
 
 

A Tempestade 
 

Fundação das Artes realiza montagem da última peça de 
William Shakespeare  

 
 

O espetáculo estreia no próximo dia 20 de agosto e fará temporada até o dia 16 de outubro aos 
sábados, às 20h e domingos, às 19 horas, no Teatro Timochenco Wehbi, na Fundação das Artes. 

 
 

 A Tempestade, última peça de William Shakespare, estreia no próximo dia 20 de agosto, 

sábado, às 20h, no Teatro Timochenco Wehbi. Com direção de Pedro Alcântara, o espetáculo é 

resultado do processo de montagem do Núcleo 55 da Fundação das Artes e fará temporada até 

o dia 16 de outubro sempre aos sábados, às 20h e domingos, às 19h. 

 

“Romance? Comédia? Uma fantasia? Difícil encontrarmos a categoria em que se encaixa 

este texto. Portanto ele é, para nós, tudo isso e mais um pouco.” – diz o Diretor Geral Pedro 

Alcântara. A Tempestade escrita em 1611 foi, provavelmente, o último texto de William 

Shakespeare. O enredo nos apresenta Prospero, Duque de Milão, que depois de uma 

conspiração de seu irmão é exilado junto com sua filha Miranda para uma ilha remota. Ele tenta 

restaurar o poder e faz com que uma tempestade atraia seus inimigos para, assim, concluir sua 

vingança. Um texto que fala sobre o amor, a vingança e o perdão num romance fantástico com 

pitadas de humor revelando o que o homem é capaz de fazer diante das fatalidades do destino.  

 

A encenação mantém as bases originais do texto tendo a palavra como principal fio 

condutor. “Nosso objetivo é contemplar o romance e o espírito mágico do texto. Num mundo 

onde a tecnologia avança o teatro ainda resiste utilizando sua linguagem sugestiva se apoiando 

no ator para contar a historia.” – diz Alcântara. O texto mantém sua integridade com pequenas 

alterações sem mudar o sentido da obra, mas, sempre modificado por novas visões vindas de 

novas experiências. 

 

 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 Tempestade 
Texto: William Shakespeare 
Direção: Pedro Alcântara 
Preparação de Ator: Célia Luca 
Preparação Corporal: Alessandra Fioravanti 
Direção Musical: Samanta Okuyama 
Cenografia e Adereços: Mariana Chiarello 
 
Elenco: Augusto Ferré, Diego Garcias, Everson Oliveira, Flávio Valério, Jacqueline Zago, Lucas 
Bertacco, Luciano Ribeiro, Max Pablo, Nicholas Duran, Renata Santos, Tales Catenaci de 
Pastena e Vivian Conti. 

 
Estreia: 20 de agosto  
Temporada: 21 de agosto a 16 de outubro 
Data: Sábados às 20h e domingos às 19h  
 
Teatro Timochenco Wehbi (Fundação das Artes) 
Rua Visconde de Inhaúma, 730 - Nova Gerty - São Caetano do Sul 
Info: 4239-2020 
 
Entrada: R$ 20,00 – Inteira | R$ 10,00 - Meia 
Informações : (11) 4239.2020 – teatro@fascs.com.br  
Lotação: 80 lugares 
Duração: 120 minutos 
Classificação: 12 anos 
 

 


