
10º Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil  

2021 

 

Mostra de Cenas Curtas 

Programação 

25/09 – Sábado - 18h 

Link do Zoom:   

https://us02web.zoom.us/j/89305398571 Meeting ID: 893 0539 8571 

Cenas: 

“O Ponto” 

Sinopse: Um ponto de ônibus. Inspirado no cinema mudo, narrativas corporais acontecem no 
encontro entre personagens diversos. 

Atrizes e atores: Enzo Rebello Miranda, Enzo Reina Reis, Isabelly de Oliveira Cruz, Lorena 
Sadério Perazza, Mateus Seiji Duval Hashimoto, Matheus Chaib Xavier.  

Direção: Laura Carvalho. 

 

“A tentativa de uma fluidez no vazio”  

Sinopse: O corpo, privado de afeto em virtude do isolamento social, tenta seguir. 

Atuação, direção, produção, arte e edição: Rita Branco. 

 

“Quando a noite vem”  

Sinopse: Uma poesia escrita para a solidão urbana, misturando a sensação do vazio e de 

dissociação de nosso presente através de vídeo. 

Imagem e poesia: Matheus Gallego. 

 

“Logo, logo, ele tá aí” 

Sinopse: Uma mulher cheia de esperanças espera (em vão) seu suposto futuro namorado 

chegar e conta ao garçom sobre suas aventuras da noite passada.  

Direção e atuação: Taísa Luciano. Roteiro: Taísa Luciano; adaptação do texto “Sintonia” de 

Renata Wolff. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89305398571


“Oi(ii)”  

Sinopse: Livremente inspirado no filme “Depois  a louca sou eu”, que aborda crises de  

ansiedade e de pânico, a cena traz  como princípio a vida de pessoas que  enfrentam essa 

situação diariamente.  Aborda reflexões que muitos de nós enfrentam diariamente, como 
cartas da mente. 

Elenco: Beatriz Navarro Sianfarani, Isabelly Regina Muller, Isadora da Rocha Santos, Izabelle 

Bandurski de Azevedo, Lais Cavalcanti de Sousa, Melissa Jesus de Melo, Pandora Beatriz Jesus 
de Vivo, Rafaela Ferraz de Souza, Vinícius Lotto Neves de Alcântara. 

Orientação Geral: Vanessa Senatori. Monitoria: Beatriz Assis, Gabriel Pequeno, Natália Borges, 
Marcelo Deodato. Edição: Vinícius Lotto. Design Gráfico: Marina Martim Brisolla. 

 

26/09 - Domingo - 14h 

Link do Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85208182493  Meeting ID: 852 0818 2493 

 

Cenas: 

“Made in Brazil” 

Sinopse: “Made in Brazil” é uma crítica humorística e ácida da Cia. ABClown, a partir do 

momento político que o Brasil viveu em 2020. É composto por dois capítulos di stintos: I - A 
Saga do Auxílio Emergencial e II - Não tem imperialismo no Brasil [LEGENDADO BR]. 

Elenco, Direção, Dramaturgia e Edição de Vídeos: Cia. ABClown (Gabrielle Paula e Rondinely 
Lima). 

 

“Catarse” 

Sinopse: Carlos e Bruno se preparam para irem juntos a uma festa. Quando Carlos recebe 
Bruno em sua casa, percebe que há algo de errado com seu amigo e então tenta ajudá-lo. 

Elenco, idealização, roteiro e produção: Johan Galli e Vittoriano Amorim. Direção, edição e 

finalização: Johan Galli. Fotografia: Johan Galli, Matheus Gallego e Vittoriano Amorim. 

Textos utilizados: “Perguntais-me como me tornei louco” (Khalil Gilbran). Dramaturgia: “Para 

além das rodas”- Cena “O direito de ir e vir” (Vitoriano Amorim). Música: “To Believe” (The 
Cinematic Orchestra). 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85208182493


“Mais luz! Mais luz!”  

Sinopse: “Mais Luz! Mais Luz!” é uma obra em formato digital que mostra a importância da 

arte e a dificuldade dos artistas diante da pandemia. Entre tais dificuldades a obra traz a 

opressão dos artistas e  a necessidade destes de criar redes sociais para divulgar seus 

trabalhos, algo que se tornou imprescindível na atual situação.  

Elenco: Rayana Miyamoto, Thiago Andreieve, Rick Akira. Sonoplastia e Edição de vídeo: Rick 

Akira.  Direção e Dramaturgia: Cia. Subverticamente Correto. 

 

“E se...”  

Sinopse: Preparando-se para sua cena, uma atriz pensa em toda sua vida. 

Atriz: Isa Bernardes. Direção, roteiro, fotografia, edição e trilha sonora: Matheus Gallego. 

Responsável pela luz do teatro: Fábio Ueda. 

 

Observação: todas as cenas possuem duração máxima de 06 minutos.  

Após cada sessão de cenas, haverá um bate-papo entre participantes, público e a 
organização da mostra. 


