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DEUSES INVISÍVEIS 

 

Sinopse 
Eu. O outro. Um só organismo e todos os átomos que o compõe. 
Amores e desamores. Quimeras sociais. 
As luzes invisíveis de deuses anônimos. 
A ausência de luz em deuses modernos. 
Uma antologia de encontros. Breves fragmentos de momentos, que moldaram destinos 

pessoais e coletivos; e a desconfiança de que nossa individualidade é uma utopia e só 

através dos encontros passamos a existir. 
 

 Gênero: Drama 

 

• Apresentação 

 

“Deuses Invisíveis – ou O Deus Dançante” é um espetáculo teatral inédito onde dois atores 

transmutam-se em vinte e quatro indivíduos: Ludmila Brandão e Thor Vaz, atores e autores 

do espetáculo, visitam quinze esquetes que, por sua vez, dançam entre gêneros e temas, 

expondo fragmentos de vida; homens e mulheres que de alguma forma estão interligados. 
Através do retrato das relações interpessoais, esta obra suscita a reflexão sobre os 

relacionamentos humanos, suas funções em sociedade e o lugar que cada ser ocupa: 

dentro de si e, por conseguinte, na vida de terceiros, em um impacto independente do 

tempo e espaço. 

A encenação desta antologia pode ser considerada aos moldes do Teatro Pobre de Jerzy 

Grotowski, ou de um encenador ainda mais contemporâneo, seu seguidor Peter Brook. 

Nenhum cenário além de duas cadeiras marcam o palco de encenação. Apenas dois 

atores, auxiliados pelos instrumentos técnicos de luz e som, se revezam entre todos os 

personagens, compondo variados tipos e transmutando habilmente suas energias. 

Aqui, a simbiose e versatilidade dos atores tem uma representação muito mais 

abrangente que a pueril virtuose. Evidencia-se que todos aqueles personagens, tão 

diferentes entre si, poderiam ser a mesma pessoa. Ou ainda, em diferentes 

circunstâncias, uma mesma pessoa pode ter diferentes personalidades. Ao 

aprofundarmos os signos ainda mais, entramos em uma reflexão teórico-espírita, 

quando se supõe que o mesmo espírito passa por diversas existências, experimentando 

e aprendendo múltiplas formas de relacionar-se com o mundo e com seus semelhantes. 

• Justificativa 
 
A invisibilidade das minorias, a falta de consciência a respeito de quem somos e como 

nos relacionamos, a dificuldade de encontrar-se em si e no outro e a nossa função no 

todo universal; isto é o que dá nome ao espetáculo Deuses Invisíveis. Sob a temática das 

relações humanas, o texto traz à tona temas fundamentais a serem discutidos na 

contemporaneidade. O espectador não recebe uma lição sobre determinado tema, mas 

é conduzido a conjecturar por conta própria as melhores soluções para não se ver 

representado novamente em tais personagens e situações. Ao passo em que se 



reconhece em cena, o espectador é levado a confrontar a si mesmo sobre pequenas 

posturas diárias que acabam por contaminar o mundo com um sentimento de regresso, 

dificultando a harmonia entre os homens e potencializando as desavenças entre todos 

os relacionamentos modernos. 

 

CIA TEATRO IMEDIATO 

 

Ludmila Brandão, Thor Vaz e Leopoldo Vaz Eustáquio formam a Cia Teatro Imediato, a 

qual possui em seu portfólio seis espetáculos montados, exibidos em diversas 

temporadas em Salvador e São Paulo. Iniciada em 2010, a Cia conta com um blog que 

já ultrapassou dez mil visualizações. Seu processo de montagem segue sempre a mesma 

metodologia. Inicia-se pela construção do texto e a consequente busca por um teatro 

ideal à montagem. Logo em seguida começam os ensaios e outros artistas são 

convidados a participar da obra, como parceiros/sócios do grupo. A Cia não conta e 

nunca contou (até este momento) com patrocínio público ou privado. Todos os seus 

espetáculos nascem e vivem independentes de terceiros, encenados sempre com o 

enfoque no trabalho dos atores e do encenador. Todo o resto é supérfluo neste método 

cunhado por Grotowski como “Teatro Pobre”.  

Uma encenação que usa o mínimo de recursos só é possível por conta da experiência 

deste grupo e sua pesquisa ao longo de seis anos nesta direção. Sobretudo, por serem 

também dramaturgos, o texto por eles concebido já é previamente pensado para uma 

encenação com o mínimo de recursos, sem nenhum prejuízo à magia teatral. Ainda o 

contrário, sob o uso do método, pode-se comparar os atores a um mágico que executa 

seu trabalho sem um jaleco ou uma cartola, completamente nu. Observamos suas 

mágicas, mas não conseguimos entender onde estão os truques. 

