
Ministério do Turismo apresenta 
Banco do Brasil apresenta e patrocina

F A R O L    D E

W E B S É R I E



CAPA

Depois de passar com o carro sobre uma pedra no trevo de uma 
estrada deserta, uma mulher, Sofia, caminha mais de uma hora em 
busca de socorro, até que encontra uma casa com as luzes acesas. 
É a casa de Diego, um homem solitário e de personalidade pouco 
amistosa. O frio e a neblina daquela madrugada obrigarão Sofia 
a esperar até o amanhecer para poder partir. Estranhamente, o 
amanhecer para os dois personagens demora muito a chegar.



O Ministério do Turismo apresenta e o Banco do Brasil apresenta 
e patrocina a websérie Farol de Neblina, uma adaptação do 
espetáculo teatral Neblina para o formato digital. A peça estreou 
no CCBB Belo Horizonte e seguiria para as praças de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. Com o adiamento das temporadas, 
devido à pandemia, o espetáculo chega em um novo formato.

A adaptação da peça para websérie realça as diversas 
possibilidades do roteiro, que combina suspense e thriller 
psicológico e mostra o misterioso encontro de um casal, em uma 
casa sem vizinhos, ao longo de uma noite fria e encoberta pela 
neblina. 

A trama aborda reflexões existenciais, a inexorabilidade da vida 
e processos de superação, e o formato de seriado enriquece essa 
história com recursos cinematográficos, valorizando os elementos 
de suspense presentes. 

Ao realizar este espetáculo, o CCBB reafirma seu apoio às artes 
cênicas e mantém seu compromisso com uma programação de 
qualidade, concedendo ao público contato com a produção 
dramatúrgica contemporânea nacional.

CENTRO CULTUR AL BANCO DO BR ASIL



A Livelo, um dos maiores programas de recompensa do Brasil, 
também patrocina o evento via Lei Federal de Incentivo. A 
empresa valoriza a experiência diferenciada para seus clientes, e 
vislumbra no espetáculo Neblina o mesmo potencial de encantar 
os brasileiros.  

L I V E L O



Tudo que sei é que vou morrer. Do resto eu não sei muito bem... 
O saber ser finito é ter noção da importância do ser presente. É a 
realidade vestindo fantasia de imortal pelos dias. É invisível no viver 
e perene no saber. A morte é essa estranha evolução da vida.

Em uma mão, a minha proximidade com a morte. E isso trouxe a 
certeza de que me transformei, quando a percepção da finitude me 
invadiu, e também acessou aqueles que amo, de modo definitivo, e 
nos transformou para sempre. O amor é o antídoto para encarar as 
superações necessárias. Fiquei com essa crença – uma espécie de 
guia, na vida.

Na outra mão, admiração, uma amizade e a vontade de trabalharmos 
juntos, eu e Leonardo Fernandes. Foram muitas conversas e pizzas 
entre BH e SP, até que isso pudesse se concretizar.

O texto do Sérgio Roveri chegou do Leo e, a partir daí, nossas mãos 
se entrelaçaram para a construção do espetáculo “Neblina”. E minha 
equipe, que me instiga a construir coisas novas, estava ávida. Sem 
ela não haveria projeto no palco. Sobre Yara de Novaes declaro o 
orgulho que tenho, pela pessoa e profissional que é. Ela traz outros 
magos e faz da sala de ensaio pura poesia.

Em nome das perdas e amores a Rubim Produções empreendeu este 
projeto, abraçado pelo BANCO DO BRASIL como patrocinador, a 
quem dedico o nosso agradecimento.

Para você, que nos assiste hoje, o que gostaríamos de oferecer é o 
contínuo respeito à sua presença para nos assistir, somado à certeza 
de que o teatro nos toca e nos transforma.

Boa reinvenção para todos!

T A T Y A N A  R U B I M



O convite para que eu escrevesse a peça Neblina partiu do ator 
Leonardo Fernandes, há alguns anos, quando ele estava em cartaz 
em São Paulo. A ideia dele era de um espetáculo que reunisse um 
casal de atores e que, de alguma forma, houvesse um acidente de 
carro a alimentar a trama. Os dois pedidos de Fernandes foram 
contemplados: há dois atores em cena e há um acidente que, ao 
perpassar toda a história, acrescenta um grau de estranhamento 
quase palpável à encenação.

