
92 www.backstage.com.br92T
e
a
t
r

o
 O

i 
C

a
s
a
 G

r
a
n

d
e
 e

 N
o
v
iç

a
 R

e
b

e
l
d
e

David H. Bosboom
Considerações de um especialista

onheci Max Haus há mais de
um ano e meio em um recém

construído shopping no Leblon.
Fui lá para ver de perto em primei-
ra mão a obra do seu novo teatro.
Entramos em uma área de cons-
trução cercada pelo shopping.
Não havia assentos, luzes e o piso
de palco era basicamente uma cai-
xa de concreto. Porém Max sabia
o que ele queria construir mesmo
sem ter planos definitivos ou ver-
ba para completar seu sonho. Ca-
minhando através do seu futuro
teatro, ele pediu minha opinião
sincera sobre o que eu faria com o
espaço se fosse meu. Discutimos
diversas idéias entre elas a de
como colocar o cenário no palco e
como usar o espaço dos bastidores
de forma mais efici-
ente possível. Dezoi-
to meses depois Max
tem seu teatro Casa
Grande novamente.
Tem também seu pri-
meiro hit, pois “A No-
viça Rebelde” é uma
produção de sucesso,
recebendo tanto a acla-
mação crítica como
aprovação pública. Es-
tou também feliz de
reportar que muitas
das minhas sugestões
sobre a área dos bas-
tidores foram leva-

das a sério. Faz mais de uma década
que o Casa Grande de Max Haus e
Moysés Ajhaenblat queimou por
completo na Rua Afrânio de Mello
Franco, 290 no Leblon. Se não fos-
se pela sua determinação de re -
construir o teatro, a propriedade
inteira seria um shopping. Mas
agora, por sua causa, é muito mais
que isso. Seu público tem um lugar
para ir antes e depois dos shows e o
shopping beneficia-se das pessoas
que vêm assist ir  a cada perfor-
mance. Claro que para conseguir a
verba e construir seu sonho, ele
primeiro precisou encontrar um ou
dois sócios a mais. E assim o fez.
Por meio deles encontrou o di-
nheiro necessário para completar
o lobby, auditório, palco e bastido-

res do teatro hoje “Oi Casa
Grande”. E o resto, como se diz,
é história. Ou pelo menos será
algum dia.
Já vi muitos teatros sendo derru-
bados através dos anos para a
construção de modernos hotéis
ou prédios comerciais em Nova
York. Então, para mim, salvar um
teatro é miraculoso, independen-
te de onde isso aconteça, pois não
há nada mais emocionante do que
um show ao vivo. Na noite que
assisti “A Noviça Rebelde”, to-
dos, desde os donos do teatro
(Max Haus, Moysés Ajhaenblat,
Aniela Jordan, David Zylber-
sztajn, Gustavo Aichenblat, Leo-
nardo Haus, Luis Calainho e Silvia
Haus) até a companhia de produ-

ção/direção (Charles
Möeller e Cláudio Bo-
telho), elenco e fun-
cionários ficaram ver-
dadeiramente orgu-
lhosos do trabalho
que realizaram crian-
do este novo nível de
teatro musical no Rio
de Janeiro. E eles de-
veriam ficar orgulho-
sos, já que não há ou-
tro teatro em funcio-
namento no Rio que
possa usufruir a tec-
nologia e o talento
que se encontram em
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um só local. A produção do show,
por exemplo, está usando andai-
mes elétricos e hidráulicos embai-
xo do palco e LEDs para o ciclo-
rama sobre o palco. O teatro tam-
bém tem um moderno e completo
sistema de contrapeso, com pesos
mais do que suficientes para movi-
mentar seguramente cenário e ins-
trumentos de iluminação pen-
durados sobre a cabeça do elenco
e funcionários. Tem nos bastido-
res múltiplos monitores de tela
plana para que os atores vejam o
maestro e estejam em tempo com
a música. Estes são apenas alguns
dos valores tecnológicos de que o
show se utiliza.

* David H. Bosboom é colunista de iluminação da
revista Backstage, diretor de produção, diretor

técnico, diretor de iluminação, designer e consultor
de projetos. Possui 23 anos de experiência em
espetáculos de teatro na Broadway, além de já ter

atuado em programas de canais de televisão
aberto e a cabo. Especialista em turnês de circuito
nacional e internacional.

Oi Casa Grande pode dar seu show de
tecnologia também fora do palco. Os
lobbies têm diversos monitores de tela
plana para mostrar a performance da
hora em que a cortina sobe até o mo-
mento final do show. Tem touch-
screens interativos e divertidos de se
utilizar e painéis oferecendo informa-
ção histórica sobre o teatro. Oi Casa
Grande também possui Wi-Fi grátis
disponível para espectadores e em-
pregados e tem um dos maiores espa-
ços para orquestras da cidade. Acre-
dito que apenas o Teatro Municipal
possui um maior. Mas o brinquedo
tecnológico maior que eles têm são
dois sets de painéis LED em ambos
os lados das paredes do auditório.

Estes impressionam o público em
um pré-show de formas, símbo-
los e anúncios enquanto logo aci-
ma na platéia duas varandas se-
guram luzes de frente de palco e
canhões para o espetáculo. Do
meu ponto de vista, parece que o
teatro musical tem uma nova
casa no Rio de Janeiro onde tec-
nologia e conforto estão dando
ao carioca algo para falar, o Oi
Casa Grande.




