
ÃRRÃ, novo espetáculo de Vinicius Calderoni, estreia no 
SESC Belenzinho com Luciana Paes e Thiago Amaral no 
elenco 

Dois intérpretes, Luciana Paes e Thiago Amaral, destacados atores da nova 
geração, ambos integrantes da Cia. Hiato, se desdobram em múltiplos 
personagens, que promovem saltos no tempo e no espaço: dos espectadores 
que assistem um concerto para violoncelo solo pode-se saltar para um casal 
em seu primeiro encontro na mesa de um bar; de lá, para uma aldeia na África 
onde uma menina sofre o ritual de mutilação genital caminhando sem escalas 
para o pronunciamento de um presidente da República; ou ainda, encontrar 
um garoto que visita pela primeira vez o planetário, e pousar logo a seguir no 
diálogo entre um homem solitário e o aparelho de GPS de seu carro, entre 
muitas outras situações. 


Permeando toda a dramaturgia do espetáculo está à investigação sobre 
encontros radicais de alteridade, sobre diferentes papéis que o outro, este 
desconhecido, pode assumir numa relação interpessoal: objeto de desejo, de 
curiosidade, de rivalidade, de estranhamento. 


Com apenas 29 anos, Vinicius Calderoni além dos ensaios, segue com a 
agenda de shows da sua banda “5 a seco” e está com dois textos seus em 
cartaz, “Não nem Nada” (sua estreia como dramaturgo e diretor, indicado ao 
Prêmio Shell 2014 de Melhor Autor e Melhor Atriz para Renata Gaspar), em 
temporada no mês de agosto no Teatro Poeirinha (RJ) e “Mas Por Que – A 
História de Elvis” (escrito em parceria com Rafael Gomes), em cartaz até o final 
de agosto em São Paulo, no Teatro Porto Seguro. 


Além do coletivo “5 a Seco” uma das revelações da cena musical paulista, 
Vinicius tem uma Cia Teatral com o diretor e também dramaturgo, Rafael 
Gomes: a Empório de Teatro Sortido que foi criada em 2010 como um coletivo 
de autores-encenadores, trabalhando com elencos diversos. 


Desde seu primeiro espetáculo, “Música Para Cortar Os Pulsos”, a Cia. 
Empório de teatro sortido, conheceu amplo reconhecimento e recebeu 
indicações e prêmios prestigiados, como o Shell, o APCA, o Questão de 
Crítica e o Prêmio FITA (RJ). No repertório da Cia além de “Música Para Cortar 
os Pulsos”, acima citado, estão outros cinco espetáculos, dentre os quais: 
“Gotas D’Agua Sobre Pedras Escaldantes”, (dirigida por Rafael Gomes) 
“Cambaio - A SECO” (dirigida por Rafael Gomes), “Não Nem Nada” (escrita e 



dirigida por Vinícius, co-dirigida por Rafael) e “Um Bonde Chamado 
Desejo” (dirigida por Rafael Gomes). 


Segundo episódio da trilogia “Placas Tectônicas”, ÃRRÃ é um jogo cênico 
para uma dupla de atores, e marca a primeira colaboração de Vinicius com 
Luciana Paes e Thiago Amaral. “Esta trilogia explora uma dimensão lúdica da 
dramaturgia, como se todos os espetáculos fossem gincanas para atores-
jogadores. Não à toa, todas tem números pares de participantes: “Não nem 
nada” são quatro atores; “Ãrrã” são dois e” Chorume”, o último episódio da 
trilogia, seis.” comenta Calderoni.


Neste novo espetáculo, Vinicius aprofunda a pesquisa acerca das vozes que 
povoam nossa cabeça, e que correm em paralelo à dimensão objetiva dos 
fatos, que já estava apontada em Não nem nada. “Gosto de investigar na 
minha escrita, coisas que não sejam da jurisdição imediata da dramaturgia. 
Essa noção de que nem sempre o pensamento está no mesmo lugar em que 
estamos fisicamente, e que isso pode ser material para uma cena: bem, isso 
me interessa muito.”, finaliza.


Ficha Técnica 
Texto e direção: Vinicius Calderoni. Elenco: Thiago Amaral e Luciana Paes. 
Assistência de direção: Guilherme Magon. Cenografia: Valentina Soares e 
Wagner Antônio. Iluminação: Wagner Antônio. Figurino: Valentina Soares. 
Desenho de som: Miguel Caldas. Preparação Corporal: Fabrício Licursi. 
Direção de produção: César. Ramos e Gustavo Sanna. Um espetáculo da 
Cia. Empório de Teatro Sortido com produção de Complementar produções 
Artísticas.
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