
Vencedores   

Temporada encerrada em 2009: 

A Geração Trianon 
Comédia que conta a história dos bastidores de uma lendária companhia 
teatral dos anos 1920, sediada no Teatro Trianon, no Rio de Janeiro. O 
empresário da companhia se vê em apuros financeiros em um momento 
de crise de bilheteria, resolvendo, então, substituir a peça em cartaz por 
outra escrita, em uma semana, por um jovem autor desconhecido. Texto 
de Anamaria Nunes. Direção de Luiz Antônio Pilar e Cristina Bethencourt. 
 
Cíclopes - Itinerância no Brasil 
Um clássico da Grécia antiga encenado nas alturas. Ulisses é lançado 
pelo mar bravio na ilha de Sicília. Lá encontra Sileno e seus filhos, os 
sátiros, aprisionados pelo terrível cíclope Polifemo. O herói luta para 
salvar sua própria vida e as dos sátiros, tentando derrotar o monstro. Os 
atores da Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades representam 

em cima de pernas de pau, enquanto os músicos tocam e cantam temas baseados na cultura 
popular brasileira. A ideia da Companhia é misturar o erudito ao popular, democratizando a 

arte, em apresentações que acontecem em praças e ruas de cidades 
brasileiras. 
 
Linha Reta & Linha Curva 
Ernesto Azevedo e Adelaide são recém-casados, moradores de 
Petrópolis, que acolhem com frequência a visita de amigos. Um deles é 
Tito, solteirão convicto que acaba de chegar de uma longa viagem. Na 
casa dos anfitriões, Tito encontra a jovem e bela viúva Emília. A partir 
daí, os dois começam um jogo de sedução e escárnio, disputas e afetos. 
Baseado no conto homônimo de Machado de Assis, com direção de Dudu 
Sandroni. 
 
O Bem do Mar 
O musical homenageia Dorival Caymmi com personagens e situações 

inspirados em sua obra. Concepção e direção de Antonio De Bonis e arranjos de Ricardo 
Rente, Wagner Tiso e Leandro Braga. Com Ana Velloso, Dandara Mariana, Daúde, Dério 
Chagas, Fábio Ventura, Fael Mondego e outros. 

O Pelicano de Strindberg 
Montagem do espetáculo de August Strindberg, com grande sucesso em 
São Paulo. Uma família cujo pai morreu no momento em que o filho 
descobre uma carta onde ele conta toda a verdade sobre a natureza de 
sua esposa. Com Sheila Gonçalves, Flavio Barollo, Patrícia Castilho, 
Flavio Baiocchi e Mari Nogueira. Direção de Denise Weinberg. 

Sonho de Outono 
O espetáculo investiga as relações - ou a falta delas - entre um homem, 
a mulher que amou no passado, seus pais e a ex-mulher a partir de um 
encontro no enterro de um membro da família. Texto de Jon Fosse. 
Direção de Emílio de Mello. Com Christiana Kalache, Camilla Amado, 
Adriano Garib, Zemanuel Piñero e Daniele do Rosário. 

 

 

 

 

 



Temporada encerrada em 2010: 

A Casa de Lá 
A peça fala da maturidade da vida a dois através da história de um casal 
que se conhece na infância e vive junto até a velhice. Com Cristiano 
Peixoto, Priscilla Duarte e Amanda Prates. Direção de Ricardo Gomes. O 
espetáculo foi desenvolvido a partir do projeto "Cartografias do Sertão", 
uma pesquisa sobre o imaginário do sertão, seus mitos e símbolos. O 
ponto fundamental dessa pesquisa é a viagem da equipe composta por 

atores, diretor, músico, dramaturgo e produtor pelo sertão de Minas Gerais e da Bahia, 
estabelecendo uma comunicação teatral por meio de improvisações e apresentações em ruas 
e praças. Inspirado na experiência de Peter Brook com o Carpet Theatre, o grupo fez uma 
imersão na região e a concepção teve início a partir da convivência com as pessoas. 
 

 
A Farsa da Boa Preguiça 
Resultado da parceria entre os grupos Ser Tão Teatro (PB) e Clowns de 
Shakespeare (RN), o espetáculo de rua conta a trajetória de Joaquim 
Simão, um nordestino cujas proezas são versos, preguiça e mulher. 
Casado com a apaixonada Nevinha, o poeta é vizinho de Aderaldo 
Catacão e de sua pseudo-intelectual esposa Clarabela, típicos 

representantes da burguesia capitalista. Com Camille Carvalho, Cesár Ferrario, Isadora 
Feitosa, Maisa Costa, Marco França, Netto Ribeiro, Renata Kaiser, Suellen Brito e Thardelly 
Lima. Texto de Ariano Suassuna. Adaptação de Fernando Yamamoto. Direção de Christina 
Streva e Fernando Yamamoto. 

 
Açaí e Dedos 
Laura, uma típica mulher de 40 anos, desaparece em uma ida ao 
supermercado. Com Babu Santana, Carla Faour, Ivan de Almeida, Sheron 
Menezes e Thaís Garayp. Texto de Carla Faour. Direção de Henrique 
Tavares. 

