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 Visita Guiada  em Portugués 

- Bem-vindo ao maior centro cultural Teatro Solís, meu nome è .......................,  
sou  estudante  de......................  ..............................,  neste  momento  estou 
fazendo  um estagio  no  maior  referente  das  artes  cênicas  do  Uruguai,  que 
nesse ano fez seus 155 anos.

 O Teatro Solis è um dos mais antigos e importantes da América. No passado 
formou  parte  do  itinerário  das  mais  destacadas  companhias  estrangeira. 
Justino Zavala Muniz, presidente da comissão de Teatros Municipais, falava de 
um Solís  para  todo  o  continente,  hoje  depois  de  feita  a  reforma coloca-se 
novamente em um lugar de privilegio.

Inaugurado o  25 de agosto  de 1856 o Teatro  nasceu da iniciativa  de dois 
ilustres  cidadãos  da  época:  Juan  Miguel  Martinez  e  Antonio  Rius.  Estes 
homens passaram pra história do nosso país, como os empresários que em 
1840 criaram uma sociedade de acionistas para construir um Teatro, digno de 
uma cidade que estava em expansão. Num momento histórico no qual nascia 
uma  nova  classe  social,  que  procurava  um  lugar  de  encontro,  depois  da 
independência do império espanhol.

O nome escolhido para o Teatro foi “Solís” em homenagem a Juan Diaz de 
Solis,  navegante espanhol  que descobriu o Rio de la Plata em 1516, como 
aparece  nos  documentos  da  época.  Popularmente  se  escutavam  muitas 
versões  se  o  nome  tinha  relação  com  o  sol  da  fachada  o  com  origens 
maçônicos.

Em 155 anos de história há muito para contar, por tanto começaremos pela 
construção. 

O projeto original foi feito em 1840 pelo arquiteto Carlo Zucchi, quem também 
construiu os planos da praça Independência, a qual conectava a cidade nova 
com a cidade velha. Por causa de conflitos políticos e econômicos (no ano 
1839 começou a “Guerra Grande”, a maior guerra civil da história do Uruguai) a 
construção começou em 1841 pelo arquiteto Francisco Garmendia.

Temos que ter em consideração que um teatro como este numa cidade baixa 
como era Montevidéu, gerava emoção e expectativa na população da época.

Dias antes da inauguração foram abertas as portas para o público em geral,  
para que o povo conhecera as instalações. Para mostrar a solidez do teatro se 
fez marchar um batalhão de infantaria do exercito pelas galerias, corredores e 
camarotes.

A data escolhida para a inauguração foi o 25 de agosto coincidindo com a data 
de  aniversário  da  independência  do  nosso  pais,  esse  dia  foi  comemorado 
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entres outros eventos com a Ópera Ernani de Giuseppe Verdi,  pela companhia 
de Sofia Vera Lorini.

As grandes temporadas líricas de ópera,  opereta e zarzuela com as peças 
teatrais foram os espetáculos mais importantes.

No  ano  seguinte  aconteceu  uma  tragédia  em Montevidéu,  que  foi  a  febre 
amarela  então a  programação  foi  interrompida por  três  meses,  por  que as 
pessoas evitavam o contato público, a população acreditava que a peste tinha 
relação com a iluminação a gás do teatro. Com o correr do tempo os médicos 
descartaram essa idéia e o público voltou a lotar as salas.

Além de receber  espetáculos  de artes  cênicas,  o  Teatro foi  um espaço de 
consagração  de  autores  nacionais  e  de  reuniões  universitárias,  formaturas, 
congressos  científicos,  encontros  políticos  e  em  alguns  casos  se  fizeram 
velórios,  como  no  caso  do  dramaturgo  Florencio  Sanchez,  e  alguns  anos 
depois do ator da comedia nacional Enrique Guarnero.

