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A história do Teatro Vila Velha começa na primavera de 1959, quando alunos da primeira turma de graduação da Escola de Teatro 
da Universidade Federal da Bahia rompem com a direção da Escola e, liderados pelo professor João Augusto, formam a primeira 
companhia teatral profissional da Bahia, a Sociedade Teatro dos Novos. Após uma maratona em busca de um espaço, constroem 
o Teatro Vila Velha e, em 31 de julho de 1964, exatos quatro meses após o golpe militar que instalou uma ditadura de 21 anos no 
Brasil, suas portas são abertas. A primeira peça apresentada foi Eles não usam bleque tai. Dias depois da inauguração, entrava 
em pauta o antológico show Nós, Por Exemplo, que revelou Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Tom Zé, entre 
outros.

Em 1995, inicia-se a reconstrução do Teatro, sob a liderança de Márcio Meirelles, Ângela Andrade e vários outros artistas. Em 
1998, ressurge um teatro moderno, confortável e bem equipado, reinaugurado com o espetáculo Um Tal de Dom Quixote. Nesta 
fase do Novo Vila, além de palco para produções nacionais e internacionais, o Teatro passa a abrigar grupos residentes que 
desenvolvem atividades continuadas no campo das artes cênicas. Atualmente, o Teatro Vila Velha é sede do Bando de Teatro 
Olodum, grupo referência nas artes cênicas e nas políticas afirmativas que em 2015 completa 25 anos, e do Núcleo Viladança, 
núcleo de produção em dança responsável pela realização de oficinas de formação, espetáculos e pela criação, em 2015, de um 
programa de residência artística internacional em dança. Gerido pela Sol Movimento da Cena, entidade sem fins lucrativos, o 
Teatro Vila Velha mantém sua estrutura a partir de patrocínios culturais.

O Teatro Vila Velha é um espaço ímpar dentro do cenário cultural da Bahia. Possui uma moderna, multifuncional e bem equipada 
sala de espetáculos que oferece aos encenadores uma variada gama de possibilidades artísticas. O Vila abriga também uma sala 
alternativa, o Cabaré dos Novos, adequada para produções experimentais. Dispõe ainda de duas salas de ensaio para atividades 
de formação e capacitação, além de, eventualmente, abrigar espetáculos. 

Organizar, preservar e disponibilizar, gratuitamente, o acesso à documentação e acervo bibliográfico guardado em seu Centro de 
Documentação e Memória, batizado Nós, por exemplo, é uma importante iniciativa do Vila. É neste Centro que são preservadas uma 
infinidade de documentos que contam muito da história do teatro baiano. Possui uma estrutura de produção com computadores, 
telefones, impressoras e conta com um estúdio audiovisual para produção e capacitação na área de música e vídeo prestando 
serviço para os grupos residentes e para outras produções do teatro baiano. 

Em 2013, o Teatro Vila Velha iniciou as atividades da universidade LIVRE de teatro vila velha, programa de formação de atores que 
pensa arte como ferramenta política de transformação e sistematiza os processos desenvolvidos no Vila desde a sua fundação. 
a LIVRE realiza ações multidisciplinares onde os participantes têm contato com os diversos saberes do palco, produção, gestão 
colaborativa, comunicação, entre outros. O programa dura três anos, depois dos quais é expedido um certificado. O sindicato dos 
artistas reconhece a qualificação e com isso é possível obter o cadastro na DRT (capacitação profissional dada pela delegacia 
de trabalho). Em apenas dois anos de funcionamento, o Teatro Vila Velha produziu, através da LIVRE, dez espetáculos teatrais,  
Além de proporcionar a formação profissional a atores, a universidade LIVRE de teatro realiza periodicamente oficinas e cursos 
de formação para diversos públicos. Esses cursos podem ser formatados a partir da demanda e atender a diferentes públicos, 
incluindo professores e alunos.



