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COMPLETAMOS A VOLTA EM TORNO DO SOL 

 

 

          Neste mês de março completamos um ano de espetáculo. Isso porque 

consideramos o seu nascimento em 2013 quando o texto foi concebido, sendo seguido 

pelos ensaios e pesquisas a cerca do tema, os debates sobre encenação, trilha, cenário e 

figurino, e a união de todos esses fatores ao longo de quase 6 meses, para finalmente 

estrearmos em agosto, na Casa 14- Pelourinho. 

          A idéia embrião de O HOMEM-SOL explodiu a partir de uma reflexão sobre a 

profissão do artista que metaforicamente pode se assemelhar muito ao oficio de um 

astronauta: Um homem de qualidades ímpares que se desloca do mundo terreno para 

realizar experiências, iniciar pesquisas ou homenagear aos Deuses. Este homem é 

privilegiado com visões que nenhum outro homem nunca terá acesso e após essa 

experiência ele volta ao convívio de seus iguais e lhes discursa sobre tudo o que viveu. 

Traz aos seus irmãos sabedoria sobre tudo aquilo que está acima, em volta, sobre o 

inacessível. Ambos são trabalhos de muita responsabilidade e sensibilidade. O artista é 

um astronauta do universo interior. 

          Esse ponto de partida fez com que acessássemos filosofias abrangentes a cerca da 

origem do homem, o seu futuro enquanto ser vivo e o seu futuro enquanto ser 

energético. Trouxemos como exemplos arquétipos complementares entre si, como o 

maltrapilho sábio, a criança essencial, o velho ranzinza e depressivo, o messias e o 

próprio astronauta – o homem que distante de seu planeta de origem distanciou-se de si 

mesmo. A ligação entre todas essas personas é o link que também nos une (seres 

comuns) a todos os outros seres, o link que nos faz duvidar de sermos indivíduos ao 

invés de parte de um mesmo todo. 

          Para a sua concepção este espetáculo não contou com nenhum incentivo 

financeiro de ordem publica, por isso os profissionais envolvidos nesta obra trabalharam 

exclusivamente motivados pela ideologia aqui exposta. 

          Mantemos online o blog do espetáculo desenvolvido em março do ano passado, o 

qual atualmente já soma quase 6 mil visualizações: 
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http://ohomemsol.wordpress.com/ 

          

 

 Após a nossa temporada de estréia, em agosto do ano passado, gravamos a convite da 

produtora local Elis Carvalho, um documentário sobre a obra, o qual deve ser difundido 

até o fim deste ano. 
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TEMPORADAS DO ESPETÁCULO 

 

 

Casa 14 - Salvador 

(espaço de ensaio e temporada de estreia) 

          A temporada de estreia aconteceu em 9 de agosto de 2013 na Casa 14, anexo do 

Teatro XVIII. A parceria com a CASA 14 se deu em maio deste mesmo ano, já que o 

espaço também foi utilizado para ensaios. O espetáculo O HOMEM-SOL, permaneceu 

por todas as sextas e sábados do referido mês de agosto, sempre às 20 h. Como se tratou 

de uma temporada de divulgação em que se visou formação de publico, os ingressos 

foram distribuídos gratuitamente. 

 

 

CARMO 13 - Salvador 

          Com alegria que voltamos ao circuito cultural Soteropolitano no dia 8 de 

novembro. O Homem-Sol ressurgiu com nova parceria, acolhido por um magnífico 

espaço artístico no bairro do Santo Antônio, ao lado do convento do Carmo. O mais 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/casa-12.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/10/carmo-13.jpg
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novo espaço cultural da cidade, uma casa que abrange diversas linguagens artísticas 

como artes plásticas, música, teatro e literatura, o inigualável CARMO 13. 

O espetáculo apresentou-se nos dias 8 e 9 de novembro de 2013, Sexta e sábado, 20 hs 

Ingressos a R$20,00 e R$10,00 

 

CASARAO 871 – São Paulo 

          Ainda em novembro de 2013 o espetáculo O HOMEM-SOL cumpriu temporada 

de dois meses em São Paulo, no espaço alternativo CASARAO 871, no bairro do 

Belenzinho. 

O espetáculo podia ser visto de quinta a sábado em duas sessões, ás 19 e 21hs. Os 

ingressos eram vendidos por R$20,00 e R$10,00. 

