


Sinopse
A peça se passa entre 24 e 48 horas depois

do término do primeiro turno eleitoral para

presidência da República. Vemos a trajetória

de Sérgio Bezerra, jovem e prodigioso

coordenador de marketing da campanha do

ex-governador Marco Antonio Pessoa para

presidencia da republica. Sérgio, um

perpiscaz e ardiloso marqueteiro, acredita

ainda conservar uma boa dose de idealismo

e principios mas acaba, ao final da peça,

morrendo ética e ideologicamente na busca

de tentar salvar apenas a si mesmo.



Objetivo
O teatro tem por si a capacidade de formar opinião e de transmitir conceitos para um melhor convívio social.
Partindo desse princípio, formador e modificador, Tudo pelo Poder tem como objetivo trazer para palcos
brasileiros, a obra de Beau Willimon, premiado autor americano de House of Cards. Sua peça Farragut North
serviu de base a este projeto e se tornou em 2011 o aclamado filme, interpretado e dirigido por George
Clooney.

Em Tudo pelo Poder, as campanhas estão acima de tudo. Nada é permanente o suficiente que não possa ser
quebrado, as linhas que separam laços de amizade, comerciais e políticos são obscuras e podem ser apagadas
sem maiores consternações em favor de ambições pessoais. Nesta autorizada adaptação para a realidade
brasileira queremos fomentar ainda mais a capacidade de reflexão do público em vista dos últimos
acontecimentos no país. A proposta é uma viagem ao mais recôndito mundo da política, nos bastidores de
uma campanha presidencial. No espetáculo, nenhuma sigla partidária ou pessoas do nosso atual cenário
politico são mencionadas entretanto paralelos ficcionais contundentes são traçados e explorados de forma
equilibrada e não panfletaria. O debate politico é reforçado através da brilhante narrativa e concepção criadas
por Beau Willimon.

Luz e sombra estão presentes em cena, o simbolismo do homem ambicioso dividido entre duas opções é
tangente no protagonista. O final nos surpreende e traz uma mensagem importante para o momento que
vivemos. Visões dualistas e polarizadoras sãosemprelimitantes eextremamente perigosas.



Daniela Galli
Atriz

Jacqueline Sato
Atriz

Jose Rubens Chachá
Ator

Direção & 
Elenco

Eduardo Galvão
Ator

Otávio Martins
Diretor

Domingos Antonio
Ator



Ações de 
Marketing



Contato

Sandra Mimoto Torres
Tel: (11) 9 9322-4919 / (11) 37268052
sandramimoto@ampliart.art.br


