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GISELA DE CASTRO
20 ANOS ATUANDO E PRODUZINDO CULTURA

TEATRO
cEnsuRA: 18 AnOs
SARAU DAS PUTAS 
até 29 de maio de 2013

TEATRO 
cEnsuRA: 12 AnOs
MATADOR
até 28 de abril de 2013

TEATRO 
cEnsuRA: 16 AnOs
CAIXA DE AREIA
até 27 de abril de 2013

MusIcAL InFAnTIL 
PRINCESAS CONTRA A 
BRUXA DO MAL
até 28 de abril de 2013

cuRsO
MÚSICA CLÁSSICA - 
APRENDA A OUVIR
04 de abril a 23 de maio

cuRsO 
ORÇANDO SEU PROJETO 
CULTURAL - MÓDULO II
de 9 a 30 de abril de 2013

cAMPAnHA
QUERO EDUCAÇÃO 
MUSICAL NA ESCOLA
A Ouro Verde apóia essa 
iniciativa

Foto: Igor Rodriguez
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CAPA

GISELA DE CASTRO
20 ANOS ATUANDO E PRODUZINDO CULTURA

Gisela de Castro estreou como atriz em 1992, ao lado do 
pai, Mauricio Teixeira, interpretando a vírgula em “Ponto 
e Vírgula” de Felipe Wagner. De lá pra cá, interpretou os 
mais diferentes personagens, como a Mãe do Joaquim e 
a Estrela Narradora  em “Joaquim e as Estrelas” de Renata 
Mizrahi, com a Cia. Teatro de Nós.

A atriz Gisela também é sócia-diretora da Zucca Produções 
desde 2003, tendo realizado diversos projetos culturais, 
entre eles, a peça “Pequenino Grão de Areia” de João 
Falcão, vencedora do Prêmio Zilka Sallaberry de Melhor 
Espetáculo 2006, na qual atuou como Produtora e Co-
Diretora, recebendo também,  junto ao Marcelo Mello, 
indicação de “Melhor Direção”.

A sensibilidade e experiência de Gisela, seja através 
da atuação, direção ou produção cultural contribui 
para sua trajetória de sucesso. Em cartaz, até final de 
maio, interpretando Gabriela em “Sarau das Putas, com 
direção de Ivan Sugahara, Gisela comemora também sua 
participação como protagonista do curta-metragem “Os 
Sapos” de Clara Linhart, no papel de Luciana.

TEATRO 

Interpretou “Adelaide” em “Linha Reta & Linha Curva” 
de Machado de Assis com direção de Dudu Sandroni; “A 
Noiva”, “A Esposa” e “A Namorada” em “Ex-Atuais-Futuros”, 
de Aldo Medeiros com direção de Diego Molina; “Joana” 
em “Rua dos Sonhadores” de Renata Mizrahi com direção 
de Diego Molina; “Coisa Linda” e “Laura” em “ArTorquato” de 
Antonio Quinet com direção de Antonio Quinet; “Lisístrata” 
em “Greve de Sexo”, de Aristófanes, com tradução de Millôr 
Fernandes e direção de Paulo Hamilton e outros.

CINEMA, TV E PUBLICIDADE

Participações nas novelas “Insensato Coração”, “Tempos 
Modernos” e “Escrito nas Estrelas” da Rede Globo, “Prova 
de Amor” e “Luz do Sol” da Rede Record; série “Cilada” 
(Multishow) de Bruno Mazzeo; no cinema, além do curta-
metragem “Os Sapos”, de Clara Linhart; fez Flávia no 
longa-metragem “Mulheres do Brasil” de Malu de Martino 
e Mary-Mary no longa-metragem “Quase dois irmãos” de 
Lúcia Murat.

2007 - A noiva  
em “Ex-Atuais-Futuros”  
Foto: Dalton Valério

2010 - A Estrela narradora 
em “Joaquim e as Estrelas”  
Foto: Jaqueline Machado

2012- Luciana  
em “Os sapos” - curta-metragem 
Foto: Andrea Capella

2013 - A em “sarau das Putas” 
Foto: Thiago Ristow
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AGENDA

Sarau das Putas é resultado de uma residência 
promovida pelo próprio Teatro Poeira e 
coordenada pelo diretor com foco no tema 
da prostituição. Com a colaboração de Paula 
Maracajá (direção de movimento) e Ricardo 
Góes (preparação vocal), 13 atrizes-cantoras 
mergulharam no tema por 4 meses.

