BELLA PIERO
Height 161cm
US/6-8 UK

Bust 84cm

Waist 63cm

Shoe 34.5 EU/3.5 US/2 UK

Hips 97cm

Dress 34-36 EU/4-6

Hair Chestnut

Eyes Green/Brown

Age 25

Bella Piero, atriz, 25 anos, começou a estudar teatro aos sete
anos, na CAL, tendo o palco como base da sua formação,
onde trabalhou em cerca de dez peças, até os dezessete anos.
Estudando com Roberta Carreri (Odin Teatret), oficina de
Butoh com Cecil Gil e Celeste Noah, workshops com Eduardo
Milewicz, Método Lee Strasberg com Estrela Straus, entre
outros.
Sua última peça foi Blackbird, de David Harrower, dirigido por
Bruce Gomlesvky.
Em 2014, Bella fez seu primeiro trabalho no audiovisual, na
Macrossérie, "Verdades Secretas", como Nina, uma
adolescente rebelde, dirigida por Mauro Mendonça Filho.
Em 2015, foi a protagonista jovem do seu primeiro longa,
"Ninguém entra ninguém sai" como "Bebel", dirigido por Hsu
Chein.
Em 2016, fez a novela "A lei do amor" como a despudorada "
Xanaia" dirigida por Denise Saraceni.
Entre 2017 e 2018, fez a novela "O outro lado do paraíso"
como "Laura", uma personagem que sofria consequências dos
traumas do abuso sexual infantil. Sua interpretação lhe rendeu
o prêmio Nelson Rodrigues, de melhor tema abordado e o
prêmio de melhor atriz revelação, do Domingão do Faustão
2018. Com isso, foi convidada para ser embaixadora da
campanha Ela Decide, uma iniciativa ONU + UNFPA BRASIL.
Em 2019, protagonizou o filme ainda inédito, do cineasta
Arnaldo Jabor, chamado " Meu último desejo" onde interpreta
"Lu", a cuidadora do Doutor, que sonha em ser uma grande
atriz.
Em 2020, também protagonizou o filme que ainda será
lançado, "Sobre Girassóis", da Caroline Fioratti, como
"Vírginia", uma adolescente de dezessete anos que vive em
sua pele uma tragédia.
Atualmente, grava a segunda temporada da série do
Globoplay, "Aruanas" dirigida por André Felipe Binder, sobre
uma ONG ativista, que investiga casos de poluição no interior
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de São Paulo, onde vive a personagem "Raquel."
Seus próximos projetos são: Protagonizará o filme " Tudo
Errado" de Paulo Halm e estará na série "Mal Secreto" dirigida
por Mauro Mendonça Filho.