Logo nas primeiras anotações para a estrutura da peça, eu percebi 
que tinha em mãos a oportunidade de trabalhar com dois episódios 
da minha vida que sempre estiveram à espera de um resgate: o 
primeiro dizia respeito a uma experiência de perda vivida quando 
eu ainda não morava em São Paulo e nem sonhava escrever 
dramaturgia; e o segundo, extraído de uma sessão de terapia na 
qual o psicanalista discorreu sobre a infinidade de pactos que duas 
pessoas estariam dispostas a fazer em nome da sobrevivência da 
relação. Eu senti que estes três elementos teriam de estar presentes 
na gênese da peça: o convite feito por Fernandes, com seus pré-
requisitos, minha história pessoal de perda e a posterior discussão 
com o psicanalista sobre o poder inquestionável dos pactos. 

Passados alguns anos desde que a peça foi escrita, se alguém me 
perguntasse hoje qual é a história de Neblina, eu responderia que é 
a história dos pactos e sua habilidade de nos conduzir a algum lugar, 
ainda que longe do desejado. Farol de Neblina, agora disponível 
na Internet em formato audiovisual, é a versão da peça Neblina, 
que estrou em 2019. Com olhar delicado e astuto, cirúrgico não 
seria exagero, as diretoras Yara de Novaes e Clarissa Campolina 
souberam expandir todos os limites físicos da história e mergulhar os 
personagens em um universo de rara beleza crepuscular. Nas mãos 
das duas, Neblina saiu do teatro, mas é para o palco que o farol 
hoje acrescido ao título continua a apontar.

S É R G I O  R O V E R I



Hoje eu acordei! Acordei e pensei: como eu gostaria que esse 
espetáculo acontecesse? Ou: o que eu gostaria que acontecesse 
com as pessoas que, talvez, um dia o assistam? Pensei que gostaria 
que todos os corpos presentes no teatro pudessem compreender que 
o que nos separa de nós mesmos, o que nos faz perder a liberdade 
de viver, é essa dificuldade de não praticarmos diariamente a 
morte. Gostaria, também, que todos ali presentes considerassem 
todos os outros ali presentes como sendo eles próprios, algo assim 
como disse o indiano Shantideva:

“Toda a alegria que há neste mundo vem do desejo de que os 
outros sejam felizes, e toda a dor que há neste mundo vem do 
desejo de que eu mesmo seja feliz”.

E, por fim, gostaria que o Teatro, com todos os seus temas e emblemas, 
continue, por muitos e muitos anos, sendo uma experiência coletiva 
de fluidez, liberdade, presença e imprevisibilidade.

P.S. 2: Escrevi esse pequeno texto em janeiro de 2020, para o 
programa de Neblina , que fez sua estreia no CCBB BH e de lá 
cumpriria temporada em SP, RJ e BSB.  Esses eram os meus desejos 
para um futuro que não aconteceu como eu o imaginava. Ficamos 
apenas com a temporada mineira , a pandemia chegou e os teatros 
foram fechados. Neblina se transformou em Farol de Neblina e 
virou uma webserie.  O teatro pediu ajuda ao cinema , entregou 
a ele suas armas e seguem juntos em profunda cooperação. 
Perdemos muita gente, mas ganhamos com outros encontros, 
seguindo o fluxo da vida e tendo a certeza de que tudo continua 
sempre.  Clarissa Campolina , Wilssa Esser, Paula Santos, Luna 
Gomide e tanta gente massa nos deram as mãos e nos fizeram 
sonhar de novo, com uma obra cheia de beleza e significado para 
esses tempos!

Y A R A  D E  N O V A E S



Como filmar uma peça? Essa foi a primeira pergunta que me veio 
à cabeça quando recebi o convite da Yara de Novaes, da Tatyana 
Rubim, do Leonardo Fernandes e de toda a equipe do espetáculo 
Neblina.

A conexão entre as linguagens do teatro e do cinema além 
de evidente, é pensada e pesquisada há anos. De toda forma, 
quando o encontro se dá por uma impossibilidade da performance 
presencial, resultado de uma crise do próprio mundo (e que assola 
o Brasil de maneira intensa), essa pergunta reverbera de outra 
maneira, fazendo outras questões surgirem: Como promover um 
diálogo verdadeiro entre cinema e teatro nesse contexto? Como 
potencializar a presença, algo caro ao teatro e ao conceito do 
próprio espetáculo?