O trabalho se desenvolveu a partir da pesquisa de 
histórias de prostitutas, que se misturaram com as 
histórias pessoais das atrizes, expandindo o termo 
para além da conotação sexual. 

Através de performances, as atrizes-cantoras 
cantam, contam e dançam histórias de suas 
personagens. O cenário é variado. Os locais 
frequentados pelas prostitutas, como bares, ruas e 
hotéis viram panos de fundo onde as narrativas se 
cruzam e se completam.

O espetáculo ‘MATADOR’ (no original ‘Mirando al 
Tendido’) é de autoria do dramaturgo venezuelano, 
várias vezes premiado Rodolfo Santana, inédito no 
Brasil. Rodolfo tem textos traduzidos para diversos 
idiomas e já foi montados em vários países da 
América Latina e Europa.

O espetáculo tem direção de Herson Capri e 
Susana Garcia, conta com Gustavo Falcão e com 
Daniel Dias da Silva no elenco e na produção, e 
Luciana Fávero na produção executiva. A ficha 
técnica conta ainda com Paulo César Medeiros na 
iluminação, Marcelo Marques nos figurinos, Suley 
Guerra na preparação corporal, Cláudio Bittencourt 
no cenário e Ricco Viana na direção musical.

A ação dramática transcorre em uma arena de 
touros e trata de um embate poético existencial 
entre um toureiro em viés de decadência em sua 
carreira (El Niño) e um touro miúra (Florentino) que 
atinge seu oponente fatalmente no início da trama. 
A partir daí, o inusitado diálogo abre discussões 
sobre vida, morte, amor, ódio, perpassando 
aspectos existenciais como o sentido do sucesso, 
da religião, da arte, dos sonhos e das expectativas 
na vida contemporânea.

TEATRO - CENSURA 18 ANOS
SARAU DAS PUTAS 
com direção de Ivan Sugahara

TEATRO - CENSURA 12 ANOS
MATADOR 
com direção de Herson Capri e Susana Garcia

Elenco
Carol Garcia | Carolina Ferman | Gisela de Castro | 
Juliana Terra | Laila Garin | Laura Limp | Lívia Paiva 
| Nara Parolini | Nathália Mello | Renata Guida | Rita 
Fischer | Rose Lima  | Tatyane Meyer

Até 29 de maio de 2013, terças e quartas, às 20h 

Teatro Poeira 
Rua São João Batista - 104 - Botafogo - RJ 
Duração: 120 minutos, com intervalo 
Informações: (21) 2537-8053 
Ingresso: R$ 40,00

O projeto foi selecionado pelo edital da 
Eletrobrás deste ano, através da Chesf, e estreou 
nacionalmente no dia 20 de setembro em Recife, 
fazendo na capital pernambucana temporada 
no Sesc Santo Amaro, e seguindo para uma curta 
temporada no Sesc Iracema, em Fortaleza.

Até 28 de abril de 2013, sexta a domingo, às 21h 

Teatro Municipal do Jockey 
Centro de Referência Cultural Infância 
Rua Bartolomeu Mitre, 1.110 - Lagoa - RJ (pedestres) 
Rua Mário Ribeiro, 410 - Lagoa - RJ (automóveis)

Informações: (21) 3114-1286 
Ingresso: R$ 30,00

Foto: Thiago Ristow

Foto: Daniela Nader
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Premiado autor da nova geração de dramaturgos, 
Jô Bilac, está em temporada com o seu mais novo 
espetáculo “Caixa de Areia”, fechando a trilogia 
dos espetáculos “Savana Glacial”, que recebeu o 
prêmio Shell 2011 e “Pop Corn”, sucesso de critica 
e de publico. O autor, que esta no seu 14º texto 
encenado, assina pela segunda vez como diretor e 
reúne no palco os atores Taís Araújo, Luiz Henrique 
Nogueira, Cris Larin, Julia Marini, Jaderson Fialho. 
Produção e realização de Taís Araújo, Zulma 
Mercadante e Miçairi Guimarães.

