


 
 
 
 
 
 
“5 homens e um segredo' traz o tema da masculinidade para o palco”. 
  
Desde o início dos tempos uma pergunta assombra os homens: "tamanho 
é documento?" Para pânico geral da nação masculina, a resposta ainda 
parece ser sim.  
  
Ambientada no Rio de Janeiro de hoje, a peça é um retrato contundente 
de como o ser humano e a própria sociedade definem a masculinidade. 
Para os personagens José Carlos, Luiz Orlando, Jorge Alberto e Ricardo, o 
tamanho importa e muito. Não à toa, esse pequeno grupo se encontra 
todas as quartas à noite, no porão de uma igreja católica, em uma reunião 
de autoajuda para indivíduos com pênis pequeno. Esta característica em 
comum é o foco de suas lamentações semanais, atestando que o assunto 
ainda é um tabu e assombra os homens, que se sentem diminuídos em sua 
força e virilidade. 
  
O grupo foi organizado por um padre e tem três frequentadores assíduos. 
Uma noite, porém, um novo integrante (Mário) se junta aos demais e os 
leva a se questionarem sobre as relações do grupo e sobre seus próprios 
medos e fantasmas. À medida que esses homens se abrem, segredos são 
revelados e vêm à tona questões sobre identidade, masculinidade, sexo, 
relacionamentos e status social, em uma jornada que pode redefinir suas 
vidas.  
  
O tema é universal e se mantém cada vez mais atual. 
"The irish curse" estreou em 2005, no New York International Fringe 
Festival, sendo agraciada com  o Prêmio de Melhor Dramaturgia. Também 
foi montada em 2006, no Edinburgh Theatre Festival, e, em 2007, no 
Dublin Gay International Theatre Festival, sendo uma das cinco finalistas 
para o Oscar Wilde Best New Writing. Em 2010, a comédia entrou em 
cartaz no circuito Off-Broadway e já percorreu os Estados Unidos, além de 
ter montagens em Londres e, até mesmo, na Eslováquia. 
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Necessidades 
Passagens aéreas: 
7 passagens aéreas Rio/Local/Rio 
Hospedagens: 
1 apto single – Edwin Luisi 
1 apto single – Robeto Pirillo 
1 apto single – Carlos Bonow 
1 apto single – Iran Malfitano 
1 apto single – Cláudio Andrade 
1 apto single – Joaquim Vidal 
1 apto single – Operador Técnico 
 
Alimentação: 
Café da manhã, almoço e jantar para 7 pessoas 
Catering: 
Sanduíches, frutas, água, refrigerantes, sucos, café sem açúcar, 
doces. 
 
Cenário:  
1 mesa, um banco e 5 cadeiras conforme fotos. 
 
Traslado local: 
Sprinter com ar condicionado) Aeroporto - Hotel - Teatro  -
Hotel  
 
Material gráfico: 
Convites de estreia 
Cartazes-  
Banner 
Voucher para apoiadores, imprensa e convidados - 
especificar  se houver  
Filipetas divulgação  
 
Diversos: 
Lavanderia 
Cabeleireiro 
Academia 

 
 



Contato 
www.splendoreproduceoseeventos.com.br 
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