 
Acorda Zé! A Comadre Tá de Pé 
O Grupo Teatral Moitará utiliza a linguagem das máscaras teatrais no 
espetáculo criado a partir de cinco contos populares brasileiros. Com 
Erika Retti, Fabiano Magalhães, André Marcos, Mariana Bernardes Baltar 
e Diogo Borges. Texto e direção de Venício Fonseca. 
 

Amadeus 
Montagem do clássico do teatro contemporâneo de Peter Shaffer. O 
espetáculo conta a história da ascensão e queda do compositor Wolfgang 
Amadeus Mozart e seu confronto com Salieri, músico invejoso de sua 
genialidade e responsável pela sua destruição. Com Roberto Birindelli, 
Silvia Buarque, Marcello Picchi e Gustavo Rodrigues. Direção de Naum 
Alves de Souza. 

 
Blitz 
O espetáculo aborda o impacto da violência na relação de um casal. A 
história começa quando Helô do Pãozinho (Janaína Ávila) diz ao seu 
marido, o policial Cabo Rosinha (Marcello Escorel), que irá deixá-lo. A 
partir de então, a plateia testemunha o desenrolar de um drama vivido 
por ela todos os dias, após seu marido ser acusado de matar um garoto 
de 12 anos, durante uma blitz em um colégio. Texto de Bosco Brasil. 

Direção de Ivan Sugahara. 

 
 

Colapso 



A comédia é uma observação teatral sobre a vida moderna. No começo do milênio, pessoas 
entram em crise e passam a acreditar em valores religiosos, morais e culturais para dar 
sentido à vida. O espetáculo faz uma exposição de diversos incidentes sociais protagonizados 
por personagens frequentadores da elite cultural e econômica do país. No elenco, Osmar 
Prado, Lena Brito, André Mattos, Emanuelle Araújo e Ricardo Tozzi. Texto e direção de 
Hamilton Vaz Pereira. 

Corte Seco   
A terceira parte da trilogia iniciada com o monólogo "Conjugado" e 
seguida por "A Falta que nos Move" é editada ao vivo com atores 
construindo e desconstruindo o texto, e inclui momentos de 
improvisação. Com Eduardo Moscovis, Cristina Amadeo, Daniela Fortes, 
Thereza Piffer, entre outros. Direção de Christiane Jatahy. 

Do Fundo do Lago Escuro 
Com texto e direção de Domingos Oliveira, o espetáculo, ambientado nos 
anos 50, conta a história de uma família carioca que é comandada por 
uma severa matriarca, Dona Mocinha, personagem interpretada pelo 
autor, inspirada na avó dele. No elenco também estão Paulo Betti, 
Priscilla Rozenbaum e Ricardo Kosovski. 

Ecos da Inquisição   
A peça conta a história de pessoas que foram perseguidas pelo tribunal 
do Santo Ofício durante a Inquisição, como o padre Antônio Vieira e o 
dramaturgo Antônio José da Silva. Texto de Miriam Halfim e direção de 
Moacir Chaves. 

 
Era no Tempo do Rei  
Passada na época da chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, a peça 
mostra a tentativa de um golpe armado por Carlota Joaquina para 
destronar seu marido, Dom João. Comédia musical baseada no livro 
homônimo de Ruy Castro. Adaptação de Heloisa Seixas e Julia Romeu. 
Músicas de Carlos Lyra e Aldir Blanc. Com Soraya Ravenle, Leo Jaime, 
Izabella Bicalho e Tadeu Aguiar. Direção de João Fonseca. 
 
Macbeth   
A tragédia de William Shakespeare, sobre a luta do homem pelo poder e 
tudo o que ele é capaz de fazer para alcançá-lo, ganha nova montagem. 
Com Renata Sorrah e Daniel Dantas. Direção de Aderbal Freire-Filho. 

 
Tomo Suas Mãos nas Minhas   
Espetáculo sobre a história de amor entre o escritor Anton Tchekov e a 
atriz Olga Knipper. Com Roberto Bomtempo e Miriam Freeland. Direção 
de Leila Hipolito. 

  

No Muro, Ópera Hip Hop 
Musical montado com um elenco de jovens intérpretes de Brasília. O projeto contempla 
oficinas de interação artística entre teatro, dramaturgia e hip hop para seleção dos atores 
coadjuvantes. A peça é uma ação de valorização da cultura afro-brasileira, visando à 
identidade étnica e a superar as barreiras impostas pelo preconceito e discriminação racial.  
 
Seria Cômico Se Não Fosse Sério 
Espetáculo de Friedrich Dürrenmatt, com tradução de Antonio Petrin. A peça fala sobre os 
conflitos gerados pelo casamento. É uma sátira sobre a crueldade das relações humanas, 
tanto no pequeno mundo do matrimônio, como no grande mundo dos negócios. O texto joga 
com Strindberg e os atores jogam com os espectadores, atraindo-os para o seu terreno, 
fazendo-os rir com o trágico de suas vidas. 



 