A peça conta a história da critica de teatro Ana, que 
vê a vida como se estivesse fora dela, distanciada, do 
outro lado, incapaz de se envolver afetuosamente 
com alguém, com seu olhar crítico a respeito de 
tudo e todos. Ela é a proprietária de um apartamento 
que morou na infância e volta lá, pois sua inquilina 
cometera suicídio. O corpo da moradora fora 
encontrado na caixa de areia do parque do prédio. 
Ana começa  a fazer uma análise da própria vida a 
partir das três mortes que a marcaram. A morte da 
sua inquilina, que esconde um mistério, a morte do 
seu filho e a morte do seu marido.

O Grupo Capa apresenta o musical “Princesas 
Contra a Bruxa do Mal” que conta a história de uma 
jovem bruxa chamada Safira, que sonha em ser a 
rainha de todas as bruxas e em ser mais poderosa 
do que as principais vilãs dos contos de fadas.

Elenco

Aline Peres l  Amanda Ramos l Ananda Piccirillo 
l Apollo Pantera l Bárbara Gomes l Barbra Meire 
l Caio Godard l Caio Passos l Jéssica Barros l Julia 
Klein l Larissa Gomes l Marina Caldas l Matheus 
Beck l Thamires Oliveira

Até 28 de abril de 2013, sábados e domingos, às 17h

Teatro Princesa Isabel 
Av. Princesa Isabel, 186 - Copacabana - RJ 
Informações: (21) 2275-3346 
Ingresso: R$ 40,00

TEATRO - CENSURA 16 ANOS
CAIXA DE AREIA 
com direção de Jô Bilac e Sandro Pamponet

MUSICAL INFANTIL
PRINCESAS CONTRA A BRUXA DO MAL
com direção de Alex Roger

AGENDA

Até 27 de abril de 2013, quinta a sábado, às 
19h30

Teatro SESI Centro 
Av. Graça Aranha, 01 - Centro - RJ 
Informações: (21) 2563-4163 
Ingresso: R$ 40,00 

Foto: Paula Kossatz
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AGENDA

Grandes e consagradas obras orquestrais e coro-
sinfônicas, levando o leigo em música a uma 
audição mais sofisticada e inteligente do discurso 
musical.

Clique no Link: Programação e Convite 
Maestro Ricardo Rocha. 

(Disponível na versão em pdf da Agenda Cultural 
em www.ouroverdeproducoes.com.br) 

De 04 de abril a 23 de maio de 2013 -  quintas, 
às 19h

Espaço FINEP 
Praia do Flamengo, 200 - Flamengo - RJ 
Investimento: R$ 300,00 à vista (ou em 2x R$ 160,00) 
Aula livre: R$ 40,00 (unitária) 
Inscrições: cbb.secretaria@gmail.com

Como fazer o orçamento de seu projeto cultural? 
Este segundo módulo do curso que prepara o 
aluno para identificar e compreender, a partir 
de uma ideia cultural, os conceitos básicos para 
formatação de um Projeto Cultural.

De 9 a 30 de abril de 2013 - terças, de 18h30 às 
21h30

4 aulas - dias 09, 16, 23, 30

Cinédia Cena Criativa 
Rua Santa Cristina,  5 - Glória - RJ 
(Próximo a estação de metro Glória)

Informações: (21) 2221-2633  
cinediacenacriativa@gmail.com

Investimento: R$ 350,00

CURSO
MÚSICA CLÁSSICA -  
APRENDA A OUVIR
com Ricardo Rocha

CURSO
ORÇANDO SEU PROJETO 
CULTURAL - MÓDULO II
com Regina Levy

www.ouroverdeproducoes.com.br/convite_maestro.html
www.ouroverdeproducoes.com.br/convite_maestro.html
https://www.facebook.com/queroeducacaomusicalnaescola


Possíveis alterações na programação dos eventos anunciados são de 
responsabilidade de cada produção.

SERVIÇOS OURO VERDE

 Administração de Recursos de projetos patrocinados e conveniados;

 Prestação de contas para projetos patrocinados por meio de convênios 
(SICONV), leis de incentivo (municipal, estadual e federal) e/ou editais;

 Divulgação de projetos culturais em nossa agenda cultural virtual;

 Produção de projetos culturais e esportivos;

 Adequação e inscrição de projetos em leis de incentivos e editais.

www.ouroverdeproducoes.com.br
contato@ouroverdeproducoes.com.br

mailto:contato@ouroverdeproducoes.com.br