 

 

          O nosso espetáculo aportou em 2014 no tradicional bairro do 2 DE JULHO, 

Salvador-Bahia, mais precisamente na CASA PRETA! Nossa reestréia se dará no dia 17 

de maio, e a partir de então estaremos aos sábados (20hs) e domingos (19hs) deste mês 

a preços mais que populares: R$12,00 e R$6,00. 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2014/03/logo-casa-preta.jpg
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ARTE GRÁFICA E FOTOS 

 

 

 

(cartaz e panfleto – O HOMEM-SOL) 

 

 

(O HOMEM-SOL – Belenzinho SP) 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/07/cartaz-oficial-com-rc3a9gua-reduzido.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/07/cartaz-oficial-com-rc3a9gua-reduzido.jpg
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(O HOMEM-SOL – Belenzinho SP) 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/11/dsc_0091.jpg
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 (O HOMEM-SOL – Carmo 13) 

 

 

 

(Ensaio de divulgação – Primeira temporada) 

 

 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/08/o-homem-sol-divulgac3a7c3a3o-2-1.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/08/o-homem-sol-divulgac3a7c3a3o-1.jpg
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(O HOMEM-SOL – Casa 14) 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/08/o-homem-sol-divulgac3a7c3a3o-3-1.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/08/o-homem-sol-divulgac3a7c3a3o-4-1.jpg
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FICHA TÉCNICA DETALHADA 

Diretor geral: LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO 

Preparadora de elenco: LUDMILA BRANDÃO 

Diretor de cena: THOR VAZ 

Composição e orquestração de trilha sonora: LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO 

Texto: THOR VAZ 

Produtora Executiva: Elis Carvalho 

Produtor local (temporada São Paulo): Thomas Samezima 

Assistente de produção local (temporada São Paulo): Fernando Cruz 

Relações Publicas (temporada São Paulo): Geórgia Reis 

Assessoria de Imprensa e convênios (temporada São Paulo): Geórgia Reis 

Fotografia e vídeo (temporada São Paulo): Leandro Glória 

Técnico de som e luz (temporada São Paulo): Fernando Cruz 

Idealização de figurino: LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO 

Confecção de figurino: VILARES FASHION 

Designer gráfico (material de divulgação e projeções): LEOPOLDO VAZ 

EUSTÁQUIO, LUDMILA BRANDÃO e THOR VAZ 

Cenário e instalações: LUDMILA BRANDÃO, LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO e 

THOR VAZ 

Ator: THOR VAZ 

Designer de luz: LUDMILA BRANDÃO, LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO e THOR 

VAZ 

Fotógrafa: LUDMILA BRANDÃO 

Engenharia de som: LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO 

Operador de som: LEOPOLDO VAZ EUSTÁQUIO 

Consultoria técnica para engenharia surround: LUCAS BARRETO DE SÁ 

Operação de luz: LUDMILA BRANDÃO 
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CURRÍCULOS 

 

LUDMILA BRANDAO 

(produtora associada e co-

diretora de cena, não fará parte 

do projeto durante o 

credenciamento por estar fora da 

cidade) 

 

          Formada pela Universidade Federal da Bahia em 2010. Como atriz integrou os 

espetáculos: “Salomé”, com dir. Amanda Maia; “O pequeno menino Ostra”, com 

direção de Rita Rocha; “A lira dos vinte anos”, com direção de Paulo Cunha; “A 

Odisséia”, com direção de Meran Vargens; “João Venturoso”, primeira adaptação 

brasileira do texto de Bertold Brecht, dirigida por Érico José; “Tudo no Timing”, com 

direção de Jacyan Castilho; “Bakxai”, com direção de Daniel Guerra, dentre outros. Em 

São Paulo integrou o elenco de espetáculos musicais, como “Sessão da Tarde” e “Lado 

B”, da Cia de Teatro Rock - com a qual fez excursões pelo interior do estado. Em 2012 

integrou o elenco de “My little monsters”, espetáculo musical infantil encenado em 

língua inglesa, com o qual também excursionou pelo interior do estado de São Paulo. 

Neste mesmo ano integrou a Cia Madame Satã, como atriz/performer. Como 

encenadora foi responsável pelo espetáculo “O último Abalo”, em 2010. Exerceu a 

função de conselheira de cena dos espetáculos “O Nórdico”; “As Inquisições do 

Missionário Simão Bacamarte”; “A ARTE DO (DES)CURSO”; “Repetitius Mediucris”, 

sendo neste último também assistente de direção. É co-diretora do espetáculo 

“Constructos ad Lib.”, em cartaz em São Paulo no primeiro semestre de 2012. Integrou 

o grupo Alvenaria de Teatro, de janeiro de 2009 a abril de 2010, exercendo neste a 

função de atriz/pesquisadora. Em 2009 ministrou a oficina “Corpo e Voz para a cena: 

Investigação de ações físicas”, na coordenação de artes do Instituto Federal da Bahia. 

