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 “Na constelação do vaudeville francês, reina soberana a 

estrela de Georges Feydeau (1862-1921), cuja paixão por 

intrincadas tramas e quiproquós aflora mesmo em sua biografia. 

Filho de um romancista (Ernest Feydeau), Georges Feydeau insistiu 

diversas vezes – alegando para isso confissões de sua mãe – ser filho 

bastardo ora de Napoleão III ora do Duque de Morny (filho do 

meio-irmão do imperador). Após seu estabelecimento como autor 

teatral, o que se dá na segunda metade dos anos 1880, Feydeau 

mantém-se em produção frenética, dividindo seu tempo de criação 

artística com a jogatina, o abuso de cocaína e a visita a uma longa 

lista de amantes, enquanto escreve (e, às vezes, dirige) cerca de 

duas peças por ano. A vida produtiva de Feydeau, como 

dramaturgo, encerra-se junto com seu casamento com Marie-Anne 

Carolus-Duran, em 1916 (o marido, infiel contumaz, não suportara 

descobrir que também sua esposa mantinha relações fora do 

casamento). Em rota sem retorno, através de uma estrada tortuosa 

de melancolia e de ostracismo, Feydeau passa seus últimos anos de 

vida internado em uma casa de saúde em Rueil-Malmaiseon, em 

tratamento de distúrbios psíquicos decorrentes da sífilis.”

Não ande 
Nua por aí!

O Autor

continua



 Segundo Catarina Sant'Anna, “Não Ande nua por aí!” pertence à última fase da carreira de Feydeau e já o 

encontra em crise generalizada: ruína no casamento (separação desde 1909), ruína nas finanças (escreve por 

necessidade), ruína na saúde (sífilis desde 1909), falta de inspiração (escreve com colaboradores) e, para o cúmulo, 

morando no “Hotel Terminus”... de onde partirá para um sanatório, por zelo dos quatro filhos, e morrerá em apenas oito 

anos. O belo, infiel e talentoso autor terá surtos em que acreditará ser Napoleão III (com o qual assemelhava-se e 

supunha-se fosse seu verdadeiro pai) e desejará ser coroado juntamente com Armande Cassive (sua atriz predileta 

desde “A Dama de Chez Maxim”, 1899). A mistura de fantasia e realidade que embalara a vida pessoal do autor, suas 

obras e a própria vida desvairada de Paris, tudo termina de repente, na “drôle de guerre”, que ninguém podia esperar – a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). 

 Mestres do urdimento de enredos de troca, trapaça e surpresa,  uma leva de dramaturgos franceses 

assombrou, escandalizou, encantou e deleitou milhares de espectadores ao longo de décadas da mais absoluta 

efervescência teatral. Se hoje (como à época) certa crítica põe em questão o mérito artístico dos melodramas ou dos 

vaudevilles, isso se dará menos por conta das reiteradas acusações que pesam sobre o urdimento de seus enredos 

(replicação de clichês, abusos de coincidências...) ou de seus personagens (inverossimilhança de intento, exageros de 

paixão...) e muito mais por conta de um vício da crítica dramatúrgica, em geral: o de só considerar verdadeiramente 

artística a dramaturgia que desafia padrões e que deforma expectativas, deixando de ver o quanto isso costuma 

desaguar, quase sempre, no culto a novas linhas de produção de clichês, cujas réplicas cada vez mais diluídas, longe de 

apresentarem novos horizontes para a arte dramática, costumam antes implicar a segregação agressiva e cega de 

plateias e de leitores.
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continua

 “Não ande nua por aí!” é uma obra da maturidade 

de Feydeau, escrita em 1911 em meio a uma série de outras 

peças de um ato. Organizada em nove cenas, toda a trama da 

peça é construída em torno das tentativas de um deputado, 

Ventroux, de fazer com que sua esposa, Clarisse, não zanze 

pela casa vestida apenas com a roupa debaixo (ou, como 

insiste Ventroux, “nua em pelo”). A situação seria menos 

grave em dias normais, mas escala a uma catástrofe social 

para o deputado à medida que confusões de papel e 

coincidências inoportunas fazem circular pela casa um 

mordomo impertinente (Victor), um político rival 

(Hochepaix), um repórter do Figaro (Jaival) e – em 

participação fulgurante – uma vespa, que obriga Clarisse a 

ficar cada vez mais nua.

