SAMUEL TOLEDO
Height 170cm

Shoe 40 EU/7.5 US/7 UK

Hair Brown

Eyes Brown

Age 30

Instagram Vimeo

Samuel Toledo é ator e músico, iniciou sua carreira em Belo
Horizonte com a peça "Comer ou nao Comer, eis o Pirão", uma
adaptação de "O Partirião" de Luiz Alberto de Abreu dirigido por
Sergio Rezi. No Rio se formou na CAL - Casa das Artes de
Laranjeiras, atuou em "Alvodoamor" dirigido e escrito por João
Fonseca e Vinicius Arneiro, trabalhou como assistente de direção
de Adriano Garib na peça "Tentativas contra a vida dela" de Martin
Crimp. Como músico participou da peça "Marat-Sade" de Peter
Weiss dirigida por Luiz Furlanetto e na sua atual companhia,
Probástica Companhia de Teatro, que em 2011 estreou seu
primeiro espetáculo "[Des]conhecidos”, ganhador do SEC e FATE,
trabalhou como diretor musical, músico e ator, em cartaz na
Gamboa, Barteliê, Gláucio Gill e no Festival Cena Contemporânea
de Brasília. Em 2013, estreou no Espaço Sesc Arena de
Copacabana, a segunda peça da Probástica Cia de Teatro,
“Elefante”. No mesmo ano estreou na Caixa Cultural a peça
“Importância de ser Perfeito” do grupo Comparsaria Dos Cínicos,
dirigido por Daniel Herz. Em 2015, estreou a webserie "Ferrugem",
com direção de Igor Angelkorte, teve o curta "Simulacro"
selecionado na Short Film Corner do Festival de Cannes e
participou como assistente de direção da peça "Pra mim chega!" de
Miguel Thiré. Em 2016 estreou o curta "Sobre Nós" que tem rodado
os principais festivais nacionais e internacionais e em junho
estreiou o terceiro trabalho da Probástica Cia de Teatro, "Uma
praça, entre dois prédios, próximo de um chaveiro, muros
grafitados e uma árvore". No momento está em cartaz no teatro
Leblon novamente com "Importância de ser Perfeito" e no Olho da
Rua com a peça "Uísque com Água" junto com Nelson Freitas e
direção de Sacha Bali. Na Tv, esteve na série "Tocs de Dalila" no
canal multishow, e em um episódio de "Sob Pressão" na rede
Globo entre outras participações, no cinema, além de vários
curta-metragens, integra o elenco do filme "Polícia Fedral: A lei é
pra todos", e tem sua continuação marcada para 2019, "10
Segundos Para Vencer" de José Alvarenga, "Um Animal Amarelo"
de Felipe Bragança, “A Vida invisivel” de Karim Aïnouz e “A
Suspeita” de Pedro Peregrino com estreia prevista também em

Rua Coronel Afonso Romano, 25/202 - Botafogo - Rio de Janeiro

2019.