Viladança é o núcleo de dança do Teatro Vila Velha. Fundado em 1998 pela diretora e coreógrafa Cristina 
Castro, propõe atividades de dança na área da criação, formação, difusão e intercâmbio artístico. O Viladança 
tem 12 espetáculos no seu repertório, incluindo um musical infanto-juvenil, uma criação co-dirigida por 
Cristina Castro e Helena Waldmann (coreógrafa alemã) e uma montagem realizada com trilha sonora inédita 
de Milton Nascimento. O Núcleo oferece regularmente oficinas de iniciação à dança para crianças e tem um 
amplo programa de formação de plateia. Recentemente, o Viladança deu início a um programa de residências 
artísticas, através do qual convida coreógrafos estrangeiros para trabalhar e trocar experiências com artistas 
baianos.

O Bando de Teatro Olodum é referência nas artes cênicas e nas ações afirmativas em todo o país. Nascido 
no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, e residente há duas décadas no Teatro Vila Velha, o grupo 
celebra 25 anos de história, marcadas por mais de 20 montagens, 3 mil apresentações, atuação no cinema, 
televisão e turnês por diversos continentes. O elenco baiano do tem como proposta uma linguagem cênica 
contemporânea, comprometida com um teatro engajado. Suas peças mesclam humor e discussão racial, 
leveza e ironia, diversão e militância. Entre as ralizações, destacam-se Ó Pai Ó(1992); Sonho de uma Noite 
de Verão (2006), ganhador do Prêmio Braskem de Teatro; Cabaré da Rrrrrraça (há 18 anos em cartaz); e 
Áfricas (2007), primeiro espetáculo infanto-juvenil do grupo. Participou de eventos como o LIFT - London 
International Festival of Theatre; representou o Brasil na Estação da Cena Lusófona, em Coimbra, Portugal; 
participou da Semana de Teatro em Luanda, a convite do Ministério da Cultura de Angola; da Copa da Cultura 
(2006), representando o Brasil na Alemanha, entre outros eventos. Em 2006, a cineasta Monique Gardemberg 
transformou em filme a peça Ó paí ó!, que, a convite diretor Guel Arraes, ganhou versão também como série 
de TV, em duas temporadas na Rede Globo, em 2008 e 2009. Com o cineasta Póla Ribeiro, participou do 
filme Jardim das Folhas Sagradas. Em 2010  estreou  “Bença”, ganhador do Prêmio Braskem de Melhor 
Coreografia, na Categoria Especial.  Em 2012, partiu para uma experiência inédita na sua trajetória com o 
coreógrafo de Butô japonês Tadashi Endo.



maio/junho



bença                                     /16anos

Bença, espetáculo/instalação que celebrou os vinte anos do Bando de Teatro Olodum, trata do respeito aos 
mais velhos e homenageia o tempo, a memória cultural do povo negro e sua ancestralidade. Com linguagem 
contemporânea e não linear, o espetáculo trata a passagem do tempo como algo construtivo e enriquecedor. Não 
um tempo cronológico que simplesmente passa, mas o tempo das coisas, ou seja, ele é circular e traz benefícios. 
Em cena, os 18 atores e dois músicos contracenam entre si e com imagens em vídeo, projetadas em três telas. 
Aparecem Bule-Bule, Cacau do Pandeiro, D. Denir, Ebomi Cici, Makota Valdina e mãe Hilza - figuras emblemáticas, 
e guardiãs da cultura afro-brasileira, que dão depoimentos sobre os temas da peça. Os movimentos vêm de rituais 
afro brasileiros e a música trava um diálogo entre ritmos sagrados de tambores, vozes humanas e sons sampleados 
e manipulados digitalmente.

 >>SinopSe

texto: MARCIo MeIReLLeS (com fragmentos de improvisações do Bando de teatro 
olodum; depoimentos de Bule-Bule, cacau do pandeiro, d. denir, eBomi cici, makota 
valdina, e mãe Hilza; e poemas de Jônatas conceição da silva)
DIReção: márcio meirelles



áfricaS                                     /livre

Há 24 anos, o Bando de Teatro Olodum tem construído obras que revelam elementos e estéticas impregnados 
da riqueza cultural africana, da qual o Brasil é um dos principais herdeiros.”Áfricas” , primeiro espetáculo infanto-
juvenil do grupo , traz à cena o continente africano, através do seus contos, seu povo, seus mitos e religiosidade. 
Assim os atores, feitos griôs, contam histórias em narrativas permeadas de dança e música e resgatam de forma 
lúdica e poética o orgulho da afrodescendência no imaginário infanto-juvenil. Do Senegal, trazem Abdu, caçador 
de crocodilos , do Mali , duas irmãs e um feiticeiro, e da mitologia afro-brasileira a criação do mundo e histórias de 
Oxumarê e Omolu.