 Os que alegam interesse pela comédia ligeira como 

porta para a compreensão de uma certa filosofia do riso e do 

cômico terão excelente oportunidade de encontrar em “Não 

ande por aí nua!” um belo campo de provas, por exemplo, 

para a teoria da comicidade de Henri Bergson. 

Não ande 
Nua por aí!

A Peça



 Embora o filósofo francês prefira citar Molière, Jean Racine ou mesmo Eugène Labiche a Georges Feydeau, será 

impossível não enxergar em nosso vaudeville encarnações do boneco de molas nas aparições sempre irrefreáveis da 

seminua Clarisse, ou o fantoche de cordas no modo como Ventroux parece resultar mero joguete das circunstâncias 

que o supliciam de vergonha em vergonha, ou mesmo a bola de neve no número cada vez maior de testemunhas da 

nudez progressiva de Clarisse. Sobretudo, encontra-se em “Não ande nua por aí!” um exercício poético refinadíssimo 

dos procedimentos cômicos fundamentais que Bergson denominou de repetição, inversão e interferência de série; 

talvez baste, para isso, apontar que o grand finale da peça é justo uma reunião precisa de todos os procedimentos 

listados: retorna, de modo renovado, a exposição de Clarisse (dessa vez a Clemenceau, que a vê desde a janela da 

frente), inverte-se o lugar inicialmente estabelecido de Ventroux como voz da autoridade na casa e se põem, lado a 

lado, numa mesma situação, uma simples saudação de vizinhos e a ruína política de um deputado.

 Também encontrarão salvo-conduto para apreciar “Não ande nua por aí nua!” os admiradores do prestigiado 

Teatro do Absurdo. Afinal, já são muitos os críticos que localizam na dramaturgia de Feydeau fonte de inspiração para 

autores como Jean Tardieu (1903-1995) e Eugène Ionesco (1909-1994).
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 A linhagem indicaria o retorno, no Teatro do Absurdo, da exploração em viés cômico de temas como o 

tédio, a apatia, a estreiteza de imaginação, a impossibilidade de comunicação e a falência da linguagem, 

justamente como explorados por Feydeau em seus vaudevilles. A relação não é absolutamente vazia e 

encontrará ainda melhor paralelo na influência que teve, sobre a obra de Samuel Beckett (1906-1989), o 

trabalho de Buster Keaton (1895-1966), palhaço das telas do cinema americano, criado em uma família de 

artistas de vaudeville.

 “Não ande nua por aí!” será ainda do interesse dos que, para confessar o gosto pela comédia ligeira, 

precisam antes de um aval de fundo moral, do tipo: “trata-se de uma crítica à mediocridade ridícula da 

burguesia” ou “em sendo uma comédia ligeira, é também um posicionamento político digno de ser analisado”. 

Afinal, tendo sido escrita na fase mais, digamos, “social” de Feydeau, a peça de fato se presta a um comentário, 

digamos, “político” do cotidiano da Paris do início do século XX. Afinal, a ridicularização de Ventroux é um claro 

achaque à ala arrivista dos políticos de esquerda, tanto é assim que se chega ao ponto de mencionar, na peça, 

um certo Clémenceau, desocupado vizinho de porta dos Ventroux (“É o nosso maior piadista! Tem um espírito 

debochado! É terrível!”), em referência direta a Georges Clémenceau (1841-1929), político francês do partido 

radical, célebre, entre outras coisas, por ter sido o editor responsável pela publicação do J'accuse, de Zola, no 

jornal L'Aurore, em 1898. E para os que possam ver na escolha do nome uma mera coincidência, cabe notar que 

o político Georges Clemenceau nascera em Mouilleron-en-Pareds e que Hochepaix, o grande rival de Ventroux, 

na peça, é justamente prefeito de “Moussillons-les-Indrets”!

Não ande 
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A Proposta

continua



 “Não ande nua por aí!” mostra o cotidiano delirante na casa do 

deputado Juliano Ventura e sua esposa Clarisse (que insiste em andar pela casa 

em trajes íntimos). Em cenas de sofisticado humor, o casal vive às voltas com 

seu filho e o mordomo, e recebendo as visitas de um prefeito e um jornalista. 