A iluminação è um fator muito importante para qualquer sala. No projeto tinha-
se  pensado  instalar  um  sistema  de  iluminação  a  gás  no  Teatro,  mas  no 
momento da inauguração não esteve pronto. Por isso no primeiro mês de vida 
a sala foi iluminada com lâmpadas de óleo, até que foi completada a instalação 
a  gás.  Em  1887  começou  a  sustitução  pela  iluminação  elétrica  e  este 
acontecimento foi comemorado com um espetáculo da “divina Sarah Bernardt”. 
A instalação culminou para a temporada de ópera de 1903, com a participação 
do tenor Enrico Caruso com a companhia de Arturo Toscanini.

Em  1909  terminaram  de  colocar  os  lustres  de  cristal  de  Bacarat  que  são 
objetos do patrimônio histórico. Eles foram restaurados na ultima reforma, a 
mais importante, que acabou no 2004, esta reforma  foi realizada para maior 
conforto e segurança do público. Além disso, a forma de ingresso também foi 
mudada. Antigamente o público que pagava os tíquetes mais caros entrava 
pela  porta  principal,  mas  aqueles  que  só  podiam  pagar  os  mais  baratos 
entravam pelas portas laterais.

FOYER
-  Agora estamos no Foyer. 
Foyer é um termo francês que faz referencia a sala de “entreatos”. 
Depois da 1º guerra mundial, e o começo da 2ª guerra mundial, os espetáculos 
de lírica começaram a desaparecer, também aparece o cinema e o radio teatro, 
o futebol começa a se popularizar  por montevidéu, isto coincide com a perda 
de  rentabilidade  da  sociedade  de  acionistas,  por  causa  do  surgimento  do 
cinema  e  do  radio-teatro;  então  o  povo  começa  a  participar  dessas  novas 
atividades. Por este motivo o teatro é vendido à prefeitura de Montevidéu, em 
1937. A partir desse momento o teatro passa a ser público.

Desde estas janelas nós podemos ver as alas laterais. Elas tiveram diferentes 
usos, por exemplo, na asa este funcionava o restaurante “El Aguila”, também 
houve um museu, a EMAD, os escritórios da Comédia Nacional e da Orquestra 
Filarmônica  de  Montevidéu.  Houve  um cinema  radial  onde  aconteceu  uma 
tragédia: foi num dia com um enorme temporal que um forte vento derrubou 
uma das cúpulas, deixando muitos mortos e feridos.
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Atualmente temos as oficinas da comedia nacional e da orquestra filarmônica 
de montevidéu  alem o novo restaurante “Rara Avis”.

Na década dos 20, outro aspecto importante na programação foi o tango. Por 
exemplo, o “mago”, ou “zorzal criollo” que era Carlos Gardel.

Convido vocês para ver a exposição de fotografias “Retratos de Danza” onde 
temos dançarinos uruguaios, tiradas pelo fotografo Robert Yabeck.

Vamos brincar com a imaginação, viajar a 1856 e pensar no teatro iluminado a 
gás, o barulho do roce dos vestidos, a expectativa das pessoas por ver quem 
estava na sala.

A SALA

- O desenho da sala e típico a la italiana, é como uma ferradura, os cinco níveis 
que rodeiam a platéia são “Palcos Bajos”- Camarotes Baixos,  Tertúlia baixa, 
Tertúlia  alta,  Cazuela  e  Paraíso.  Este  nível  é  conhecido  como  poleiro  o 
galinheiro.
Podem observar as cores da sala:  bege, bordô,  marfim e dourado que são 
próprios da elegância.

Além  do  que  acontece  no  palco,  outro  elemento  importante  da  sala  é  o 
“Plafond”,  foi  inaugurado  em  1909  e  criado  pelos  artistas  Pio  Collivadino 
(argentino) e Carlos Maria Herrera (uruguaio).

É um tecido ao óleo e ao temple, pregada numa estrutura de madeira.

O  “Arco  de  Proscenio”  está  feito  em óleo,  pelos  antecedentes  artísticos  é 
possível  que  tenha  sido  trabalho  de  Carlos  Maria  Herrera;  é  uma  alegoria 
mitológica: no centro estão as figuras elevadas de “Apolo”,  deus das artes, 
tocando a lira e oferecendo a seu pai Zeus a maravilha que vai acontecer no 
palco. Atrás temos o cavalo alado que representa a magia das artes cênicas.  
Tudo acontece numa paisagem olímpica, no céu.

