
	
	
	

	
Inspirada	em	filmes	de	Ingmar	Bergman,	a	peça	imersiva	‘As	Palavras	da	

Nossa	Casa’	é	encenada	em	diferentes	cômodos	da	Casa	das	Rosas	
	

Com	direção	de	Adriana	Câmara,	espetáculo	do	Núcleo	Teatro	de	Imersão	discute	a	
relação	entre	uma	mãe	e	uma	filha	que	tentam	superar	as	mágoas	do	passado.	

Montagem	estreia	no	dia	17	de	janeiro	e	tem	sessões	às	sextas,	às	18h30	e	às	20h	
	

	
Crédito:	Hernani	Rocha.	Baixe	imagens	de	divulgação	em	alta	aqui:	http://bit.ly/aspalavrasnacasadasrosas	

(caso	não	consiga	fazer	o	download,	é	só	abrir	o	link	em	guia/janela	anônima)	
	
O	Núcleo	 Teatro	 de	 Imersão	estreia	a	peça	 imersiva	e	 itinerante	“As	 Palavras	 da	Nossa	 Casa”,	
livremente	 inspirada	 em	 obras	 do	 cineasta	 sueco	 Ingmar	 Bergman	 (1918-2007),	 na	 Casa	 das	
Rosas,	 da	 Rede	 de	 Museus-Casas	 Literários	 da	 Secretaria	 de	 Cultura	 e	 Economia	 Criativa	 do	
Governo	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 gerenciada	 pela	 Poiesis,	 no	 dia	 17	 de	 janeiro	 de	 2020.	 Sem	
separação	entre	palco	e	plateia,	a	 ideia	é	que	o	público	seja	conduzido	por	diferentes	cômodos	
dessa	mansão	histórica	na	Avenida	Paulista	para	acompanhar	a	história.	A	temporada	segue	até	



	
	
	

27	de	março	 (totalizando	20	apresentações),	 com	sessões	duplas	às	 sextas-feiras,	às	18h30	e	às	
20h.	Os	ingressos	custam	até	R$60.	

	

A	 dramaturgia	 da	 peça	 foi	 escrita	 por	 Adriana	 Câmara,	 que	 também	 assina	 a	 direção,	 e	 Glau	
Gurgel	a	partir	de	vários	filmes	de	Bergman.	“A	principal	referência	é	o	‘Sonata	de	Outono’	(1978),	
que	tem	uma	personagem	a	mais.	Fomos	reduzindo	os	personagens,	situações	e	a	quantidade	de	
espaços	 para	 poder	 fazer	 na	 Casa	 das	 Rosas.	 Mas	 também	 fazemos	 referências	 a	 ‘Morangos	
Silvestres’	 (1957),	 ‘Através	 do	 Espelho’	 (1961)	 e	 ‘Gritos	 e	 Sussurros’	 (1972).	 O	 espetáculo	 tem	
elementos	de	vários	longas	dele”,	revela	a	diretora.	

Situada	nos	anos	de	1960,	a	trama	narra	a	visita	da	famosa	cantora	 lírica	Charlote	(interpretada	
pela	 atriz	 Gizelle	 Menon)	 ao	 casarão	 que	 sua	 filha	 única,	 Eva	 (Adriana	 Câmara),	 divide	 com	 o	
marido	Victor	(Glau	Gurgel),	que	é	um	pastor	presbiteriano.	As	duas,	que	não	se	vêm	há	bastante	
tempo,	tentam	se	reaproximar	e	resolver	questões	dolorosas	do	passado,	como	o	fato	de	que	a	
filha	 precisou	 lidar	 com	 a	 perda	 de	 seu	 único	 filho,	 enquanto	 a	 mãe	 tentava	 administrar	 as	
demandas	de	sua	carreira	internacional.	

Para	resgatar	os	sentimentos	nobres	que	ainda	existem	entre	elas,	mãe	e	filha	precisam	encarar	
todas	 as	 mágoas,	 e,	 nesse	 processo,	 acabam	 proferindo	 palavras	 muito	 duras,	 de	 que,	
possivelmente,	 se	 arrependerão.	 A	 montagem	 sensível	 busca	 a	 identificação	 imediata	 com	 o	
espectador,	ao	tratar	de	temas	como	o	amor,	as	cobranças	e	expectativas	na	criação	dos	filhos,	as	
diferenças	de	geração,	a	falta	de	comunicação	em	relacionamentos,	a	esperança	e	os	recomeços	
após	dores	profundas,	em	uma	abordagem	que	parte	de	situações	e	conflitos	parecidos	com	os	
que	todos	já	vivenciaram	ou	testemunharam.		

Os	 espectadores	 assistem	 a	 tudo	 isso	 acomodados	 em	 cadeiras	 espalhadas	 pelos	 diferentes	
cômodos	 da	 Casa	 das	 Rosas,	 como	 se	 estivessem	mesmo	na	 residência	 das	 personagens,	 e	 são	
obrigados	pela	própria	cena	a	mudar	de	ambiente.	“Pensamos	em	fazer	a	peça	para	a	Casa	das	
Rosas,	 que	 foi	moldando	 totalmente	 a	 encenação.	 Nesse	 tipo	 de	 teatro,	 temos	 que	 fazer	 tudo	
pensando	em	um	espaço,	porque	se	mudamos	de	lugar,	temos	que	trocar,	por	exemplo,	todas	as	
marcações”,	revela	Adriana	sobre	o	processo	criativo.	