Uma comédia de situação com diálogos rápidos, envolvente e extremamente 

hilariante, com pitadas de crítica política, bem ao gosto do nosso tempo. 

 Postas em relevo as ressalvas de mérito anteriores para a leitura de “Não ande nua por aí!”, resta talvez 

dizer que os leitores que de fato aproveitarão a peça serão os que não requerem nenhuma salvaguarda para 

rachar de rir diante da bestagem, da bobagem, da besteira; os que se contentam com o fato de que se trata – 

confessemos! – de uma peça acerca das peripécias do derrière de uma dondoca! Serão esses os leitores para os 

quais Feydeau terá dedicado a genialidade de sua escrita: os heroicos leitores que, como defende Cleise 

Mendes (2008), alegam o “direito à besteira”, sem culpa de “rir por nada”.

Não ande 
Nua por aí!

A Sinopse
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SE� RGIO MO� DENA
Diretor

continua

 Bacharel em Artes Cênicas pela Unicamp é também formado pela École Philipe Gaulier em 

Londres, onde realizou especializações em Shakespeare, Tchecov e Melodrama.

 Seus trabalhos mais recentes como diretor são: “As Cangaceiras – Guerreiras do Sertão”, 

musical de Mewton Moreno, “Diários do Abismo”, baseado na obra de Maura Lopes Cançado, “O Choro 

de Pixinguinha” de Ana Veloso, “Kid Morengueira – Olha o Breque, de Ana Veloso, “O Musical da Bossa 

Novam roteiro de Rodrigo Faour e Sérgio Módena“Estes fantasmas!”, de Eduardo De Filippo, “Janis”, de 

Diogo Liberano, “Os vilões de Shakespeare”, de Steven Berkoff, “Esse vazio”, de Juan Pablo Gomez, 

“Como me tornei estúpido”, adaptação da obra de Martin Page feita por Pedro Kosovski, “O último 

lutador”, de Marcos Nauer e Tereza Frota, “Ricardo III” de William Shakespeare, “A arte da comédia”, de 

Eduardo De Filippo, “Politicamente incorretos”, “Forró miudinho” “Bossa novinha – a festa do pijama” e 

“Sambinha”, musicais de Ana Velloso, “A revista do ano – o olimpo carioca”, de Tânia Brandão, “As 

mimosas da Praça Tiradentes”, de Gustavo Gasparani e Eduardo Rieche e o show “Paletó de lamê – os 

grandes sucessos (dos outros)”.

 Escreveu “O soldadinho e a bailarina” (adaptação do conto de H.C. Andersen) em parceria com 

Gustavo Wabner e dirigido por Gabriel Villela.



Não ande 
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 Seus espetáculos receberam inúmeros prêmios e indicações: “Ricardo III” nos prêmios 

Cesgranrio, Shell, APTR, FITA (vencedor categoria melhor ator) e APCA-SP (vencedor categoria melhor 

ator), “A arte da comédia” nos prêmios Cesgranrio, Shell, FITA (vencedor categoria melhor ator) e APCA-

SP e os musicais “Sambinha” (vencedor nas categorias melhor texto, direção musical e coreografia nos 

prêmios Zilka Salaberry e CBTIJ) e “Bossa novinha” (vencedor de melhor programação visual no prêmio 

CEBTIJ). Em 2016 ganhou o prêmio CBTIJ de melhor direção por “Forró miudinho” (vencedor também 

em mais cinco categorias, incluindo melhor espetáculo, texto, coreografia, programação visual e 

coletivo de atores).



Não ande 
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GLA� UCIA RODRIGUES
Atriz

 Bacharel em artes cênicas pela UNIRIO, Gláucia estreou no teatro, em 1981, em “O Eterno Retorno”, de 

Nelson Rodrigues, com direção de Antunes Filho, participando de festivais de Teatro em Londres e Berlim. 

 Em 1982, atuou em “Macunaíma”, de Mário de Andrade, com direção de Antunes Filho, cumprindo 

uma excursão pela América do Sul e Europa, num total de nove países. 

