
  
Escola de Teatro da Fundação das Artes estreia “A Peste”,  

adaptação inspirada na obra do escritor franco-argelino Albert Camus 
 

O espetáculo tem pré-estreia no próximo domingo dia 19 de março e fará temporada até o dia 20 de maio aos 
sábados, às 20h e domingos, às 19 horas, no Teatro Timochenco Wehbi, na Fundação das Artes. 

 
 O espetáculo “A Peste”, com adaptação de Celso Correia Lopes, terá pré-estreia no 
próximo dia 19 de março, domingo, às 19h, no Teatro Timochenco Wehbi, em São Caetano do 
Sul. A estreia oficial da temporada ocorrerá dia 25 de março, sábado, às 20h. Com direção 
artística de Sérgio de Azevedo, o trabalho é resultado do processo de montagem da Turma 56 
da Fundação das Artes e fará temporada até o dia 20 de maio sempre aos sábados, às 20h e 
domingos, às 19h. 
 

Albert Camus escreveu “Estado de Sítio”, uma das inspirações para o espetáculo “A 
peste” porque, em suas palavras: “quis atacar frontalmente um tipo de sociedade política que 
se organizou, ou se organiza, à direita ou à esquerda, de modo totalitário”. Em outra de suas 
obras, o romance “A Peste”, o autor franco-argelino trata de “uma cidade que tinha febre” e 
do ataque silencioso e mortal de um mal que matará muitos e deixará marcas profundas em 
outros. “Nossos senhores diziam que os protegeriam. E agora estamos sozinhos”, afirma um 
de seus personagens. “Uma obra que revela nosso tempo e as mazelas de um século que 
parece nos arrastar para um passado que imaginávamos não mais existir”, afirma o professor e 
diretor artístico da montagem, Sérgio de Azevedo. 

 
 Dois grandes desafios foram definidos para este projeto: adaptar a obra de Albert 
Camus, dando visibilidade a outros personagens (são 23 no total) criados pelos próprios atores 
e criar uma obra musical específica para este espetáculo, afirma Celso Correia Lopes, 
dramaturgo que adaptou o texto e compôs letras para as músicas inéditas. O trabalho conta 
com músicas especialmente compostas para a montagem da Escola. Além disso, quase toda a 
execução musical é feita pelos próprios atores. “Foi um desafio que decidimos enfrentar”, 
afirma Nadia Beyeler, uma das atrizes do grupo. A “Banda da Ilha” conta com piano, clarineta, 
guitarra, contrabaixo, percussão, violão e outros instrumentos. A musicista Mica Matos 
completa o grupo.  



 
“A Peste” marca, também, a formatura da Turma 56 da Escola de Teatro. Formada por 

nove atores e atrizes, a turma teve a oportunidade de encenar autores dos mais diversos 
estilos e períodos artísticos, passando por processos colaborativos, investigações cênicas e 
autores como Arthur de Azevedo e Tennessee Williams. 
 
 A Escola de Teatro da Fundação das Artes, além das temporadas de montagem, leva ao 
público, a cada fim de período letivo, os exercícios cênicos que resultam do processo didático-
criativo de cada semestre que compõe o curso. Ao total são sete semestres. Além disso, a 
Escola participa de mostras e festivais proporcionando ao aluno o intercâmbio com outros 
profissionais e alunos e a oportunidade de conviver e apresentar com novas plateias. 
 
 

 
Serviço: 
 
“A Peste” 
Livremente inspirado na Obra de Albert Camus 
 
Sinopse: Após um mal súbito atacar ratos e desencadear uma série de mortes em uma ilha, um 
novo Governo assume e o Estado de Sítio é decretado com objetivo de acalmar a população e 
resolver a situação. No entanto, para alguns, a situação se agrava cada vez mais. Durante o 
embate iminente, o novo poder revela sua verdadeira face.  
 
Ficha técnica: Célia Luca (Direção de ator e Assistência de direção), Celso Correia Lopes (Texto 
e Letras originais das músicas), Melissa Aguiar (Preparação e Expressão corporal), Paula 
Carrara (Preparação vocal), PalhAssada Ateliê (Cenografia e confecção de adereços), Reinaldo 
Sanches (Direção musical e composições originais), Roberta Giotto (Design de figurino) e 
Sérgio de Azevedo (Design de luz, Direção artística e de produção) 
 
Local: Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 
Endereço: Rua Visconde de Inhaúma, 730 - Nova Gerty - São Caetano do Sul 
Pré-estreia: 19 de março, domingo, 19h 
Temporada: 25 de março a 20 de maio 
Data: Sábados às 20h e domingos às 19h  
Entrada: R$ 20,00 – Inteira | R$ 10,00 – Promocional com filipeta/meia-entrada 
 
Informações : (11) 4239.2020 – teatro@fascs.com.br  
Lotação: 100 lugares 
Duração: 120 minutos 
Indicação etária: 12 anos 
 
Elenco: Arthur Antônio, Brenda Rusty, Diego Minari, Henrique Bastos, Henrique Sanchez, Lee 
Fausttino, Nadia Beyeler, Pedro Padovan, Thaís Haruka 
Musicista convidada: Mica Matos 
 