Ao lado de criadores de ambas as artes, embarcamos em um 
processo distinto do fazer cinema e do fazer teatro e a equipe se 
tornou uma só, experimentando juntos um outro lugar. As imagens 
para a web série não surgiriam de um roteiro. Antes de escrever 
algo, éramos capazes de ver o que já existia, ver e sentir. A mise-
en-scène teatral, de forma muito clara, era a força base do produto 
cinematográfico. A partir do gesto dos atores e da forma em que 
ocupavam o espaço; da cenografia com seu tapete e uma pedra 
suspensa; da arquitetura do palco que era alterada a cada desenho 
de luz; da trilha sonora que revelava o interior das personagens; 
o roteiro se fez cheio de imagens que existiam antes mesmo de 
começarmos as filmagens.

C L A R I S S A  C A M P O L I N A



Quando esta peça começar, o ato de estarmos aqui juntos 
parecerá vividamente real, mas, dentro em pouco, o que fizermos 
ali no palco não será mais que uma lembrança. Você tem ideia do 
que vai pensar ou sentir nos próximos minutos? Nós atores também 
não. Sequer poderemos nos apegar ao que foi ensaiado. O teatro 
nos ensina sobre o tempo presente. O que vamos tentar fazer é 
refletir a impermanência através da arte mais efêmera de todas. 
Tudo o que realmente teremos é um sopro. E você, espectador, 
presenciará esse jogo que já dura milhares de anos e que vai, por 
mais uma noite, tentar acontecer. Que a noite de hoje aconteça 
para vocês e para nós! “O Livro Tibetano do Viver e do Morrer” 
nos guiou durante todo o processo de criação do Neblina, e é um 
trecho dele que eu gostaria de compartilhar com vocês:

“Planejar o futuro é como ir pescar numa ravina seca;
Nada sai como você quer, portanto abandone todos os seus 
esquemas e ambições.
Se você tem que pensar em alguma coisa -
Pense na hora incerta de sua própria morte...”

L E O N A R D O  F E R N A N D E S

escrito em janeiro 2020



Neblina chegou até mim como um chamado. Talvez eu estivesse 
precisando estar aqui agora e contar esta história. Neblina 
chega como um desafio: físico e emocional. Talvez eu quisesse 
isso. Neblina é um reencontro. Tenho certeza que pedi por isso. 
Nesse caminho até aqui tudo é entrega e vertigem. Neblina é um 
grande mergulho! Um salto, um cair e levantar... Buscando paz 
e respirando nos silêncios... Achando a voz no ruído ansioso e 
pulsante... Iluminando pensamentos para ultrapassar nossa 
experiência ocidental tão limitante. Algo que está aqui e em 
segundos não estará mais. E, talvez estando, não conseguimos ver. 
Difícil escrever sobre Neblina, porque ainda está sendo. E Sofia, 
Júlia, Ana, Flávia, Fafá... Ainda estão em processo!

P.S.: Acredito - O teatro expurga e cura! A arte é necessária e vai 
nos salvar.

F A F Á  R E N N Ó

escrito em janeiro 2020



F I C H A  T É C N I C A

Patrocínio Banco do Brasil
Realização Centro Cultural Banco do Brasil 

Texto original: Sérgio Roveri

Roteiro adaptado: Clarissa Campolina
Colaboradores: Sérgio Roveri e Yara de Novaes

Direção: Clarissa Campolina e Yara de Novaes
Assistente de direção: Paula Santos
Estagiária de Direção: Larissa Moura Barbosa

Direção de Produção: Tatyana Rubim 
Produção: Luna Gomides  
Direção de Fotografia: Wilssa Esser
1ª assistente de de câmera: Fernanda de Sena
2ª assistente câmera: Ceres Canedo
Luz: Daniel Bollara, Wagner Antônio e Wilssa Esser
Operação de de Luz: Daniel Bollara 
Elétrica externas e travelling: Luciano Lopes
Logger: Daniela Cambraia
Imagens adicionais: Ivo Lopes Araújo
(Gentilmente cedidas por Sérgio Borges) e Ceres Canedo
Cenário: André Cortez
Cenotécnico e Marquinária: Marcos Alves 
Contrarregra: Marcelo Andrade 