Dentre os seus cursos de formação, destaca-se o curso “Fundamentos Bartenieff e 

método pilates na construção de dança-teatro”, com docência de Saulo Silveira; 

workshops com Fábio Vidal e Carlos Simione, do grupo LUME. 
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Leopoldo Vaz Eustáquio 

(compositor da trilha e co-diretor) 

 

          Músico, compositor e diretor musical, 

Leopoldo é graduando no curso de Cinema e 

Audiovisual pela Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, onde finaliza a 

produção do filme Um Longe Incontestável 

de Infinito: co-diretor, e roteirista do curta de 

ficção cientifica. 

          No teatro, em 2013, co-dirigiu o 

espetáculo O Homem-Sol, em cartaz durante 

o mês de agosto na capital baiana e em 

dezembro na cidade de São Paulo. Ainda 

neste espetáculo foi compositor e orquestrador de sua trilha-sonora. No mesmo ano co-

dirigiu o espetáculo REPETITIUS MEDIOCRIS, pelo festival Verão no Solar, do 

Teatro Solar Boa Vista, em Salvador e em 2012 co-dirigiu o espetáculo A ARTE DO 

(DES)CURSO, em dezembro no Teatro Gamboa Nova.  

          Participou também da Oficina Literária de Narrativa e Teatro e da Oficina 

Literária de Roteiro Cinematográfico, ambos pela Academia Baiana de Letras. Em 2010 

também, atuou como músico-sonoplasta na intitulada “Experimentação Teatral”, fruto 

da pesquisa dramatúrgica “Teatro Imediato – Criação de Espetáculos Instantâneos”, 

exibido no Festival de Monólogos do Teatro Solar Boa Vista; foi diretor musical, 

compositor da trilha e músico do espetáculo O Nórdico, em cartaz em Salvador e São 

Paulo e do espetáculo As Inquisições do Missionário Simão Bacamarte. No audiovisual 

acumulou ainda experiência como Diretor musical, editor de montagem e som do 

média-metragem Rádio City, sob a direção de Thor Vaz e Diretor de Som do curta “O 

Vendedor de Picolé”, direção de Ricardo Sena. Em 2011 participou do VII Seminário 

Internacional de Cinema e Audiovisual Cine Futuro. 

Atuou como músico do espetáculo musical Meu Nome é Mentira (com cinco indicações 

ao Prêmio Braskem de Teatro 2011, incluindo destaque pela Trilha Sonora e melhor 

espetáculo). 

          Estudou Canto, piano e bateria nos cursos de Extensão da Escola de Música da 

Universidade Federal da Bahia e em 2012 foi aluno de Composição do Professor Paulo 

Rios Filho (doutorando pela Escola de Música da UFBA). Estudou Violão Erudito com 

o professor Marcelo Mendes, fundador do Instituto de Música Marcelo Mendes.  

Atuou por dois anos como corista do Grupo AMME, sob a regência do maestro João 

Maurício Ramos, formado pela escola de Música da UFBA.  

Recentemente, 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.  
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THOR VAZ 

(Ator, dramaturgo e co-diretor) 

 

Formado em Artes Cênicas pela Universidade 

Federal da Bahia – 2010. 

 

Trabalhou como ator nos seguintes espetáculos 

teatrais: 

2001 – LUZES E SOMBRAS NO DESTERRO; 

2007 (março, abril) – 1 DE ABRIL; 2008 (março)– ARDE 1; 2008 (setembro)– 

ARDE 2; 2008 (setembro)- ARDE 3; 2008 (novembro, dezembro)- ESCAPE; 2009 

(setembro) – PETER PUNK; 2009 (outubro)- BAKXAI; 2010 – O NÓRDICO (em 

processo); 2010 – AS INQUISIÇÕES DO MISSIONÁRIO SIMÃO 

BACAMARTE; 2010/2011 – O NÓRDICO; 2012 (março a junho) – 

CONSTRUCTOS AD LIB.; 2012 (dezembro) – A ARTE DO (DES)CURSO; 2013 

(janeiro)- REPETITIUS MEDIOCRIS; 2013 (agosto a dezembro) – O HOMEM-

SOL. 

