
Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam



ESTE  É, INFELIZMENTE,

O  ESPETÁCULO  DA  SUA
VIDA!

 



Nascemos,  crescemos,
envelhecemos.  Vivemos
sempre ouvindo que
tempo é dinheiro.  O que
estamos fazendo do
nosso cot idiano? A nossa
rot ina tornou-se
exaust iva para
simplesmente ter ao
invés de ser e viver .
Nossas relações estão
voltando-se para telas e
nossos olhos não
enxergam mais o
horizonte.  Tempo é vida,
mas precisamos ter
tempo para viver .

SINOPSE

3x4 apresenta em sua proposta um
formato emergente e inovador,
alcançando e colocando em pauta,
através de espetáculo de artes cênicas,
possibi l idades part ic ipat ivas e
emancipatór ias,  conectando públ ico e
espectador,  trazendo á cena reflexões da
razão da vida humana sobre como
nascemos,  crescemos e envelhecemos.O
espetáculo aponta os quest ionamentos
sobre a sua posição e sua vida.  3x4
signif ica ident idade e,  a part i r  desta
concepção,  cr iamos uma obra totalmente
inovadora na l inguagem e técnicas de
atuação.  Part indo do pr incípio de um
espetáculo sensit ivo int imista,  que tem
seus estudos mais aprofundados na
Argentina.Com adereços de cena que vão
de estouros de confete à uma tempestade
de papel picado,  3x4 traz ao públ ico o
conceito da vida por sensações e
sent idos.  Toda interação é amparada por
efeitos especiais produzindo sensações,
visuais ,  audit ivas e táteis ,  promovidas por
caídas de bolha de sabão a uma chuva de
caixas de remédio.

O ESPETÁCULO



Formado pela Universidade Federal de Minas
Gerais em Licenciatura em Teatro, e pelo
Stagecraft Institute of Las Vegas em Lighting
Programmer & Design. Começou a fazer teatro
em sua escola e assim fez parte do seu primeiro
grupo teatral, o grupo KaXiLuMa. Fez o curso
técnico de teatro na escola técnica: Ribeirão em
Cena, onde teve seu primeiro contato de forma
mais aprofundada com a arte teatral. Começou
a dirigir espetáculos direcionados á infância
ainda em sua escola em 2010. Em 2011 toma a
frente da direção infantil do Grupo GAT e em
2012 atua também como produtor do grupo. Foi
um dos fundadores do Grupo Teatral Porão.
Leva em seu repertório: estudos do Teatro
Épico com o diretor Antonio Hidelbrando, a
ação-física revelada no teatro concepcionista
teórico Luís Otávio Carvalho, a comédia Dell’Art
por Bya Braga Mendonça, a didática lúdica
teatral de Ricardo Figueiredo e a prática musical
de Ernani Malleta. Trabalha em 2013 no
espetáculo “Corteo” da franquia Cirque du
Soleil, no mesmo ano entra na Equipe do
Caminhão-Museu “Sentimentos da Terra”.
Começa sua carreira docente na prefeitura de
Belo Horizonte em 2014, no Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência -
PIBID. Atuou em espetáculos conceituados
como: “Pessoa(s)” com a direção de Antonio
Hidelbrando,, atuando também como stage-
manager em espetáculos musicais Off-
Broadway como “A Bela e a Fera”, “O Corcunda
de Notre-Dame” e “Cinderela”. Em 2018
coordena os cursos livre de teatro dos Centros
Culturais de Ribeirão Preto, assim como a
equipe de oficineiros responsáveis pelas aulas
oferecidas aos Núcleos de Assistência Social da
cidade. Hoje é Coordenador de Projetos do
Grupo Teatral Porão.

VINÍCIUS ZAMPIERI
diretor geral 



YULE LEMOS
diretora coreografica . atriz

Iniciou sua carreira como dançarina no ano de 2010
fazendo parte de espetáculos de dança nas modalidades
de ballet clássico, jazz, contemporâneo e sapateado.
Participou de diversos festivais competitivos em Araxá,
Catanduva, Campos do Jordão, Joinville, e etc. Realizou
cursos de dança em diversas modalidades, focando no
sapateado e participando de festivais importantes como:
Tap in Rio, Encontro dos Ritmos, Spring Tap, entre outros.
Entrou no Grupo Teatral Porão em 2015 como coreógrafa
do espetáculo “Animais Anômalos”, em 2017 se
aprofundou mais no grupo, e começou a atuar como atriz
no espetáculo “3x4”, atuando também como atriz nos
espetáculos  “Animais Anômalos” e “O Mágico de Oz”.
Entrou em 2017 no Espaço Cultural Helena de Castro,
como atriz e bailarina, nos espetáculos musicais “A Bela e
a Fera” e “Uma Aventura Congelante”. Hoje além de atuar
como bailarina e professora em estúdios de dança em
Ribeirão Preto, atua como atriz e coreógrafa do Helena de
Castro Espaço Cultural e do Grupo Teatral Porão.