“As	 Palavras	 da	Nossa	 Casa”	 é	 o	 segundo	 espetáculo	 do	Núcleo	 Teatro	 de	 Imersão.	 A	 primeira	
peça	do	grupo,	“Tio	Ivan”,	ganhou	o	Aplauso	Brasil	2018	na	categoria	Melhor	Espetáculo	de	Grupo	
por	voto	popular.		

SOBRE	A	CASA	DAS	ROSAS	

A	Casa	das	Rosas	–	Espaço	Haroldo	de	Campos	é	um	museu	dedicado	à	poesia,	à	literatura,	à	
cultura	e	à	preservação	do	acervo	bibliográfico	do	poeta	paulistano	Haroldo	de	Campos,	um	dos	
criadores	do	movimento	da	poesia	concreta	na	década	de	1950.	Localizada	em	uma	das	avenidas	
mais	importantes	da	cidade	de	São	Paulo,	a	Avenida	Paulista,	o	espaço	realiza	intensa	
programação	de	atividades	gratuitas,	como	oficinas	de	criação	e	crítica	literárias,	palestras,	ciclos	
de	debates,	exposições,	apresentações	literárias	e	musicais,	saraus,	lançamentos	de	livros,	



	
	
	

performances	e	apresentações	teatrais.	O	museu	está	instalado	em	um	imponente	casarão,	
construído	em	1935	pelo	escritório	Ramos	de	Azevedo,	que	na	época	já	tinha	projetado	e	
executado	importantes	edifícios	na	cidade,	como	a	Pinacoteca	do	Estado,	o	Teatro	Municipal	e	o	
Mercado	Público	de	São	Paulo.	

Sobre	o	Núcleo	Teatro	de	Imersão	

Criado	em	2014,	o	Núcleo	Teatro	de	Imersão	está	voltado	para	o	estudo,	o	ensino,	a	pesquisa	e	a	
montagem	de	espetáculos	que	proponham	novas	 relações	entre	ator	e	espectador,	 ao	 inserir	o	
público	no	espaço	de	representação,	em	meio	à	cena	representada.	O	primeiro	trabalho	do	grupo	
é	“Tio	 Ivan”	 (2017-2019),	uma	adaptação	 imersiva	para	o	 texto	“O	Tio	Vania”,	do	escritor	 russo	
Anton	 Tchekhov	(1860-1904).	A	peça	 já	 foi	apresentada	na	Casa	das	Rosas	e	na	Oficina	Cultural	
Oswald	 de	 Andrade.	 “As	 Palavras	 da	 Nossa	 Casa”,	 livremente	 inspirada	 na	 obra	 de	 Ingmar	
Bergman,	é	o	segundo	espetáculo	do	grupo.	

SINOPSE	

Drama	 imersivo	 e	 itinerante	 inspirado	 livremente	 na	 obra	 do	 cineasta	 Ingmar	 Bergman.	 Uma	
famosa	cantora	lírica	visita	a	sua	filha	no	casarão	que	ela	divide	com	o	marido	presbítero.	Durante	
a	visita,	mãe	e	filha	tentam	se	reaproximar	e	resolver	questões	dolorosas	do	seu	passado.	Nessa	
montagem	do	Núcleo	 Teatro	 de	 Imersão,	 os	 espectadores	 percorrem	os	 diversos	 ambientes	 do	
casarão,	sem	separação	entre	palco	e	plateia.	

FICHA	TÉCNICA	

Realização:	Núcleo	Teatro	de	Imersão	
Direção:	Adriana	Câmara	
Texto:	Adriana	Câmara	e	Glau	Gurgel,	inspirado	na	obra	de	Ingmar	Bergman	
Cenografia,	figurino,	produção	executiva:	Adriana	Câmara	
Produção	de	arte:	Adriana	Câmara,	Glau	Gurgel,	Gizelle	Menon	
Elenco:	Adriana	Câmara,	Glau	Gurgel,	Gizelle	Menon		
Assistência	de	palco:	Dayane	Isabela	
Programação	visual	e	assistência	de	cenografia:	Hernani	Rocha	
Confecção	do	figurino:	Ateliê	Paz	(Samantha	Paz	e	Liduina	Paz)		
Fotografias:	Hernani	Rocha	
Assessoria	de	imprensa:	Bruno	Motta	e	Verônica	Domingues		(Agência	Fática)	
Produção:	Menina	dos	Olhos	do	Brasil	

SERVIÇO	

AS	PALAVRAS	DE	NOSSA	CASA,	DO	NÚCLEO	TEATRO	DE	IMERSÃO	
Casa	das	Rosas	-	Avenida	Paulista,	37,	Bela	Vista	
Temporada:	de	17	de	janeiro	a	27	de	março	de	2020	(exceto	dia	21/2)	
Às	sextas-feiras,	às	18h30	e	às	20h	
Ingressos:	R$	60	(inteira)	e	R$30	(meia-entrada)	



	
	
	

Vendas	online:	https://www.sympla.com.br/nucleoteatrodeimersao	
*Venda	de	ingressos	no	local	da	apresentação	é	realizada	apenas	30	minutos	antes	de	cada	sessão	
Classificação:	14	anos	
Duração:	60	minutos	
Capacidade:	30	lugares	
Gênero:	Drama	Imersivo	
Site:	https://www.nucleoteatrodeimersao.com.br/	
Redes	sociais:	@nucleoteatrodeimersao	
	

	
			Bruno	Motta	Mello	-	bruno@afatica.com.br	-	(11)	97649-3759	

			Verônica	Domingues	-	veronica@afatica.com.br	-	(11)	95436-8057	
	

Casa	das	Rosas		
Assessoria	de	Imprensa		

Jariza	Rugiano	|	(11)	4096-9810	|	jarizarugiano@poiesis.org.br	