 >>SinopSe

texto: cHica carelli e Bando de teatro olodum 
DIReção: cHica carelli



good/looking                         /livre

Espetáculo baseado na “exposição” e na “vulnerabilidade” humanas. Cinco indivíduos se encontram num espaço 
cotidiano, onde compartilham seus medos, sonhos e pudores – espaço que se transforma em cenário e que permite 
o retorno aos sentimentos reais, deixando máscaras ou aparências para trás. O jogo com o que é pessoal é a base 
desta criação cênica. Este espetáculo é resultado de um residência artística, promovida pelo Núcleo Viladança e 
conduzida pelo Colectivo Los INnato (Marko Fonseca e Raúl Martínez) com cinco artistas baianos selecionados 
através de audição pública. O projeto tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, O Boticário na Dança, através 
da Lei Rouanet e é realizado pela Manga Rosa Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal - Pátria 
Educadora. Para a manutenção das suas atividades, o Núcleo Viladança conta com o patrocínio da Petrobras e 
apoio institucional do Teatro Vila Velha.

 >>SinopSe

DIReção: marko fonseca e raúl martínez (cia los innato)



julho/agoSto



aS palavraS de jó                 /livre

 >>SinopSe

“Sim, eu acredito no homem”, diz Jó, incansável, após inúmeras tentativas dos homens de que ele desistisse da 
humanidade. A partir de uma provocação do próprio autor da peça, o dramaturgo romeno Matéi Visniec, o encenador 
Marcio Meirelles aceita o desafio de subir no palco, após 36 anos distante do trabalho de ator. Neste espetáculo, 
Meirelles reafirma a convicção de que ainda é necessário acreditar no ser humano.

texto: matéi visniec
DIReção: marcio meirelles



a hiStória doS urSoS pandaS     /livre

Numa manhã, dois jovens acordam na mesma cama e não se lembram como foram parar lá. Os dois decidem 
iniciar uma relação e fazem o acordo de passar apenas nove noites juntos e separar-se logo em seguida. As nove 
noites passam lentamente e parecem uma vida inteira, que abriga alegrias, descobertas, desilusões, novos e velhos 
rituais de amor.

 >>SinopSe

texto: matéi visniec
DIReção: marcio meirelles



fronteiraS                                   /livre

O espetáculo parte de quatro situações curiosas para provocar reflexões sobre as guerras que assolam o mundo. 
Em “Blasfêmias”, um cidadão espera um trem que nunca chega à estação e, enquanto espera, questiona aquela 
situação e o sistema sem respostas. Em “Pense que Você é Deus”, dois garotos munidos de um fuzil buscam sua 
próxima vítima em meio às ruas e edifícios da cidade. Em seguida, uma mulher com uma criança aos braços tenta 
cruzar a fronteira até o território dos direitos do homem, no conto intitulado “Espere o Calorão Passar”. Por fim, em 
“A Volta para Casa”, um general acorda os mortos em um campo de batalha e tenta organizá-los em um grande 
desfile de volta a sua pátria.

 >>SinopSe

texto: matéi visniec
DIReção: marcio meirelles



agorafobiaS                               /livre

Em Agorafobias, o teatro do absurdo de Matéi Visniec serve às reflexões sobre as relações humanas e a tensão 
entre indivíduo e sociedade. Em uma das cenas, o espectador se vê dentro de um workshop sobre como mendigar 
de maneira eficiente. Em seguida, se depara com “O homem cuja ferida é um espelho”; encontra uma garçonete 
histérica, que mais parece uma “Máquina de pagar contas”; e é transportado para dentro de um presídio, onde 
constata-se que “O país está consternado”. Ao final, a encenação provoca uma experiência sensorial ao público, que, 
de olhos vendados, acompanha o enredo como o homem cego que protagoniza a cena ao lado de seu cão-guia.