 Em 1991, fundou a Cia Limite 151 e trabalhou nas montagens das peças, “A Comédia dos Erros” (1992), 

“As Malandragens de Scapino” (1995), “O Olho Azul da Falecida” (1996), “A Moratória” (2001), “O Avarento” 

(2002/04), “O Doente Imaginário” (2005), “Tartufo, o impostor de Molière” (2006), “As Preciosas Ridículas” 

(2006), “As Eruditas” (2007), “O Santo e a Porca” de Ariano Suassuna (2008), “Therese Raquin” de Émile Zola 

(2011), “Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil”, de Wagner Campos (2012) e “Auto da Compadecida” de 

Ariano Suassuna (2012), “O Casamento Suspeitoso” de Ariano Suassuna (2016).

 Em 2014, dirigiu a peça “Fazendo História” de Alan Bennett e em 2015 a comédia “Tem um Psicanalista 

na nossa cama” de João Bethencourt. 

 Na televisão, em 1990, na novela “Pantanal”, da TV Manchete. Seguiram-se papéis nas novelas 

“Amazônia” (1991), “Amazônia II” (1991), “História de Amor” (1995), e em episódios dos seriados “Você Decide” 

(98) e “Carga Pesada” (2004). 

 Seu primeiro papel no cinema foi em 2002, no longa-metragem “Meteoro”, de Diego de La Texera.  Em 

2010 participou do longa-metragem  “Chico Xavier”, com direção de Daniel Filho e em 2011 da série “As 

Brasileiras”.
continua
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Gláucia }Rodrigues foi indicada aos Prêmios:

- Prêmio SHELL 2008 

  Como atriz da peça “O santo e a porca”

- Prêmio Mambembe/1997 

  Como atriz coadjuvante no espetáculo “O herói do mundo ocidental”

- Prêmio Cultura Inglesa/1996 

  Como melhor atriz no espetáculo “O olho azul da falecida”

- Prêmio Cultura Inglesa/1995 

  Como melhor atriz no espetáculo “As armas e o homem de chocolate”
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MARCELLO ESCOREL
Ator

 Ator. Artista versátil, transita livremente por diferentes registros de 

atuação, entre o musical, a comédia e o drama. Formado pela experiência 

em companhias de teatro, trabalha, no Rio de Janeiro, com os mais diversos 

diretores, em uma expressiva carreira.

 Sua trajetória artística começa em 1976, quando ingressa no grupo 

de teatro do Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro, com a orientação de 

Carlos Wilson. Estreia profissionalmente em 1979, no espetáculo para o 

público infantil “O Diamante do Grão Mongol”, de Maria Clara Machado, e, 

em seguida, atua em “Quem Casa Quer Casa” “Outras Coisas Mais”, de  e 

Martins Pena, ambos dirigidos por Wolf Maya. Junta-se ao Grupo TAPA, em 

1980, convidado a participar do espetáculo para o público infantil “O Anel e 

a Rosa”, adaptação da obra de William Thackeray. 

 Volta à experiência em grupo em 1990, com o convite para integrar 

o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo (CDCE), liderado por 

Aderbal Freire-Filho. A primeira peça do grupo é  “A Mulher Carioca aos 22 

Anos”, teatralização do romance de João de Minas. No ano seguinte, 

interpreta Tancredo Neves, entre outros personagens, em “O Tiro que 

Mudou a História”, encenada no Palácio do Catete, e, em 1992, faz 

“Tiradentes, Inconfidência no Rio”.
continua
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 Por sua atuação no espetáculo para o público infantil “Maria Minhoca”, de 1992, Lucia Cerrone o 

descreve como “um ator de humor próprio, que brinca com seus personagens, destacando cada tipo na 

composição exata”.  É dirigido por José Renato em “Felisberto do Café”, de Gastão Tojeiro, em 1993; 

desempenha o papel de Tuninho, em 1994, no espetáculo “A Falecida”, com direção de Gabriel Villela; e atua ao 

lado de Angela Rebello, em 1995, no espetáculo de duetos da música popular brasileira, “É no Toco da Goiaba”, 

de Antonio De Bonis, com quem já trabalhara em “Lamartine II – O Regresso”. Posteriormente, destaca-se em 

espetáculos de encenadores diversos, em 1996 faz “A Mãe”, de Bertolt Brecht, com a Companhia ensaio Aberto, 

e “Metralha”, musical sobre Nelson Gonçalves dirigido por Stella Miranda. Em 1997, integra o elenco do “Don 

Juan”, de Molière, dirigido por Moacir Chaves, e, em 1999, canta e atua em “Carmen”, sambópera de Augusto 

Boal, adaptação da obra de Bizet.

