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Vanessa Prieto 

 

Vanessa Prieto é atriz, dramaturga, produtora e escritora. Atualmente, está em 

duas séries inéditas com estreias marcadas para 2015. Na série “Zé do Caixão”, 

canal Space, contracena com Matheus Nachtergaele como Sarita Del Ciel e na“ 

O homem da sua vida”, canal HBO, contracena com Augusto Madeira. Além 

disso, acaba de publicar o livro infantil “ O Silêncio em Apuros”, que deve sua 

primeira edição distribuída gratuitamente. 

Estreou na TV em 2006, na novela “Cristal” (SBT), fazendo a vilã Bijou; 

contracenando com Bete Coelho e Bianca Castanho. Na Rede Globo, fez o 

seriado “Sítio do Pica-Pau Amarelo” em 2007 como a noiva caipira de Eri 

Johnson e, no mesmo ano, participou da novela “Pé na Jaca”, ao lado de Bruno 

Garcia. 

Vanessa idealizou, atuou e coproduziu os Musicais “Lampião e Lancelote”, 

vencedor de 10 prêmios de Teatro, “O silêncio em apuros”, “A árvore Berenice” 

e ainda co-realizou o espetáculo de dança flamenca “Toro Negro”. 

Atuou em diversos curtas, destaque para alguns com carreiras premiadas em 

festivais nacionais e internacionais: o curta musical “A Cena Perfeita” do diretor 

Ricardo Rodrigues e “Sozinho” do diretor André Pagnossim, os curtas “Darluz” 

do diretor Leandro Goddinho (31 prêmios), “Duas Almas”, do diretor Vebis JR, 

ao lado do ator Milhem Cortaz e do cantor Supla; fez também o longa “Sábado 

A Noite” do diretor Diego Doimo. 

Indicada à MELHOR ATRIZ COADJUVANTE no Candango 2007- Festival de 

Cinema de Brasília - pelo longa metragem “Falsa Loura” do diretor Carlos 

Reichenbach, filme protagonizado por Rosanne Mulholand e Cauã Reymond.  

Em 2011, estreou em São Paulo o musical infantil “O Silêncio Em Apuros” de sua 

autoria, com direção de Débora Dubois. Participou do musical “Quem Tem 

Medo de Curupira” (2012), de Zeca Balero, dir. Débora Dubois. Em 2008 fez o 

musical “Prepare o seu coração”, de Mário Viana, dirigido por Iacov Hillel; o 

musical “Saltimbancos”, de Chico Buarque e “A Revolução dos Beatos”, de Dias 

Gomes; ambos dirigidos por Dagoberto Feliz e Gabriel Carmona. 
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Entre outros espetáculos teatrais em que atuou estão: “Sonhos de uma Noite de 

Verão” no Parque Lage (RJ-2007), direção Anselmo Vasconcellos, “Ricardo III”, 

de W. Shakespeare, e “Mauser”, de Heiner Müller, ambos dirigidos por Celso 

Frateschi; “Bruxas de Salem”, de Arthur Miller, dir. Bete Dorgan; e “Entre 

Quatro paredes”, de Jean Paul Sartre, dir. Luis Damasceno. 

  

Contato para pautas: 

Vira Comunicação – 11 4063-0100 (contato@viracomunicacao.com.br) 

Leonardo Pichonelli – 11 95933-4345 (leonardo@viracomunicacao.com.br) 

Luana Santos – 11 98656-2150 (luana@viracomunicacao.com.br) 
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