Responsável pela encenação dos seguintes espetáculos: 

O NÓRDICO (em processo)Teatro Gamboa Nova, Cine-teatro Solar Boa Vista; 2010 

– AS INQUISIÇÕES DO MISSIONÁRIO SIMÃO BACAMARTE- Livraria Arte e 

Cultura, Espaço Glauber Rocha ; 2010/2011 – O NÓRDICO – Teatro Gamboa Nova, 

Teatro Sesi Rio Vermelho, Livraria Arte e Cultura Espaço Glauber Rocha, Teatro 

Trilhas da Arte em São Paulo; 2012 (março a junho) – CONSTRUCTOS AD LIB. 

Apartamento no centro de São Paulo; 2012 (dezembro) – A ARTE DO (DES)CURSO 

–Teatro Gamboa Nova; 2013 (janeiro)- REPETITIUS MEDIOCRIS – Cine Teatro 

Solar Boa Vista. 

Escritor das peças teatrais: 

Revólver, canivete e pau; O Nórdico; O FINADO GREGÓRIO; Futuro de 

Pretérito; O FILHO PRÓDIGO; Rádio City; O HOMEM-SOL. 

• 2° colocado na fase regional do 34° Concurso Internacional de Redação de 

Cartas para Jovens. Promovido pela empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos. (2005); 4° colocado no Prêmio Romaria de Literatura 2006 – Versos 

e Textos, promovido pela EDC-Publicações em parceria com a fundação Luiz 

Ademir e a UNI –American – Universidade Corporativa das Américas. 

(2007);Participou como poeta convidado da coletânea “ANJO FUGAZ”, 

promovida pela Fundação Ibero-Americana em parceria com a EDC-

Publicações.  (2006); 1° colocado no Prêmio Sobrevida de Literatura 2007 – 
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Versos e Textos, promovido pela EDC-Publicações em parceria com a fundação 

Luiz Ademir e a UNI –American – Universidade Corporativa das Américas.  

(2007); Participou da coletânea de poetas nacionais intitulada “ANTOLOGIA 

POÉTICA ano 3, após ter sido selecionado pelo prêmio literário Valdeck 

Almeida de Jesus. (2008); Com apenas 10 anos de idade teve sua poesia “Vida, 

morte e Tempo” premiada e selecionada para o livro “MOVIMENTO 

CULTURAL ARTPOESIADABAHIA”, promovido pela EDC-Publicações. 

(2000) 

Em Televisão, recentemente participou como ator e roteirista do Premio 

MultiShow de Humor, o qual será veiculado em rede nacional durante os meses de 

abril, maio e junho, pelo canal MultiShow. 

Responsável pelo método de criação de espetáculos e encenação O TEATRO 

IMEDIATO. 
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CRÍTICAS 

 

 

2013: UMA ODISSEIA NO TEATRO 

Por Ciro de Lopes e Barbuda 

 

          O Homem-Sol é um desses espetáculos teatrais que a gente só encontra uma vez 

na vida. 

          Com uma maturidade dramatúrgica, uma profundidade filosófica e uma leveza 

poética surpreendentes, Thor Vaz transita, airosamente, sobre as questões mais 

recorrentes da tragédia existencial humana: a solidão, o envelhecimento, a perda da 

identidade, a morte, o espírito, o divino. 

          Trata-se de uma peça em único ato, predominantemente monológico, mas no qual 

o herói, nosso Homem-Sol, também dialoga com personagens invisíveis (mas tão 

reais…), como sua tia e um vizinho, “Seu” Rúbio, todos eles conectados em graça e 

desgraça como alter-egos de um mesmo personagem: o homem que queria tocar o Sol. 

          Esse texto poderia ter sido escrito por Shakespeare, mas o foi por um jovem 

artista brasileiro, com menos de vinte e cinco anos, cria da Escola de Teatro da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), o qual, quando criança, sonhava em ser 

astronauta. 

          Thor Vaz. Nome de divindade greco-lusitana, mas que calhou de manifestar seus 

poderes na província soteropolitana, para nossa sorte. 

          O Homem-Sol investiga as possibilidades de transcendência humana da sua 

natural condição de mediocridade. As possibilidades de que um homem, mortal como 

qualquer um de nós, mas “de mente audaciosa e exuberante, como um maltrapilho”, 

vença a sua “efemeridade, enfermidade” e, metaforicamente, funda-se à luz solar. 