JULIA ALONSO

FLÁVIA NISHIMOTO
diretora coreografica

Bailarina, residente na cidade de Ribeirão Preto. Participou
do Grupo Teatral Porão atuando como diretora corporal
do espetáculo autoral "3x4" e colaborou na montagem do
espetáculo musical “O Mágico De Oz”. Também atuou
como bailarina e coreógrafa no musical “A Bela e a Fera”
do Espaço Cultural Helena de Castro. Realizou diversos
cursos e  workshops nas modalidades de ballet clássico e
dança contemporânea com diversos profissionais
renomados, tanto no Brasil como no exterior. Conquistou
as bolsas de estudos Summer Intensive para a American
Academy Of Ballet no ano de 2018 e para a National Ballet
Academy Denver no ano de 2019, além de bolsa de
estudo para a Cia. do Rio de Janeiro neste mesmo ano. 



CAROLINE GRECHI
atriz

Atriz e arte-educadora, formada
pelo Curso Técnico em Teatro da
Instituição SENAC. Integra o
Grupo Teatral Porão desde 2015,
realizando a redação da cena 120
segundos vencedora do prêmio
de melhor performance em grupo
do FETEG 4° Ato. Atua em peças
premiadas dentre elas “3X4” e
“Animais Anômalos”, sendo
indicada a Melhor Atriz no VI
FESTA (Festival de Teatro de
Araguari MG). Como arte-
educadora, tomou a frente do
projeto educacional na escola
livre de Teatro do Grupo,
lecionando os módulos de Teatro
Básico e Avançado. Ministrou
oficinas de Atuação, Contação de
Histórias e Dramaturgia. Em 2019,
participa e elabora o projeto “O
Despertar” contemplado pelo
Programa de Ação Cultural do
Estado de São Paulo (ProAc)..

JULIA ALONSO
atriz

Em formação Técnica em Teatro,
na instituição SENAC Ribeirão
Preto. Ingressou na área artística
em 2006 participando durante 5
anos de projetos pela ProAc
atuando em diversos espetáculos.
Integra o Grupo Teatral Porão
desde 2017 Atuando nos
espetáculos premiados “Animais
Anômalos”, “3x4” e “O magico de
Oz”, este que lhe rendeu a
indicação de melhor atriz no
FETEG 4º Ato. Estuda Teatro
Musical desde 2015 no Helena de
Castro Espaço Cultural, atuando
em diversos musicais Off-
Broadway e protagonizando o
espetáculo, “A Bela e a Fera”.
Como produtora, produz há dois
anos espetáculos promovidos
pela lei de incentivo federal à
cultura, sendo responsável pela
elaboração e acompanhamento
de projetos captados.

Formada em Técnico em Teatro,
na instituição SENAC Ribeirão
Preto. Iniciou na área teatral com
7 anos, em projetos teatrais na
igreja. Com 14 anos começou o
curso livre de teatro oferecido
pela escola TPC. Também no
TPC, participou do elenco do
GRUPO TPC, viajando pela ProAC
com o espetáculo “Vida de
Drogas”. Integrante do Grupo
Teatral Porão desde 2015,
atuando nos espetáculos "Animais
Anômalos", "3x4", "O Despertar", "O
Mágico de Oz", "Um Presente para
Princesa" e “Um Conto D’água”.
Em festivais foi duas vezes
premiada como “Melhor Atriz
Coadjuvante”. Junto ao Grupo
Teatral Porão iniciou a carreira de
Arte Educadora, dando aulas de
Teatro Infantil no Espaço Levina
Gerolineto, e aplicando Oficinas
no Centro Cultural Palace,

GABRIELA FERREIRA
atriz



:Em formação pela ALMA
(Academia Livre de Músicae Arte).
Iniciou seus estudos no teatro com
o “Grupo GAT” de Ribeirão Preto,
em 2011. Posteriormente, junto com
Vinícius Zampieri, fundou o Grupo
Teatral Porão, o qual faz parte até
os dias atuais atuando em peças
premiadas como “3x4”. Atualmente
estuda teatro musical no Helena de
Castro Espaço Cultural participando
de montagens Off-Broadway como
"A Bela e a Fera" , "Uma aventura no
gelo" e ira protagonizar a releitura
do musical “Kinky boots”  também
pelo Helena de Castro. Seu trabalho
mais recente com atuação foi
estrelando o curta-metragem
"Pecado Vermelho" produzido pela
Âmago Produções.

LEONARDO BARROS
ator

Formado pela ALMA (Academia Livre
de Música e Arte) de Ribeirão Preto,
Atuou em Óperas Renomadas como
"Judas em Sábado de Aleluia" e “A
Chama Sagrada”. Além destas pela
academia ALMA, atuou também na
ópera "La Serva Padrona" Dirigida por
Priscila Cubero, e em Musicais Off-
Broadway como "A Bela e a Fera" e
"Uma Aventura congelante” no
Helena de castro Espaço Cultural.
Integra o Grupo Teatral Porão desde
2017, atuando nas peças mais
conhecidas e premiadas por festivais
em todo Brasil, dentre elas "Animais
Anômalos" e "3x4”. Em 2018 toma
frente dos espetáculos produzidos
pelo Grupo para a infância, dirigindo
o musical “O Mágico de Oz” .

LEONARDO SIDNEY
ator
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