 >>SinopSe

texto: matéi visniec
DIReção: marcio meirelles



deSertoS                                       /livre

Neste espetáculo, que reúne seis cenas independentes, o deserto pode ser o cenário ou estar presente como uma 
metáfora. Aqui, as situações servem de pretexto para reflexões sobre o sentido da vida e da morte, o valor das 
coisas e das pessoas, e sobre o tempo. “Carona”, “Sanduíche de Frango”, “Não Sou Mais Sua Coelhinha”, “Um Café 
Longo, um Pouco de Leite Separado e um Copo D`Água” e “A Grande Ressaca” abusam das imagens e da ironia, 
típicas do dramaturgo Matéi Visniec.

 >>SinopSe

texto: matéi visniec
DIReção: marcio meirelles



a mulher como campo de batalha /14anos

O encontro de duas mulheres arrasadas pela guerra. Dorra, violentada por um grupo étnico inimigo durante o 
conflito na Bósnia. Kate, uma psicóloga que deixou a família nos Estados Unidos para trabalhar na escavação de 
valas comuns. A narrativa é construída a partir de alguns monólogos e diálogos entre as duas personagens. Dorra, 
inicialmente emudecida pela violência que sofreu, resiste às perguntas de Kate. Com o tempo, o silêncio dá espaço 
a respostas que alternam entre a agressividade e o medo, até que, ao se aproximarem, elas encontram uma na 
outra a possibilidade de reconstruir um equilíbrio.

 >>SinopSe

texto: matéi visniec
DIReção:  marcio meirelles



leituraS dramáticaS - trilogia do pelÔ /livre

Dando continuidade às celebrações dos seus 25 anos, o Bando de Teatro Olodum realiza em julho leituras dramáticas 
das peças que compõem a Trilogia do Pelô. As leituras serão dirigidas pelo encenador Marcio Meirelles e outros 
dois diretores convidados e contarão com a participação de atores que passaram pelo Bando e participaram das 
montagens originais, criando os personagens. As apresentações terão música executada ao vivo pela Banda Mirim 
do Olodum. Peças que formam a Trilogia do Pelô: Essa é a Nossa Praia (1991); Ó Paí, Ó (1992); Bai Bai Pelô (1994).

 >>SinopSe



k-cena                                              /livre

O espetáculo é resultado do K-Cena, projeto lusófono de teatro jovem realizado  pelo Teatro Vila Velha em parceria 
com o Teatro Viriato, de Portugal, e a Mindelact – Associação Artística e Cultural de Cabo Verde. Dirigido pelo 
encenador cabo-verdiano João Branco, o espetáculo reúne no palco jovens atores baianos para falar sobre o “medo”. 
O elenco vem trabalhando o tema desde março de 2015 e, além de dirigidos por João Branco, foram preparados pelos 
diretores Bertho Filho e Chica Carelli. Durante o ano, outros dois espetáculos, inspirados no mesmo tema, estrearam 
em Cabo Verde e Portugal, dirigidos pelos encenadores Graeme Pulleyn e Marcio Meirelles, respectivamente.

 >>SinopSe

DIReção: João Branco 



ó paí, ó                                              /livre

Ó Paí, Ó, uma das peças mais emblemáticas do Bando de Teatro Olodum, ganha remontagem com elenco formado 
por atores em formação do grupo - revelados pela II Oficina de Performance Negra. Dirigido por Marcio Meirelles, 
o espetáculo estreou em 1992, foi remontado em 2001 e 2007, e ganhou versões no cinema (em filme homônimo 
dirigido por Monique Gardenberg) e na televisão (em série realizada pela Rede Globo). A montagem, que integra a 
Trilogia do Pelô, desenvolve uma história em torno de alguns habitantes do Pelourinho. O ambiente é um cortiço 
onde se instalam uma loja, um bar e algumas famílias, onde se discutem problemas como o modismo da benção, 
a questão do extermínio de menores, discriminação, pobreza, exploração, entre outros temas.