Figurino: Ivana Neves e Leonardo Fernandes
Preparação Corporal: Eliatrice Gischewski

Som direto: Gustavo Fioravante

Captação som binaural: Vinícius Alves 
Programação Qlab e operação de áudio: Vinicius Alves

Montagem: Paula Santos
Assistente de montagem: Daniela Figueiredo 



Trilha Sonora: Morris
Mixagem: Yvo Ursini

Catering: Fatinha Rangel 

Realização, Produção e Administração - Rubim Produções 

Projeto Gráfico: Estudio Ofício (Tiago de Macedo)

Assessoria de Imprensa:
Luz Comunicação:Jozane Faleiro – Belo Horizonte e Coordenação 
Ney Motta – Rio de Janeiro e São Paulo 
Território Comunicação – Rodrigo Machado – Brasília

Budismo, por Thich Nhat Hanh - Vídeo no YouTube no Canal Buda Virtual 
Citações de Frase da Escritora Wislawa Szymborska
Citações de Frases do Carlos Drumond de Andrade 
Citações de Frase de Fernando Pessoa

Equipe Sem Rumo - Projetos Audiovisuais
Direção, Produção e pós produção de acessibilidade: Giordano Lima
Intérprete de LIBRAS: Soraia Santos
Audiodescrição: Nadiana Carvalho
Roteiro de AD: Eleonora Loner
Correção de cor e Finalização: João Gabriel Riveres

Catering: Fatinha Rangel 

Realização, Produção e Adminstração - Rubim Produções 

Projeto Gráfico: Estudio Ofício (Tiago de Macedo)

Assessoria de Imprensa:
Luz Comunicação:Jozane Faleiro – Belo Horizonte e Coordenação 
Ney Motta – Rio de Janeiro e São Paulo 
Território Comunicação – Rodrigo Machado – Brasília

Budismo, por Thich Nhat Hanh - Vídeo no YouTube no Canal Buda Virtual 
Citações de Frase da Escritora Wislawa Szymborska
Citações de Frases do Carlos Drumond de Andrade 
Citações de Frase de Fernando Pessoa



TEXTO: Sérgio Roveri

ELENCO: Fafá Rennó e Leonardo Fernandes Stand in Fafá Rennó: Raquel Lauar 

EQUIPE ARTÍSTICA

Idealização: Leonardo Fernandes e Tatyana Rubim
Direção: Yara de Novaes
Direção de Produção: Tatyana Rubim
Cenário: André Cortez
Trilha Sonora Original: Morris
Desenho de luz: Wagner Antônio
Preparação Corporal: Eliatrice Gischewski
Figurino: Ivana Neves e Leonardo Fernandes
Assistência de Figurino: Daniela Nogueira
Assistência de Direção: Daniel Faria
Estagiário de Direção: Cadu Cardoso
Aderecista: Marcelo Andrade
Operador de Som: Vinícius Alves
Operador de iluminação: Daniel Bolara
Assistente de Palco: Marcos Oliveira Alves

Projeto Gráfico Estudio Ofício (Tiago de Macedo)
Fotografia do Projeto Gráfico Alessandra Nohvais
Revisão de texto Isadora Troncoso

ASSESSORIA DE IMPRENSA BELO HORIZONTE 
Assessoria de Imprensa Luz Comunicação . Jozane Faleiro 

REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Equipe Rubim Produções 
Sônia Branco Cerqueira, Bárbara Amaral, Jhonathan Nicoletti,   
Juliana Peixoto, Mariana Angelis e Letícia Leiva

https://www.eventim.com.br/artist/farol-da-neblina/


E S T R E I A 
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E P I S Ó D I O S

E P I S Ó D I O  2

E P I S Ó D I O  3

E P I S Ó D I O  4

os 4 episódios poderão ser assistidos
em conjunto até 30 de junho de 2021
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Realização

ApoioCopatrocínio Produção

T E M P O R A D A

5  D E  F E V E R E I R O
A  3 0  D E  J U N H O

2 0 21

12@espetaculoneblina bb.com.br/cultura e siga as redes sociais dos CCBBs


