Formado por Lieza Neves (atriz) e Marcio Bicaco (percussionista) o
Consonante Duo apresenta repertórios contendo música e poesia.

www.facebook.com/consonanteduo
www.youtube.com/consonanteduo
www.instagram.com/consonanteduo

Selecionado no edital 2018

O duo foi formado em 2017 e estreou com o espetáculo “Desata:nós”.

Objeto:
O espetáculo “Desata: nós” é constituído por poemas declamados e músicas executadas por meio de instrumentos
percussivos. Nele, o Consonante Duo propõe a experimentação da sonoridade da voz e dos instrumentos de forma
harmônica em que uma conduza a emoção do público para a outra, em que as possibilidades dessa fusão desatam e
desabrocham.

Repertório:
Músicas: Composições de Márcio Bicaco, “Spazzi de Calabi” (Stefano Otomano), “Muito além do mar” (Silvia
Beraldo) e “Delicate Touch” (Ney Rosauro). Direitos cedidos pelos compositores.
Instrumentos: kalimba, apito, vibrafone, bumbo leguero, chocalho, castanholas, sapatos e palmas.
Poemas: A Grande Catástrofe (Mário Quintana), A menina, a gaiola e a bicicleta (Rubem Alves), O amor bate na aorta
(Carlos Drummond de Andrade), Velha História (Mário Quintana), O menino que carregava água na peneira (Manoel
de Barros), Com licença poética (Adélia Prado), Tempo (Viviane Mosé), Ensinamento (Adélia Prado), Ultimatum
(Fernando Pessoa), Soneto da Separação (Vinicius de Moraes), Poema do Menino Jesus (Fernando Pessoa) e trecho
de Violões que Choram (Cruz e Souza)

Duração: 45 minutos
Faixa etária: a partir de 14 anos (porém pode ser assistido por crianças)
Equipe: Marcio Bicaco e Lieza Neves (elenco e produção)
Necessidades técnicas: espaço de 3m X 3m, não há necessidade de iluminação e sonorização (em caso de local
grande, com plateia para mais de 100 pessoas, há necessidade de dois microfones com fio e um head-set).

Justificativa:

O projeto atua na popularização da poesia falada e da música instrumental, oferecendo um formato simples, com um
roteiro composto por importantes poetas da língua portuguesa, em tom informal, buscando proximidade entre cena
e plateia.
A montagem pode ser apresentada em espaços alternativos como bibliotecas, auditórios, salas de aula ou museus,
pois foi elaborado em formato de sarau, sendo assim de fácil adaptação a locais e eventos.
O projeto se justifica também pela relevância do repertório, pelo resgate do hábito de se ouvir poesia e música
instrumental e pela valorização da cultura.
Diferente de muitos espetáculos que trazem textos poéticos em seu enredo por estarem acompanhados de
instrumentos tradicionais para este formato como o violino, violão ou piano, “Desata: nós” propõe um jogo poéticosonoro inusitado quando une a voz aos sons percussivos de diversos instrumentos, e ainda ultrapassa os limites dessas
possibilidades ao incluir o som de palmas e sapatos.

A poesia e a música são duas das sete formas de artes tradicionais e se fundem em diversos aspectos,
principalmente quanto à estética e quanto à sonoridade.
Fortemente relacionada com a música, a poesia tem as suas raízes históricas nas letras de acompanhamento de
peças musicais. Até a Idade Média, a poesia era cantada. Só depois o texto foi separado do acompanhamento
musical. Tal como na música, o ritmo tem uma importância determinante.

Apresentações realizadas:

26/07/2017 – Hospedaria Refúgio das Galés (Bombinhas/SC)
27/07/2017 – Shopping Punta Blu (Bombinhas/SC)
28/07/2017 – Instituto Aldo Krieger (Brusque/SC)
29/07/2017 – Tralharia (Florianópolis/SC)
06/10/2017 – Garagem 2020 (Florianópolis/SC)
16/12/2017 – Coletivo Elza (Florianópolis/SC)
14/01/2018 – Porto das Artes (Florianópolis/SC)
03/03/2018 – Centro Cultural Dr. Genésio Tureck (São Bento do Sul/SC)
04/03/2018 – Teatro do Sesc (Joinville/SC)
22/06/2018 – Caffe Cult (Florianópolis/SC)
22/09/2018 – Estúdio Underline (Brusque/SC)
03/01/2019 – Tralharia (Florianópolis/SC)
04/01/2019 – Tralharia (Florianópolis/SC)

Clipagem:

http://www.bombinhas.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/10974/codNoticia/436857

https://omunicipio.com.br/evento/espetaculo-desata-nos/

http://www.ammvi.org.br/noticias/index/ver/codMapaItem/42467/codNoticia/435815

http://brazil-eventer.com/event/espetaculo-desata-nos

http://www.guiafloripa.com.br/agenda/teatro-e-espetaculos/espetaculo-desata-nos-no-tralharia.php

https://www.evensi.com/consonante-duo-percussao-e-poesia-na-garagem-2020-garagem/227357040

http://obaratodefloripa.com.br/consonante-duo-leva-percussao-e-poesia-ao-tralharia/

Contato:
(47) 99915 6634
(48) 99619 7220
consonanteduo@gmail.com