 >>SinopSe

texto: MARCIo MeIReLLeS 



Setembro



campo de batalha                   /livre

O espetáculo narra o encontro de dois soldados inimigos no front da Terceira Guerra Mundial, ocasionada  por conta 
da disputa das águas do planeta. No espetáculo, a guerra é subitamente interrompida devido a uma crise mundial 
no processode produção de munição. Nesse hiato de guerra, e na tentativa de preencher o vazio da espera, os dois 
soldados inimigos  se aproximam revelando questões pessoais e  devassando  as verdadeiras razões dos conflitos. 
Essas descobertas levam a um desfecho esteticamente absurdo, onde as razões dos conflitos vão ganhando novos 
parâmetros.

 >>SinopSe

texto: aldri anunciação
DIReção: marcio meirelles



reSidência viladança          /livre

O programa de residências artísticas do Núcleo Viladança, em sua segunda edição, recebe o coreógrafo espanhol 
Asier Zabaleta, da Cia Ertza, para uma experiência de dois meses no Teatro Vila Velha, onde trabalhará com cinco 
artistas baianos selecionados em audição pública. O resultado desta residência será um espetáculo apresentado 
a público no palco do Vila. O projeto tem o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, O Boticário na Dança, através 
da Lei Rouanet e é realizado pela Manga Rosa Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal - Pátria 
Educadora. Para a manutenção das suas atividades, o Núcleo Viladança conta com o patrocínio da Petrobras

 >>SinopSe

DIReção: asier zaBaleta



outubro/novembro



fiac                                                  

O Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia (FIAC), que em 2015 chega a sua oitava edição, nasceu e se 
consolidou com o objetivo de colocar a Bahia no circuito das artes cênicas internacionais e nacionais, e, a partir daí, 
promover um diálogo mais amplo acerca de criação, produção e difusão no segmento. O entendimento que a troca/
intercâmbio é um instrumento importante para o crescimento da cena local fez com que o FIAC, desde sua primeira 
edição, reunisse propostas que buscam a pesquisa e desenvolvimento de linguagens e a reflexão sobre questões 
do mundo atual. Além de apresentar espetáculos nacionais e internacionais, o FIAC também tem desenvolvido 
atividades formativas como oficinas, debates e publicações, além de ações de mediação cultural que proporcionam 
o encontro entre público e artistas.

 >>SinopSe



eSpetáculo comemorativo - 25 anoS do bando

Para encerrar as comemorações dos seus 25 anos, o Bando de Teatro Olodum apresenta espetáculo inédito dirigido 
pelo ator Lázaro Ramos, que iniciou sua trajetória artística no grupo. Com texto de Ana Maria Gonçalves (escritora 
que conquistou o Prêmio Casa de las Américas pelo romance Um Defeito de Cor), o espetáculo contará a história de 
uma família negra brasileira, fazendo um paralelo com fatos importantes da trajetória do Bando e acontecimentos 
que marcaram a história do povo negro. O espetáculo será como uma fábula em colcha de retalhos, onde possamos 
rever e repensar nossa história e participação nela, mostrar nas coreografias e músicas os vários estilos musicais 
negros e comemorar a presença da cultura negra no mundo.

 >>SinopSe

texto: ana maria gonçalves
DIReção: lázaro ramos



dezembro



rei lear                                           /livre

“
Rei Lear”, tragédia escrita por William Shakespeare entre 1605 e 1606, baseia-se em um conto popular que se 
integra à história antiga da Inglaterra desde o século XII. Segundo relatos, o velho rei decidiu medir o grau de afeto 
de suas três filhas, para escolher como sucessora aquela que mais o amasse. Duas delas se desfizeram em louvores, 
e a mais nova disse em resposta somente que o queria como pai. Isso pareceu pouco ao rei, que a castigou. Mais 
tarde, o tempo viria mostrar que a caçula era a única digna do trono, que ela afinal conquistou depois de guerrear 
contra as irmãs. A montagem, a 100a dirigida pelo encenador Marcio Meirelles, é protagonizada pela atriz Chica 
Carelli, que celebra com o espetáculo 30 anos de carreira. Assim como Rei Lear, todos os personagens masculinos 
são interpretados por atrizes; os masculinos, são interpretados por atores.

