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Desde que o teatro digital ganhou destaque no mundo tea-
tral, em razão da atual pandemia de coronavírus, a falta da 
proximidade com a plateia – que o teatro, tradicionalmente, 
proporciona – começou a ser frequente. Mas, ao assistir a 

este monólogo, a sensação foi diferente.

(Natália Beukers, criadora da InfoTeatro e colunista na Vogue Gente)

Leia a matéria completa

https://www.spescoladeteatro.org.br/noticia/em-monologo-virtual-ator-wander-b-traz-tona-reflexoes-elaboradas-em-uma-noite-de-insonia


Wander B. é um grande ator que nos emociona. É um prazer 
vê-lo atuar.

(Arnaldo Afonso, Estadão)



Sem abandonar a arte que o caracterizou ao longo desses 
vinte anos, também nessa solo performance Wander B. reali-

za espetáculo utilizando o que está à mão.

(Dra. Amanda Steinbach, diretora teatral e historiadora do teatro)

Seminário Internacional de História, Cultura e Relações de poder re-
alizado pela Universidade Mackenzie em parceria com a Università 

Degli Studi Di Genova e a Universidade Federal de Goiás.

Assista ao seminário completo

https://youtu.be/oIFhoCKmMRg




Apropriado e também liberto, Wander é o cheiro de palco 
nessa tela luminosa.

(Marcio Tito, Eu no Teatro)



Embora ocorra através de uma plataforma digital, 
o monólogo mantém viva a essência do teatro.

(Anna Domingues, Artéria - Arte em circulação)



O ator, dramaturgo e diretor Wander B. mostrou farta re-
sistência e criatividade na última sessão de sua peça digital 
O Inferno É Um Espelho da Borda Laranja na última quinta, 
28, pela SP Escola de Teatro Digital. O artista não se fez de 
rogado. Reconectou-se com o público utilizando o celular e 
realizou o espetáculo à luz de velas, no que foi fortemente 

aplaudido ao fim.

(Miguel Arcanjo - Blog do Arcanjo)



Esse é o teatro que me atrai, a arte que me atrai: a arte que 
dá espaço para as pessoas tirarem suas próprias conclusões. 
A arte não pode se encerrar no ponto de vista do artista. O 
ponto de vista do artista está lá, mas a arte se completa é 

no outro.

(Wander B.)



Wander B.
artista da palavra, da música e do gesto

Wander B. é um artista da palavra, da música e do gesto. 
Teatro, cinema, performance art, música, literatura: tudo se 
funde e se confunde ao longo de uma história de arte que 
começa ainda na infância, mas se assume como projeto de 
vida quando o artista, em dezembro de 2001, aos 19 anos de 
idade, avista uns panos cafonas em uma loja de departamen-
tos, cria um parangolé improvisado, e decide fazer sua pri-
meira performance: um ato público que marca essa aventura 
que começa no interior de São Paulo, nas ruas, nas praças e 
nos coretos de Barra Bonita (cidade em que viveu sua infância 
e sua juventude), e segue pulsando hoje, duas décadas de-
pois, em qualquer canto onde se possa aventar as pulsações 
vibrantes do desejo de liberdade — que é tamanho!

o inferno é um espelho da borda laranja
sinopse

Uma pessoa que não dorme, dentro de uma madrugada sem 
fim, vive sua jornada em direção ao inferno — e o inferno 
(por incrível que pareça!) não são os outros, como pensava 
Sartre, mas um velho espelho da borda laranja.

Direção, dramaturgia, atuação, operação de câmera e iluminação: Wander B.
Dramaturgismo: Elenice Zerneri
Artes gráficas e teaser: Jezz Chimera



OUTROS TRABALHOS RECENTES

LITERATURA
VOOS ESSENCIAIS - PALAVRAS ARREGRAIS
Com prefácio de Denise Stoklos, o livro contém textos de 23 au-
toras e autores de várias cidades do Brasil, alguns que moram 
em outras partes do mundo, alunas e alunos da criadora do Te-
atro Essencial.  (Lançamento previsto para julho de 2021,  catálo-
go da editora da Luminosa Produções Artísticas).

O AMANHÃ FOI UM DIA SEM PRECEDENTES
Com quarta capa de Marici Salomão e prefácio de Alessandro 
Toller, o livro resulta de um programa performativo multimídia 
em que Elenice Zerneri e Wander B. escreveram e interpretaram 
100 textos ao longo de 100 dias entre maio e setembro de 2020. 
(Mocho Edições, janeiro de 2021).

Arte da capa: Jezz ChimeraArte da capa: Maria Prado de Oliveira



CINEMA
DOIS QUILOS DE CARNE DE SEGUNDA
Vencedor do Prêmio Araucária de Cinema, o curta-metragem 
de Jezz Chimera e Wander B. foi premiado no Festival Curta 
Campos do Jordão 2021 após receber 13.433 votos do público. A 
cerimônia de premiação homenageou Helena Ignez, que esteve 
presente na cerimônia virtual de encerramento do festival. 

MÚSICA
DELÍRIOS DE UM DEUS VOYEUR
Quinto álbum solo de Wander B., o álbum lançado em abril de 
2020 pela Tratore acaba de ser indicado ao Prêmio Dynamite 
de Música Independente na categoria MPB. Todo gravado no 
formato piano e voz, na companhia do músico e arranjador Luiz 
Fernando Montanher, o álbum acaba de ultrapassar a marca de 
50 mil streams na plataforma SPOTIFY.

Arte da capa: Jezz Chimera

Arte: Jezz Chimera



o inferno é um espelho da borda laranja
CARTAZES: TEMPORADAS E FESTIVAIS



www.wanderb.com

clique e siga!

@_wanderb

clique e curta!

wanderb

clique e ouça!

wander b.

O Inferno É um Espelho da Borda Laranja - Solo performance de Wander B.
Direção, dramaturgia, atuação, operação de câmera e iluminação: Wander B.

Dramaturgismo: Elenice Zerneri
Artes gráficas e teaser: Jezz Chimera
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