O corpo dos intérpretes é todo o necessário para a construção das diversas estórias que 

se apresentam. A economia de informações faz com que o espectador se concentre 

apenas naquilo que é indispensável, às ideias narradas e sentimentos transbordados. A 

ideia é comunicar magnética e energeticamente com a presença do público. Este é um 

tipo de teatro cada vez mais raro, nestes tempos em que os grandes musicais atraem 

multidões a preços altos por conta de suas enormes estruturas e elencos. Aqui tudo é 

fácil, prático e barato. Com influencias do teatro oriental como o Butô, o mais 

importante é criar uma atmosfera energética em que o espectador esteja 

completamente inserido assim que adentrar a sala de representação. 

Quem somos nós? 

 

Ludmila Brandão é atriz formada pela Universidade 

Federal da Bahia. Foi integrante do grupo Alvenaria de 

Teatro (BA), desenvolvendo com eles uma pesquisa em 

teatro físico e concorrendo ao prêmio Braskem de Teatro 

pelo espetáculo BAKXAI. Em São Paulo trabalhou com a 

Cia de Teatro Rock em dois espetáculos musicais. No Rio 

de Janeiro participou de novelas na TV como A Regra do 

Jogo; Sete Vidas; Boogie Oogie e Nada Será Como Antes.  



Thor Vaz é ator formado pela Universidade Federal da 

Bahia. Foi integrante do Grupo Alvenaria de Teatro, e 

trabalhou com nomes importantes do Teatro Baiano, como 

Ricardo Castro e Rino Carvalho. Escreveu e encenou seis 

espetáculos de teatro, nas cidades de Salvador e São Paulo. 

Dramaturgo baiano melhor colocado no último prêmio de 

dramaturgia da Funarte, também escreveu o romance 

Joaquim. Integrou o Prêmio Multishow de Humor como 

ator e roteirista. Em cinema participou dos filmes 

TRAVESSIA, e AS COSTUREIRAS (Breno Silveira), ambos 

com previsão de estreia para 2017. 

 

 

Leopoldo Vaz Eustáquio é aluno da faculdade de 

cinema da UFRB. Músico e compositor, é responsável 

pela trilha sonora de todos os espetáculos da Cia, tendo 

também experiências em composição para cinema. Como 

músico, trabalhou no espetáculo MEU NOME É 

MENTIRA, do cultuado encenador baiano Luiz Marfuz, 

onde tocava guitarra e piano. Sua peça musical ”O 

Provedor” foi selecionada no edital ”Recitais Relâmpagos” 

– promovido pelo projeto Música de Agora na Bahia 

(MAB) – edital de difusão da música erudita 

contemporânea, o qual promove a realização de doze 

recitais-relâmpagos em Escolas de Rede Pública 

Municipal e Estadual de Ensino da cidade de Salvador. 

 

• Plano de mídia 
 
O Espetáculo será divulgado por meio de cartazes, panfletos e mídias diversas. Faremos 

parcerias com meios de comunicação, como agendas culturais, rádios e jornais. O 

material gráfico da obra será distribuído por toda a cidade; Escolas, Universidades e 

espaços culturais diversos. Os principais jornais cariocas serão contatados e receberão 

o release e fotos do espetáculo, bem como o serviço completo da temporada. Na 

internet, o espetáculo será noticiado pelo blog da cia, em eventos em Redes Sociais e 

nas contas do Instagram e Facebook dos integrantes da Cia. Buscaremos o apoio de 

assessores de imprensa. 

 

 
 

• Valores aprovados e captados em leis de incentivo:  
R$ 0,00. 

 

• Ficha técnica 
 



A Ficha Técnica deste projeto se fixa nestes principais nomes: 

Dramaturgia e atuação: Ludmila Brandão e Thor Vaz 

Encenação: Thor Vaz 

Trilha sonora: Leopoldo Vaz Eustáquio e Rhenato 

Mixagem de sons: Rhenato 

Com o destrinchar do projeto, a partir da segunda quinzena de ensaios, serão 

convidados os profissionais que melhor se adequarem à obra e ao andamento 

administrativo do projeto. Por ser um espetáculo sem patrocínios, contamos com 

profissionais-sócios, dividindo os lucros entre todos os trabalhadores.  

Produtor: Cia Teatro Imediato 

Assessor de Imprensa: Cia Teatro Imediato 

Iluminador: Cia Teatro Imediato 

Figurinista: Cia Teatro Imediato 

Técnicos de som e luz: Cia Teatro Imediato 

 

Outros espetáculos da Cia: 
 
 

 
 
 
 

O HOMEM-SOL 
2013-2014 

Salvador e São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
REINO 
2015 

Salvador 
 
 
 
 
 

 
 
 

AS INQUISIÇÕES DO 
MISSIONÁRIO SIMÃO 

BACAMARTE 
2010 

Salvador 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

REPETITIUS MEDIUCRIS 
2013 

Salvador 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 

 
 

CONSTRUCTOS AD LIB 
2012 São Paulo 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
O NÓRDICO 
2010 – 2011 

Salvador e São Paulo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LILAC WINE 
2012 

Salvador 
 
 
 
 
 

• Contatos 
Contatos: 21 97181 5346/ thorvaz.tv@gmail.com 

 

“Ao homem de teatro, conceda um espaço. E do zero, faz-se o infinito.” 

mailto:thorvaz.tv@gmail.com