À esquerda,  numa cena terrena temos os “Faunos”  que são metade cabra 
metade homem que estão dançando o ditirambo uma dança em homenagem a 
figura de Dionísio o deus do vinho, a quem devemos o nascimento do teatro.

Num  terceiro  plano  de  luz,  podemos  ver  um  desfile  triunfal  ao  som  das 
trombetas,  celebrando o  triunfo  do amor  ideal,  esse que aprece em quase 
todas  as  comédias  e  tragédias,  como Romeo y  Julieta,  Tristão  e  Isolda  e 
muitos outros que nós possamos imaginar. As duas máscaras representam a 
Comédia e a tragédia

Na  outra  parte  do  “Plafond”  predominam  elementos  típicos  das  artes 
decorativas, a forma predominante é o circulo. Outro elemento importante do 
desenho são as máscaras, temos 11, vejam o sorriso, o chorão, o medo. E no 
centro temos 11 nomes de músicos, escritores (dramaturgos) importantes do 
século XVIII (18)
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Embaixo temos o monogramo do Teatro Solis, é a data de inauguração em 
números romanos – 1856. 

O Teatro foi utilizado também para fazer os “Bailes de Carnaval” que foram 
suspendidos porque geravam um importante deterioro na sala.

Aqui na platéia o público presenciou os começos da Comédia Nacional, mas 
também Marcel  Marceau,  Anna  Pavlova,  Vittorio  Gassman,  Enrico  Caruso, 
Sarah  Nieto,  desde  as  melhores  companhias  européias  até  concertos  da 
sinfônica de San Petersburgo e a Orquestra de Berlin.

Enquanto vamos ao palco, vejam este chão preto, é uma plataforma móvel que 
desce criando o fosso de orquestra e sobe até o nível do palco acrescentando 
seu tamanho.
Tem três níveis o primeiro e o de fosso de orquestra dois metros abaixo com 
capacidade para 60 músicos, logo em nível de platéia podendo acrescentar 
fileiras de poltronas, e se o palco requer mais espaço, como para ballet, o fosso 
sobe-se ate este nível.

PALCO

- Dentro das histórias quase fantásticas que viveram os orientais, as guerras 
foram sem dúvida umas fontes de história e curiosidades. O teatro também as 
viveu. No começo do período militar durante a guerra do Paraguai em 1865, a 
segurança do teatro esteve em perigo:  quiseram utilizá-lo  como hospital  de 
guerra,  recebendo  doentes  Os  empresários  fizeram  que  numa  noite 
construíssem um quarto metálico para utilizá-lo como cozinha, isto foi aqui, em 
baixo do velho palco

Este espaço é a área mais nova do prédio. O chão do velho palco encontra-se 
em custodia como elemento do patrimônio. Este novo palco foi feito com 80% 
mais de superfície e 100% mais de volume, e equipado com motores cênicos 
de ultima geração (trocando o velho sistema de poleias)

A caixa cênica conta com um telão de segurança corta fogo, além um novo 
telão  de  boca  veludo.  O  chão  na  parte  central  está  sobre  uma  estrutura 
metálica.

Aqui em cima podemos olhar os sete andares técnicos, as barras de aço que 
permitem trabalhar com as cenografias, as luzes e as caixas. A instalação dos 
motores  “  Vortek  ”  dá  ao  palco  as  condições  necessárias  para  receber 
espetáculos de muita envergadura; e isto foi comprovado com a peça “ As mil e 
uma noites ” e a ópera “ La Boheme”.

Depois  da  restauração,  o  público  apreciou  artistas  como Hermeto  Pascoal, 
Gilberto Gil, Orquestra Família, Ballet Stagium, Casa de Farinha, Joan Manoel 
Serrat,  Les Luthiers,  Julio  Bocca,  Vanessa da Mata,  Caetano Veloso,  João 
Bosco e muitos outros.
    