          Certamente, não é um tema novo. Talvez, aliás, seja o único verdadeiro tema 

sobre o qual o pensamento da humanidade se tem debatido ao longo dos séculos. Mas a 

forma como Thor Vaz ornamentou essa reflexão não nos deixa dúvida acerca do único 

predicado que lhe deve ser atribuído: gênio. 

Afinal, não é em qualquer esquina que se encontra uma poesia tão refinada ao ponto de 

nos demonstrar, física e astronomicamente, que tomar banho de chuva é uma forma de 

tocar as estrelas. 
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          É com uma imagem de Stanley Kubrick que gostaria de encerrar essas 

audaciosas, mas sinceras linhas, sobre um texto teatral que está, como diriam os 

alemães, über Kritik (além da crítica). 

          Enquanto o espetáculo é apresentado por seu autor, a sensação mais próxima que 

os espectadores podem experimentar é a mesma daqueles hominídeos primitivos do 

filme 2001: A Space Odissey (1968), quando se deparam com aquele imenso monolito 

negro, em pleno deserto africano. 

          Em outras palavras, quiçá O Homem-Sol não esteja inaugurando mais uma etapa 

evolucionária da história humana, ou pelo menos desta tão antiga estória humana, que é 

o teatro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciro de Lopes e Barbuda 

Escritor, professor universitário e 

servidor público federal, autor de 

artigos científicos e do livro “Porta 

Entreaberta” (2004, poesia) 

 

 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2014/01/ciro.jpg
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O HOMEM-SOL 

Por Sergio Nunes de Melo 

          

          Que expressão pode ser mais radical no Ocidente e suas cópias do que o 

Cristianismo? O problema é que tantos se apropriaram dessa palavra que seu conceito se 

tornou algo que pouco tem a ver com o sentido do código moral mais importante da 

filosofia cristão, ou seja, a Regra de Ouro: “Faça aos outros o que você quer que seja 

feito a você.” Na peça O Homem-Sol, o ator-diretor-autor brasileiro Thor Vaz incorpora 

seu alter ego de profeta, um astronauta que faz alusão ao filme 2001 Uma Odisseia no 

Espaço, de Kubrik, para promover um encontro íntimo com a plateia através do resgate 

dos valores supremos do amor, da convivialidade, e da resistência à aflição. Vaz desafia 

o horizonte de expectativas habitual de um evento teatral como um lugar para mero 

entretenimento, implicando que o meio deve “tocar”seus interlocutores – uma ação que 

ele literaliza no final ao impostar suas mãos sobre os corpos de todos os interlocutores 

com um gesto que se assemelha à transmissão cristã de afabilidade, ou talvez até de 

cura. Um ensaio dessa peça pode ser visto em: 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J9GNHt4u-oc 

Nada pode ser mais radical no sentido etimológico do termo, isto é, ter raízes 

firmíssimas, do que as questões ontológicas insolúveis. Tentando responder às 

perguntas sem resposta, tais como “Qual é o sentido da vida?”, tantas expressões 

doutrinárias deixaram marcas indeléveis na História através dos milênios. O teatro, com 

um discurso frequentemente mais aberto, não foi menos prolífico. Dos trágicos gregos 

ao grande espectro de idiomas performativos modernos, os praticantes teatrais devem, 

como tarefa inevitável, reformular as questões tradicionais de modo que essas possam 

continuar a reverberar. A tarefa é inevitável porque se trata de oferecer ao público a 

oportunidade de redescobrir alguma coisa no que está cristalizado de preconceitos. É 

somente com o resgate da vida, ou seja, do necessários fluxo de continuidade de 

qualquer valor que se pode reencontrá-lo e reconhecê-lo. Nesse sentido, nenhum meio 

consegue ser eficaz para tantas pessoas quanto a arte porque não é necessário que o 

intelecto sirva de mediador de elaboração. A fruição basta. 

 

 

 

Sergio Nunes de Melo 

Formado pela Scuola d’Arte 

Drammatica Paolo Grassi 

(Milão, Itália) e doutor pela 

University of Toronto 

(Canadá), é professor de Artes 

Cênicas da UFBA 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J9GNHt4u-oc
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/10/sergio-nunes-melo.jpg
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TEXTOCÊNTRICO, O SOL 

Por Daniel Guerra 

 

          Eu vi toda a evolução da linguagem do teatro dentro de um quarto de poucos 

metros quadrados. Haverá de se inventar outro tipo de crítica teatral para conseguir 

digerir em palavras essa obra – e isso eu nem vou tentar, pois sei que iria falhar. Thor 

leva até as últimas consequências a coisa de o ator ser um arquétipo do profeta. Apenas 

um homem, entre nós, presente, falando verdades. Eu vi tudo isso num ensaio, com eu e 