 Em 2006, apresenta o monólogo “A Grande Viagem do Doutor Tchecov”, dirigido por Joaquim Vicente, 

e atua na peça “Largando o Escritório”, de Domingos Oliveira. 

 Marcello Escorel trabalha também no cinema e na televisão. Desde 1993, atua regularmente em 

novelas e minisséries da Rede Globo, e, em 2006, é contratado pelo núcleo de teledramaturgia da TV Record. 

No cinema, estreia na comédia “Tango, ou Deu no New York Times”, de 1985, do cartunista Henfil. Participa de 

uma série de longas e curtas-metragens, entre eles “Lamarca”, do diretor Sérgio Rezende, em 1994, e “Tropa de 

Elite”, de José Padilha, em 2007.



APRESENTA: R$ 357.647,13

Chancela: Apresenta

Obs: O Master Patrocinador na chancela “Apresenta” é intitulado como APRESENTADOR

 - Cota de convites durante a temporada (16 pares de ingressos p/sessão durante os dois meses (ou 32 sessões) de temporada      

prevista). Caso a temporada seja prorrogada o patrocinador continuará a receber os 16 pares de ingressos p/sessão;

- Mídia Impressa (Jornal e Guias de Cultura);

- Mídia Radiofônica;

- Aplicação da Logomarca do Apresentador em todo material gráfico para divulgação;

- Aplicação da Logomarca do Apresentador no programa de mão do espetáculo mais uma página institucional fornecida pelo 

Apresentador;

- Aplicação da Logomarca em Banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro (externa caso o Teatro possua área 

específica para isso);

- Cessão de espaço de 01 (uma) página no programa da peça para veiculação de anúncio ou texto institucional da empresa;

- Veiculação de vídeo institucional da empresa antes do início de todas as sessões (duração de até 1 min. Vídeo fornecido pelo 

Apresentador);

- Locução em OFF antes do início do espetáculo (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo de abertura);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes do Apresentador;

- Menção da Marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré Estreia;

- Possibilidade de ações que atendam as necessidades da empresa Apresentadora (Relacionamento e/ou Visibilidade).

Não ande 
Nua por aí!

TEMPORADA / LEIS DE INCENTIVO

Pojeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e na Lei do ISS da cidade do Rio de Janeiro

COTAS & CONTRAPARTIDAS DISPONÍVEIS



CO-PATROCÍNIO: R$ 178.823,56 

Chancela: Patrocínio

- Obs: O  Master Patrocinador na chancela “Patrocínio” é intitulado como PATROCINADOR

- Cota de convites durante a temporada (08 pares de ingressos p/sessão durante os dois meses (ou 32 sessões) de temporada;

- Mídia Impressa (Jornal e Guias de Cultura);

- Mídia Radiofônica;

- Aplicação da Logomarca do Patrocinadores “Apresentam” em todo material gráfico (programas, cartazes, convites) para 

divulgação;

- Veiculação da logomarca da empresa antes do início de todas as sessões (duração de até 30”. Video fornecido pelo 

Patrocinador);

- Cessão de espaço de 01 (uma) página no programa da peça para veiculação de anúncio ou texto institucional da empresa;

- Locução em OFF antes do início do espetáculo (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo da logomarca 

na abertura);

- Aplicação da Logomarca em Banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro (externa caso o Teatro possua área 

específica para isso);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes do Patrocinador;

- Menção da Marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré-Estreia.

