa
durante todo o período de realização do projeto propondo pautas em todos os veículos
de comunicação da cidade.

Anúncios nos Jornais Folha de S. Paulo ( Guia da Folha e Ilustrada) e O Estado de S.
Paulo – anúncios de 3 col x 12cm e ½ página – 1inserções por semana em cada jornal
durante toda a temporada, anúncios nos guias de programação cultural Guia Off , Guia
do Teatro, Guia Boca a Boca, mídias sociais (criação de fanpage, Twitter e Instagram,com
inserção de conteúdo durante toda a temporada) e assessoria de imprensa durante toda
a temporada propondo pautas aos veículos de comunicação de São Paulo e cidades
vizinhas.
Mídias sociais – criação de fanpage, Twitter e Instagram. (Inserção de conteúdo durante
toda a temporada).

IMPRESSOS

IMPRESSOS

RIO DE JANEIRO

100 cartazes, 10.000 flyers, 1000 convites, 5.000 folders.
Sinalização: 1 Banner de fachada doteatro e 1 banner interno.
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SÃO PAULO

100 cartazes, 10.000 flyers, 1000 convites, 5.000 folders.
Sinalização: 1 Banner de fachada do teatro e 1 Banner interno.
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Plano de mídia
PARA A TURNÊ (02 CAPITAIS BRASILEIRAS)
ANÚNCIOS
1 anúncio por capital de 3 col x 15 cm no principal jornal da
cidade, divulgação em mídiassociais (Facebook, Instagram,
Twitter e etc) e assessoria de imprensa especializada.

IMPRESSOS
100 cartazes e 5.000 flyers e
01 banner na fachada do teatro.
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Clipping
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Atraves
da Iris
Wesley Telles

Diretor de Produção
(27)99619-7611
Wesley@wbproducoes.com
www.wbproducoes.com
(27)3029-2765

producoeswb

wb_producoes

(27) 99577-0137

Av Nossa Senhora da Penha, 250, Edf Caravelle, Sala 403 | Santa Helena, Vitória ES - Cep: 29055-022
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