Ludmila (sua companheira) deitados numa cama e Leopoldo fazendo a música num 

computador ao lado… era tudo muito louco. Era o teatro Nô revivido, onde os 

japoneses falam das flores e do seu crescimento e das suas crueldades, tudo num só 

gesto, num só espaço, pequeno espaço que é uma estrada e um universo. Era a evolução 

da espécie, era a meta da meta da meta da metáfora. Muitos níveis. Quem não captar 

esse ato será tido como idiota. Thor não descansa, Thor não perdoa. Ele incorpora, no 

sentido real, tudo o que o teatro poderia ser, tudo o que poderá nos dar. Num mesmo 

corpo nós vemos num átimo o narcisismo, o mítico personagem ou a morte do 

personagem, o porvir do homem, a desgraça, a benção. Num pequeno quarto o juízo 

final. Não dá pra criticar mais com padrões de outrora. Não dá mais pra criticar com 

padrões da contemporaneidade. Aqui estará na frente de vocês um homem cometendo 

verdades, e sem escrúpulos. Não há aqui rótulos, ou melhor, não há rótulos de não-

rótulos. Ele vai da merda ao sol. Ele vai do besteirol - passa pela vaidade (necessária ser 

revelada, por favor) – e chega até os mais assombrosos píncaros dos Prometeus 

acorrentados, chega a tocar na verdade dos mendigos e dos demais marginais. Fala da 

tia e do velho, fala da mediocridade. Aqui se desafia a lógica de todas as lógicas, aqui se 

revela tudo o que deveria ser revelado: principalmente as fraquezas humanas. Aqui se 

fala e se faz. Chega de mortos-vivos. Que os mortos morram, que os vivos vivam, Thor 

traz o juízo final, quem quiser que creia, quem quiser que cria. Tinha muito pra falar, 

mas é melhor ficar por aqui, há muito o que dizer, nessa noite de encontro, o não-dito 

será a melhor malandragem. Escrevo tudo isso bêbado, depois de muito tempo que 

prometi escrever o que disse a ele sóbrio. Só bêbado eu poderia chegar a esquecer tanto 

do que pude pensar e entender naquele dia de ensaio. Mas ensaio porra nenhuma. Viva a 

remistificação, próxima religião. Termino 

dizendo como comecei: o Homem-Sol é 

textocentrista ao extremo. O profeta ainda existe, 

e ele é o verdadeiro textocêntrico. Quem viver 

verá. Como diria o mestre japa, o centro é o 

vazio. E o vazio é o centro. 

 

DANIEL GUERRA 

Diretor teatral fundador do Grupo Alvenaria de 

Teatro. 

 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/07/daniel.jpg
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LINKS DE ENTREVISTA E VIDEOS 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J9GNHt4u-oc 

Gravado a partir de ensaios em junho de 2013, ainda sem figurino, cenário e 

iluminação. A ideia deste link é divulgar um pouco do clima deste espetáculo com 

pinceladas da trilha e do texto. A gravação foi feita na Casa 14 – anexo do Theatro 

XVIII e espaço de estréia do espetáculo. 

Duração de 1:51 minutos 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uExgWbw9On4 

Thor Vaz foi recebido no estúdios da rádio CBN para uma entrevista super descontraída 

sobre o espetáculo O HOMEM-SOL, em agosto de 2013. Na entrevista Thor fala sobre 

a concepção do espetáculo, ideologia filosófica, ficha técnica e sobre o cenário artístico 

baiano como um todo. 

Duração de 18:50 minutos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RZ47cgUTBPw 

Video Promocional gravado a partir de imagens da temporada de estréia, em agosto de 

2013. 

Duração de 7:19 minutos 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=J9GNHt4u-oc
http://www.youtube.com/watch?v=uExgWbw9On4
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RZ47cgUTBPw
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LINKS NA WEB 

 

REVISTA ON LINE ITALIANA QUADERNI DI NUOVA SCENA ANTICA 

http://www.nuovascenaantica.it/quaderni/quaderni_a05n03.pdf 

PAPO TEATRAL 

http://papoteatral.com.br/1/events/espetaculo-o-homem-sol/ 

AGENDA CULTURAL 

http://www.agendacultural.ba.gov.br/2013/08/10/o-homem-sol/ 

IBAHIA 

http://www.ibahia.com/agenda-

detalhe/sessao/61278/?cHash=e479b0041fd7492055567747f5f04238 

MAIS TEATRO 

http://www.maisteatro.com/espetaculo/o-homem-sol 

CURTO SIM 

http://www.curtosim.com.br/agenda/8046/espetaculo-o-homem---

sol.html?local=Theatro+XVIII&cna=Cultural+Culturais&cnb=Salvador+Bahia 

 