Não ande 
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TEMPORADA / LEIS DE INCENTIVO

Pojeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e na Lei do ISS da cidade do Rio de Janeiro

COTAS & CONTRAPARTIDAS DISPONÍVEIS



PATROCÍNIO CULTURAL: R$ 107.294,13 

Chancela: Patrocínio Cultural

- Cota de convites durante a temporada (06 pares de ingressos p/sessão durante os dois meses (ou 32 sessões) de temporada;

- Mídia Impressa (Jornal e Guias de Cultura);

- Mídia Radiofônica;

- Aplicação da Logomarca do Patrocinadores “Apresentam” em todo material gráfico (programas, cartazes, convites) para 

divulgação;

- Veiculação da logomarca da empresa antes do início de todas as sessões (duração de até 30”. Video fornecido pelo 

Patrocinador);

- Cessão de espaço de 01 (uma) página no programa da peça para veiculação de anúncio ou texto institucional da empresa;

- Locução em OFF antes do início do espetáculo (caso o Teatro não disponha de equipamento para veicular vídeo da logomarca 

na abertura);

- Aplicação da Logomarca em Banner a ser exposto na área internas e/ou externa do Teatro (externa caso o Teatro possua área 

específica para isso);

- Desconto na Bilheteria de até 50% para Clientes do Patrocinador;

- Menção da Marca nos releases da Assessoria de Imprensa;

- Cobertura dos principais veículos de comunicação na sessão de Pré-Estreia.

Não ande 
Nua por aí!

TEMPORADA / LEIS DE INCENTIVO

Pojeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e na Lei do ISS da cidade do Rio de Janeiro

COTAS & CONTRAPARTIDAS DISPONÍVEIS



*Condicionadas a cotas específicas de patrocínio, novas ações podem ser sugeridas.

- Ensaios abertos ao público, com ingressos a preços populares.

- Destinar até 1.000 ingressos a estudantes de teatro e literatura, alunos da rede pública de ensino e/ou beneficiários 

de organizações sociais sem fins lucrativos.

- Realização de debate entre público e elenco sobre o processo criativo do espetáculo.

- Realização de palestra/oficina com o diretor e/ou elenco.
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TEMPORADA / LEIS DE INCENTIVO

Pojeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e na Lei do ISS da cidade do Rio de Janeiro

AÇÕES DE DEMOCRATIZAÇÃO

Leis de Incentivo

 

- O projeto atende aos critérios da Lei do ICMS RJ, passível de aprovação diante da 

apresentação de carta de intenção de patrocínio. E está aprovado na Lei do ISS 

da cidade do Rio de Janeiro.

- A produção está à disposição para apresentação e negociação de cotas de

patrocínio/apoio cultural e contrapartidas.



2017: O Doente Imaginário, de Molière. Direção de Jacqueline Laurence. 

2017: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. 

2016: O Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna. Direção de Gláucia Rodrigue e Wagner Campos. 

2016: Vaidades&Tolices, de Anton Tchekhov. Direção de Sidnei Cruz. Com Marcello Escorel, Edmudo Lippi,  

Flávia Fafiães, Rafael Canedo e Isabella Dionísio. Indicado ao Prêmio Shell 2016 de Melhor Ator – Marcelo 

Escorel .

2015: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. Com Gláucia Rodrigues, Rafael 

Canedo, Edmundo Lippi, Robson, Arnaldo Marquês, Jacqueline Brandão, entre outros. 

2015: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Tuca Andrada, Mário Borges, 

Gláucia Rodrigues, Rafael Canedo, Helder Agostinni e Johnny Ferro. 

2013: O Doente Imaginário, de Molière. Direção de Jacqueline Laurence. Com Élcio Romar, Gláucia Rodrigues, 

Gustavo Ottoni, Edmundo Lippi entre outros. 

2012: O Olho azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de José Henrique. Com Genézio de Barros, Gláucia 

Rodrigues, Élcio Romare , Marco Pigossi, Helder Agostinni e Rico Malta/ São Paulo. 

2012/14: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. Com Gláucia Rodrigues, Marco 

Pigossi, Edmundo Lippi, Lucci Ferreira, Samuel de Assis, Arnaldo Marquês, Jacqueline Brandão, entre outros. 

continua

Curriculum 



2011/13: Thérèse Raquin, de Émile Zola. Direção de João Fonseca. Com Gláucia Rodrigues, Lucci Ferreira, 

Suzana Faíne, Rogério Fróes, Edmundo Lippi, Janaína Prado e Rodolfo Mesquita. 