 >>SinopSe

texto: wiliam sHakespeare
DIReção: marcio meirelles



janeiro/fevereiro



proceSSo grécia                        /livre

“
O espetáculo será resultado de um ano de trabalhos e pesquisas sobre as tragédias gregas realizados no âmbito da 
universidade LIVRE de teatro vila velha. Uma tragédia será escolhida e montada, a partir de um olhar contemporâneo, 
sob direção do encenador Marcio Meirelles. Reflexões sobre o Brasil atual, bem como acontecimentos no mundo 
até o período de estreia, irão motivar a escolha e orientar a encenação do espetáculo.

 >>SinopSe

DIReção: marcio meirelles



março



atravéS do eSpelho               /livre

“
O espetáculo é uma transposição para os palcos do romance Através do Espelho e o que Alice encontrou por Lá, 
de Lewis Carroll (1832-1898), realizado ao longo de um ano de trabalho desenvolvido pela Turma 2 da universidade 
LIVRE de teatro vila velha, sob direção de Marcio Meirelles. A obra literária foi escrita pelo autor seis anos depois 
do clássico Aventuras de Alice no país das maravilhas, e é a continuação desta história. Movida pela aventura, a 
menina atravessa a camada de vidro de um espelho e se depara com um mundo novo, onde as peças do tabuleiro 
de xadrez falam e agem como pessoas reais. Alice parte numa viagem por esse mundo de fantasia acompanhada 
de gêmeos gorduchos fugidos de uma canção infantil, um ovo que prefere presentes de “desaniversário”, flores 
falantes, um cavaleiro de triste figura, rainhas brancas e pretas, todos vivendo ao contrário. 

 >>SinopSe

texto: lewis carroll
DIReção: marcio meirelles



abril



vivadança                                    

“
O Festival VIVADANÇA, que em 2016 chega a sua décima edição, é um espaço de celebração da dança, onde os 
mais variados estilos e ritmos levam ao público o que há de diverso na dança do Brasil e do mundo, além de dialogar 
com as demais expressões artísticas. Dentro dessa diversidade, o VIVADANÇA tem destaques como a Mostra Hip 
Hop em Movimento ; a Mostra Casa Aberta – que abre espaço para novos talentos; a Mostra Baiana de Dança 
Contemporânea, além de exposições, oficinas, mesas redondas e espetáculos de destaque da dança nacional e 
internacional, oferecidos para público infantil, adulto e terceira idade. Criado em 2007, no Teatro Vila Velha, pela 
coreógrafa Cristina Castro, o festival VIVADANÇA começou com uma pequena programação em comemoração ao 
dia internacional da dança. Em quase uma década de existência, teve seu formato ampliado e trabalha atualmente 
com 8 teatros, espaços culturais alternativos e ruas da cidade. Já passou por Salvador, Camaçari, Belo Horizonte, 
Brasília em 2012 e Vitória em 2014.

 >>SinopSe

DIReção geRAL: cristina castro



maio



tadaShi endo / reSidênciaS   /livre

O espetáculo será resultado da segunda residência artística do dançarino japonês Tadashi Endo no Teatro Vila 
Velha - a primeira, realizada em 2011, resultou na montagem de Dô com o Bando de Teatro Olodum. Desta vez, o 
elenco do espetáculo será composto de oito atores da universidade LIVRE de teatro vila velha, selecionados a partir 
de oficina realizada por Tadashi em abril de 2015, período em que o bailarino esteve no Brasil participando da nona 
edição do VIVADANÇA Festival Internacional. Tadashi Endo é mestre do Butoh e diretor do
Mamu Butoh-Center e do MAMU International Butoh Festival, em Göttingen, na Alemanha, e encarna, no verdadeiro 
sentido da palavra, a sabedoria das tradições da dança e do teatro do Ocidente e do Oriente. Seu repertório inclui 
Teatro Nô, Kabuki e Butoh, bem como as formas tradicionais de teatro Ocidental, que ele estudou no Seminário 
Max-Reinhard, em Viena.

 >>SinopSe

DIReção geRAL: tadasHi endo



outraS atividadeS poSSíveiS

- oficinas e cursos de formação

- ensaios interativos

- leituras dramáticas

- Contação de histórias

- Palestras

- Consultorias

- Palco para atividades artísticas

- visitas guiadas
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Marketing
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