SALA DE EXPOSIÇOES:
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-  Os convido a conhecer a exposição ........., .

Nessa mesma asa também funcionara o CIDDAE (Centro de Documentação, 
Investigação e Difusão das artes cênicas).

HALL ZAVALA MUNIZ:

Damos  uma breve passada pelo hall, e vamos direto a sala.

ZAVALA MUNIZ: 

No dois de Outubro de 2008 a segunda etapa de reforma do teatro acaba. Na 
ala lateral oeste tem novamente a sala Zavala Muniz que agora e polivalente. 
Esta agora tem uma capacidade aproximadamente trezenas pessoas e conta 
com uma platéia fixa e três rebatíveis  que permitiram configurar a  sala em 
diferentes formas (...).
O material utilizado e de ultima geração, a acústica e muito boa o que permite 
desfrutar de um espetáculo de maior qualidade. 

Novamente no hall

Agora nos encontramos novamente no hall da sala Zavala Muniz, antigamente 
funcionava um museu da historia natural, hoje temos a cafetria do teatro e uma 
loja de lembranças e uma nova bilheteria.
Em cima de este hall antigamente se encontrava a sala Zavala Muniz, hoje se 
encontra um salão de eventos que está equipado com tecnologia de ultima geração 
pra realizar conferencias, seminários e eventos.

Esperamos contar com sua parecença no futuro, e  que a melhor forma de 
aproveitar é sem duvida olhando um espetáculo com os artistas no palco.
Agradecemos sua parecença nesta visita e contamos pra vocês que temos a 
disposição  um  livro  onde  vocês  podem  deixar  seu  comentário  empreso  o 
anedotas que desejem compartilhas com nos.
Nossa programação em cartaz é..., e as localidades estão a venda na nossa 
bilheteria.
Também podem acessar a programação e ao arquivo de fotografias e imagens 
do teatro pelo nosso site: www.teatrosolis.org.uy. 
Muito obrigado pelar sua presença  e esperamos retornar a velos em breve.

Artistas e espectáculos brasileiros apresentados  2004- 2014

-Casa de Farinha (Gala musical del Mercosur)- "(música)
-Ballet Stagium -Stagium baila Chico Buarque- (Danza Contemporánea)
-“O Som Nosso de Cada Um" (música popular)
-Grupo Corpo (danza): “Dinamo”, “"El alma del sertao brasileño”, "Chorros e valsas"
-Cuarteto de Cuerdas de la Ciudad de San Pablo- "(música)
-Brasil, Libreto en mano (Teatro leído)
-Toquinho, Zimbo Trio, Grupo Sinfónico Arte Viva  ("Gala Brasil" )- (música)
-Expreso Porto Alegre: Estación Montevideo (encuentro de artistas de RGS en Uruguay): 
“Hamlet” , “Sueño de una noche de Verano”, “La Tempestad” (Teatro)

5

http://www.teatrosolis.org.uy/


-Compania Deborah Colker (Danza Contemporánea)
-Vanessa da Mata (Show de Gala Itaú) -(música)
-João Bosco "Solo y acústico"-(música)
-Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo. "(música) 
-Cisne Negro – (Compañía de Danza Contemporánea)
-Chico César "(música)-
-"Imaginario Sonoro do Brasil" Expresso 25 (encuentro de artistas de RGS en Uruguay)
-Lenine e banda (música)
-"Paulinho Moska en concierto"-(música)
-"Rodrigo Vicente & Max Viana"-(música)
-Adriana Calcanhotto, “Trobar Nova”- (música)
-Paralamas acúsitco.- (música)
-Jogando no Quintal” - (teatro - Festival Improfest) 
-Nenhum de nós en concierto - “Acústico de luxe” "(música)
 -“Dispare” Roger Mello (Teatro)
-Orquesta Sinfónica de Porto Alegre -"(música)
-Bale da Rua- (danza )  
-“A Marca de Agua” – Companhia Teatro Armazem (RJ)- (Teatro)
-Lenine & Maria Gadu “Show cantautores” –(música).
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