2010: Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil, de Wagner Campos. Direção de Jacqueline Laurence. Com 

Alexandre Schumacher, Stella Maria Rodrigues, Pedro Garcia Netto, Edmundo Lippi, Jacqueline Brandão, entre 

outros. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator – Alexandre Schumacher. 

2008/09/10/11/13: O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Direção de João Fonseca. Com Ewerton de Castro, 

Gláucia Rodrigues, Élcio Romar, Armando Babaioff, Marcio Ricciardi, Duaia Assumpção, entre outros. Prêmio 

APTR de Melhor Figurino – Ney Madeira. Indicado o Prêmio Shell de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues e 

Melhor Figurino – Ney Madeira. 

2007/08/10/11: As Eruditas, de Molière. Direção de José Henrique. Com Jacqueline Laurence, Henrique César, 

Theresa Amayo, Gláucia Rodrigues, Emilia Rey, Marco Pigossi, Élcio Romar, João Camargo, entre outros. 

2006/07/11: As Preciosas Ridículas, de Molière. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Helena Ranaldi, 

Marcos Oliveira, Gláucia Rodrigues, Roberto Lopes, André Frazzi, Mouhamed Harfocuh, entre outros. 

2004: Tartufo, O Impostor, de Molière. Tradução e direção de Jacqueline Laurence. Com André Valli, Edney 

Giovenazzi, Gláucia Rodrigues, Amélia Bittencourt, Janaína Prado, Emilia Rey, entre outros. 

2004: Os Contos de Canterbury, de Geofrey Chaucer. Adaptação de Wagner Campos e direção Sidnei Cruz. 

Com Pietro Mário, Suzana Abranches, Gustavo Ottoni, Sérgio Machado, Marcio Ricciardi, entre outros. 

2001: A Moratória, de Jorge Andrade. Direção de Sidnei Cruz. Com Leonardo Villar, Gláucia Rodrigues, 

Edmundo Lippi, Amélia Bittencourt, entre outros. 

1999/2004: O Avarento, de Molière. Tradução e direção de João Bethencourt. Com Jorge Dória, Jacqueline 

Laurence, Ida Gomes, Bruno Garcia, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. 

continua



1996/98: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Heleno Prestes, Gláucia 

Rodrigues, entre outros. Indicada para o Prêmio Cultura Inglesa de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues. 

1996/98: As Malandragens de Scapino, de Molière. Direção de João Bethencourt. Com Gláucia Rodrigues, 

Thelmo Fernandes, Edmundo Lippi, entre outros. 

1995: Frankenstein, de Mary Shelley. Direção de Angela Leite Lopes. Com Ednei Giovenazzi, Marcelo Escorel, 

Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. Indicado para o Prêmio Shell de Melhor Iluminação – Rogério 

Wiltgen. 

1994: À Margem da Vida, de Tennessee Williams. Direção de Roberto Vignati. Com Camila Amado, Rubens 

Caribe, Cristiane D'Amato e Edmundo Lippi .

1993: O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Ednei 

Giovenazzi, Bruno Garcia, Edmundo Lippi, Gláucia Rodrigues, Flávia Monteiro, Marcelo Escorel, entre outros. 

Indicado para o Prêmio Shell de Melhor Ator Ednei Giovenazzi. 

1992/93: A Comédia dos Erros, de William Shakespeare, tradução de Bárbara Heliodora. Direção de Cláudio 

Torres Gonzaga. Com Fábio Junqueira, Suelly Franco, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, Cristiane D'Amato, 

entre outros. Indicada para o Prêmio Shell de Melhor Direção – 1992 .

1991: Dom Quixote, de Cervantes. Adaptação de Wagner Campos e direção de Cláudio Torres Gonzaga. 

Indicado para o Prêmio Coca-Cola – ator, figurino e iluminação. 

1991: Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. Direção de Marcelo de Barreto. Com Carlos Alberto, Rômulo 

Arantes, Flávia Monteiro, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi entre outros. 



L. W. Produções Artísticas Ltda.

Rua República do Líbano, 61 - sala 1012

Centro - Rio de Janeiro / CEP - 20061-030

CNPJ N° 08.575.048/0001-30

I.M. 400461-2

Contato:

Edmundo Lippi (21) 98306-5366

e-mail: cialimite@gmail.com

Não ande 
Nua por aí!

Comédia de

Georges Feydeau
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