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   SHEREZADE
       Se atrevendo a desafiar o poderoso Sultão usando a sua inteligência para salvar as mulheres de uma horrível vingança, 

pois a cada dia morrem  assassinadas, após noite de núpcias. Nas “Mil e uma noites”, a valente Scherezade conta a sua 

história e três contos desconhecidos, que já salvaram a sua vida.

     Enfatizando a constante tensão que implica contar uma história interessante e entretida, para que o Sultão decida 

perdoar-lhe a vida em cada noite. Esta peça é um unipersonal que trabalha a musicalidade dos versos,  o humor da 

máscara e o poder da palavra como metáfora...

       “Schacabac, o paralítico”, ”As três maças” e “Quem o fez que se cale!”  farão o público viajar aos luxuosos castelos; a 

encontrar corpos mutilados no rio, e a conhecer os segredos do quarto de um rei, onde acontece uma traição.

Fotografías Angel Cristi. Teatro Centro Cultural Banco Estado 2017



 

 

OS CONTOS

As histórias de "Las mil y una noches" revelam as mensagens, estéticas e 
ideologias de uma cultura que valora a congregação, o respeito e a paz.

No ocidente conhecemos as mais famosas, Aladim, Ali Babá, ou Simbad, O 
Marinheiro, mas aqui apresentamos histórias desconhecidas e muito 
diferentes daquelas sobre o terrorismo que os preconceitos da mídia nos 
entrega sobre oriente.

“Shacabac, o paralítico” é a história de um pobre com fome que pede esmola 
na casa de um rico, que se burla oferecendo um banquete imaginário. “As 3 
maçãs” apresenta a confissão de um feminicídio cometido por engano, e o 
último conto, “Quem o fez que se cale!” conta a história de um astuto escravo 
que consegue chegar até o quarto da rainha e de como o silêncio evita que a 
traição piore a situação.   

O trabalho cênico é feito desde os preceitos da Comedia del Arte, e permite 
contar indistintamente 1, 2 o 3 contos sem perder seu encanto.



RAPSÓDIA 
POPULÀRIKA

  O projeto Rapsódia Populárika nasce, 
no Chile, em 2012 como uma pesquisa 
em torno a Lira Popular, a forma poética 
camponesa e tradicional,  típica do início 
do Século XX que conta através de versos 
as histórias, sucessos e notícias que os 
jornais não falam. No Brasil é conhecida 
como “Literatura de cordel”. 

     Nasce assim uma adaptação do clássico 
árabe “As mil e uma noites”, estreada, 
em Santiago, em outubro de 2014, que 
apresenta a história de sua heroína 
Scherezade e três de seus contos. No 
Brasil a sua estreia foi com sucesso na I 
Mostra de Teatro Internacional de 
Marília em Agosto de 2018.



As mil e uma noites 
(Las mil y una noches)

Dramaturgia:
Kjesed Faundes

Direção: 
Kjesed Faundes e Julian Howards

Música: 
Juan Bustamante/ Rafael Pastene

Atuação:
Kjesed Faundes

Assistência Técnica:
Clécio Ferreira Mendes

Vanessa Ferreira Mendes

Duração:
60 minutos

Idioma:
Espanhol

A partir de 16 anos.



KJESED
      Atriz e comediante chilena, formada pela PUC de Santiago, atualmente residente em Brasil.  

     Minha linha de pesquisa é sobre o fenômeno cômico através do teatro popular, especificamente no teatro de máscaras, 
Comédia da Arte e juglaría. Formada com mestres como Antón Valen, Julian Howards, Andrés del Bosque, Carolina 
Gimeno, Adel Hakim, Paula Molinari e Elías Cohen entre outros, tenho me desenvolvido em três áreas de forma paralela: 
teatro, jornalismo cultural e educação, trabalhando como atriz, dramaturga, diretora, gestora, produtora, docente, coach, 
critica de teatro e locutora de rádio no Chile, Peru, Venezuela, México e Brasil.

      Destaco meu trabalho nas companhias Teatrópolis Gentil (2010-2017), Teatro La Concepción (2008-2010), na mídia digital 
Soloteatro.cl (2005-2013) e na docência nas universidades Diego Portales, Andrés Bello e na Escola de Improvisação Los 
Pleimóvil. Atualmente apresento o unipersonal “Las mil y una noches”. 

 Penso que o teatro é um meio de comunicação popular e uma ferramenta de transformação social, que deve ser  
democrático, entretido, educativo e humanizador. E que o riso é o melhor caminho.



• Palco: 
Dimensões mínimas de 3m x 3m x 3m.
Fundo branco ou preto
Escada para acesso a plateia.

Som: 
2 Microfones ambientais 
Conexão para sonoplastia
Retorno de palco

Iluminação mínima:
6 contraluzes (azul e âmbar)
1 pino branco
6 Frontais brancos e âmbar

Cenografia:
Um tapete mágico
1 mala antiga
Lenços
(50 quilos o 1m3)

FICHA TECNICA
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    Kjesed Faundes, atriz.
 Kjesed@gmail.com / 11-99973-6356
 + info e videos em www.kjesed.cl
 Facebook @scherezaderapsodia

CONTATOS
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