GUIA DO ÓCIO 

http://guiadoocio.com/teatrodanca/o-homem-sol-estreia-na-casa-14 

 

GAMBIARRA 

http://gambiarraafesta.com.br/v2/index.php?option=com_lyftenbloggie&view=ent

ry&year=2013&month=12&day=11&id=1052:o-homem-sol&Itemid=55 

 

SAMPA ONLINE 

http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=56991 

 

http://www.nuovascenaantica.it/quaderni/quaderni_a05n03.pdf
http://papoteatral.com.br/1/events/espetaculo-o-homem-sol/
http://www.agendacultural.ba.gov.br/2013/08/10/o-homem-sol/
http://www.ibahia.com/agenda-detalhe/sessao/61278/?cHash=e479b0041fd7492055567747f5f04238
http://www.ibahia.com/agenda-detalhe/sessao/61278/?cHash=e479b0041fd7492055567747f5f04238
http://www.maisteatro.com/espetaculo/o-homem-sol
http://www.curtosim.com.br/agenda/8046/espetaculo-o-homem---sol.html?local=Theatro+XVIII&cna=Cultural+Culturais&cnb=Salvador+Bahia
http://www.curtosim.com.br/agenda/8046/espetaculo-o-homem---sol.html?local=Theatro+XVIII&cna=Cultural+Culturais&cnb=Salvador+Bahia
http://guiadoocio.com/teatrodanca/o-homem-sol-estreia-na-casa-14
http://gambiarraafesta.com.br/v2/index.php?option=com_lyftenbloggie&view=entry&year=2013&month=12&day=11&id=1052:o-homem-sol&Itemid=55
http://gambiarraafesta.com.br/v2/index.php?option=com_lyftenbloggie&view=entry&year=2013&month=12&day=11&id=1052:o-homem-sol&Itemid=55
http://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=56991
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ALDEIA NAGO 

http://www.aldeianago.com.br/teatro/eventdetail/61174/44/o-homem-sol 

CONEPIR 

http://www.conepir.com.br/dicas-culturais/conheca-as-dicas-culturais-para-o-

ultimo-dia-da-iii-conepir/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.aldeianago.com.br/teatro/eventdetail/61174/44/o-homem-sol
http://www.conepir.com.br/dicas-culturais/conheca-as-dicas-culturais-para-o-ultimo-dia-da-iii-conepir/
http://www.conepir.com.br/dicas-culturais/conheca-as-dicas-culturais-para-o-ultimo-dia-da-iii-conepir/
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EMPRESAS PARCEIRAS 

 

 

GUIA DE TEATRO 

Um dos mais importantes guias impressos da cidade de São Paulo. 

 

 

Casa 14 

(espaço de ensaio e temporada de estréia) 

Casa 14, anexo do Teatro XVIII 

          O XVIII foi inaugurado em 13 de julho de 1997, no Quarteirão Cultural do 

Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, sob a gestão de artistas e, ao longo dos anos, 

tornou-se referência de programações requintadas de teatro, música e dança, cursos, 

palestras, exposições e projetos com freqüência popular, sugerindo um novo modelo de 

espaço cultural. 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/guia-de-teatro1.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/casa-12.jpg
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          Em 6 de janeiro de 2000, sua gestão apostou num projeto de democratização da 

cultura e potencialização de acesso, e ofereceu sua programação com ingresso 

compatível aos que têm rendas mínimas no Brasil. 

          Em 2004, a revista Carta Capital (Ano X, 297, 30-06-2004) apontou o Theatro 

XVIII como uma das 5 instituições brasileiras que “democratizam a cultura” no País. 

Essa guinada conceitual, apoiada pelo patrocínio de projetos artísticos e educacionais, 

transformou o XVIII numa instituição cultural que pensa e executa o acesso à arte na 

cidade de Salvador.  

 

 

VILARES FASHION 

Confecção de vestimentas 

contatos: (71) 88390695 / 35216159 

          Mara Vilares é costureira com tradição e experiência nos mais variados 

seguimentos de Corte e Costura.  

 

 

Rádio CBN – Apoiadora 

Central Brasileira de Notícias – Rede de rádio brasileira pertencente ao Sistema Globo 

de rádio. 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/vilares-fashion.png
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/cbn.jpg
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OUTROS ESPETÁCULOS DA CIA 

 

LILAC WINE ou  

A ARTE DO (DES)CURSO 

 

Esteve em cartaz no Teatro Gamboa Nova, em dezembro de 2012. Divulgado como 

“A ARTE DO (DES)CURSO”. 

Nesta peça o publico é convidado a apreciar o cotidiano como uma obra de 

fantasia e magia, e com isso cria – sem perceber – o seu próprio discurso sobre a 

vida. 

 

O NÓRDICO 

 

O espetáculo O Nórdico esteve em cartaz durante dois anos, entre as cidades de 

Salvador e São Paulo. 

A estória gira em torno de um homem em rixa com as divindades. Em sua saga de 

peregrinação ele questiona a autoridade dos deuses, faz amizade com animais e 

relembra momentos felizes de sua vida. Sobre o artista e seu existencialismo. 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/lilac-wine.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/novo-cartaz.png
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Constructos ad LIB 

 

Espetáculo em cartaz em São Paulo em um apartamento comum. 

Em um apartamento dois homens conversam despretensiosamente sobre assuntos 

diversos, sem clímax e sem desfecho. A trilha traz artistas como Bob Dylan e é 

executada por videos do youtube. 

A intenção do espetáculo é construir uma atmosfera de boa vibração, com boa 

música, bom diálogo e cheirinho de pipoca com manteiga. Uma reflexão sobre a 

vida banal. 

 

REPETITIUS MEDIUCRIS 

 

Cumpriu temporada no Cine-teatro Solar Boa Vista, em janeiro de 2013. 

Através de esquetes banais que satirizam sátiras comercias e de rápido 

entendimento, o drama engrena em ritual de exaustão com duração aproximada 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/constructos-ad-lib-solo-1.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/repetitius.jpg
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de 3 horas. Quatro esquetes são repetidas continuamente e o seu significado ganha 

diferentes interpretações. 

 

As Inquisições do Missionário Simão Bacamarte 

 
 

Teve uma curta temporada no Espaço Unibanco, na Galeria do Livro e Arte. 

O espetáculo apresenta um texto muito taxativo e econômico. Ilustra 

sarcasticamente um homem de idade avançada de convicções severas baseadas em 

suas ideologias racistas. Exemplificando o seu temperamento intragável o homem 

narrava senil as suas aventuras juvenis, quando cumpre atividades de violência e 

desrespeito. 

Depois de velho passa a ter como fonte afetiva um gato, o qual assiste 

constantemente seus ataques epilépticos. 

 

 

P.S: Participaram de alguns destes espetáculos excelentíssimos artistas: Nando Zambia 

(ator, iluminador, diretor), Willyan Luemi (ator e pensador), Rino Carvalho 

(figurinista), Tomaz Motta e Marcos Gomes (músicos e compositores), Marijane 

Souza (atriz) e Vera Pessoa (atriz). 

 

 

          É importante salientar que a maior parte dos nossos espetáculos têm uma ênfase 

experimental no que confere á pesquisa de linguagem e estética, que é muito 

representativa. As obras que mais fogem deste contexto são justamente O NÓRDICO e 

o HOMEM-SOL, sobretudo porque são usadas para formação de platéia e divulgação da 

pesquisa teatral e filosófica realizada por esta equipe. 

http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/cartaz-simc3a3o-bacamarte.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/cartaz-simc3a3o-bacamarte.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/cartaz-simc3a3o-bacamarte.jpg
http://ohomemsol.files.wordpress.com/2013/03/cartaz-simc3a3o-bacamarte.jpg
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“Sou grato por ter entendimento que a minha efemeridade, enfermidade, está limitada a 

este corpo carapaça que ultrapassa sua mediocridade quando emana a sua expansao, o 

suspiro de alma ou mesmo a própria alma quando morto o corpo, fazendo com que todo 

o resto e tudo posto neste tudo, ganhe ares familiares. E a alma que antes habitava 

logradouro tao finito agora vive em ciclo, habitando o todo e o nada e eu fico contente 

de entender que sou passageiro, e ainda assim eterno, porque passageiro é aquele que 

vive em viagem e o presente faz com que o passado nunca morra. Eu possuo alma, eu 

possuo a minha alma, e mais do que meu próprio corpo, e como a possuo, obrigação 

minha é alimentá-la.” 


