
 

 
SANTIAGO SERRANO (BUENOS AIRES-1954) 

Dramaturgo e teatrólogo argentino. Nasceu em 12 de maio de 1954. 

Psicanalista. Licenciado em Psicologia na Universidade de Buenos Aires. 

Psicodramaturgo e Coordenador de Grupos formado por na Escola de 
Psicodrama de Tato Pavlovsky. 

Iniciou sua carreira de ator em 1978 e realizou sua Residência de interpretação 
no Conservatório Nacional de Arte Dramático. Realizou estudos teatrais com 
Néstor Raimondi, Inda Ledesma, Manel Barceló (España), Williams Wilcox 
Horme (USA), Enrique Buenaventura (Colombia), Arístides Vargas (Ecuador), 
Augusto Boal (Brasil). 

Trabalhou como professor de la Cátedra de Grupos da Escola Municipal de Arte 
Dramático. (Buenos Aires) 

Em 1987 criou el Grupo Teatral Encuentros com quem trabalhou até 2002. 

Em 1991 com sua obra “Dinosaurios” ganha o prêmio de Melhor Obra Original 
no Festival de Teatro do Centro Cultural Gral. San Martín. Em 2005 é traduzida 
e encenada em Brasília pelo Grupo Cena e apresentada no Festival de Londrina 
e em São José de Rio Preto. E Depois Guilherme Reis encena sua obra 
“Fronteras” em Brasilia. 

No ano de 2001 é premiado no 4ª Concurso Nacional de Obras de Teatro Breve 
del Instituto Nacional del Teatro (Argentina) pela sua obra “Se mira y no se toca”. 

Em março de 2004 TeatroxlaIdentidad seleciona sua obra “El Morales”. É 
encenada sob sua direção no Teatro de la Comedia assistida por mais de 4.000 
espectadores. 



 
Em março de 2005 ganha o 2º prêmio no Certâmen Internacional de teatro da 
Cidade de Requena (España) organizado por CAT Arrabal com sua obra 
“Sexualmente hablando”, 

Em 2006 convidado pela Maison des Ecrivains de Paris leciona uma oficina de 
dramaturgia e várias conferencias na Universidade de Grenoble (Francia). 

Em janeiro de 2007 participou do Projeto Fronteiras que se realizou na cidade 
de São Paulo onde fez parte do Ciclo de Debates sobre o Teatro na América 
Latina e lecionou uma oficina de dramaturgia no Centro Cervantes dessa cidade. 

Em maço de 2007 sua obra “Por las diez pulgadas de un bárbaro”, co-escrita 
com Pablo García Gámez, foi selecionada como finalista de Pregones Theater's 
2007 Asuncion Project na cidade de Nova York. 

Em 2008 estreia sua primeira obra escrita em português, “Eldorado” com 
interpretação de Eduardo Okamoto. Posteriormente se apresenta nos mais 
importantes festivais do Brasil. Eduardo Okamoto é indicado ao Premio Shell de 
teatro por seu trabalho nesta obra. 

Em maio de esse mesmo ano estreia “Las Hijas de Eva” especialmente escrita 
para o Atelier de Théâtre de la Universidad Stendhal de Grenoble – França 

Em setembro de 2006 e 2009 leciona oficinas de dramaturgia no Festival 
Internacional de Teatro de Brasilia, Cena Contemporânea. Em 2011 leciona 
oficina de interpretação nol Festival Internacional de Teatro de Brasília, Cena 
contemporânea. 

Em 2012 se publicão suas duas últimas obras “Lluvia de Ángeles” y “Tras las 
paredes” na Espanha pela Editorial Artezblai. Em maio estreia sua obra “Amores 
hay tantos como mortales en la tierra” na Universidad Stenhal de Grenoble – 
França. 

Em agosto realiza uma oficina de Dramaturgia em Campinas- São Paulo e em 
seguida uma de interpretação em Belém – Brasil. 

Em setembro realiza uma oficina de Dramaturgia em Correa- Argentina, durante 
a Pasaje Teatral de desta cidade. 

Em novembro de 2012 realiza uma oficina de interpretação durante o Festival 
Internacional da Cultura em Potosí – Bolivia. 

Em abril de 2013 convidado de honra do Colóquio sobre Teatro Rioplatense na 
Universidad de Grenoble – França. 

Em 2014 estreia em Brasília sua obra Noctiluzes, escrita especialmente pelo 
Grupo Plagio. Sendo indicada como uns dos dez melhores espetáculos em sua 
temporada em São Paulo. 



 
Em 2014 estreia a peça “Uma pausa por favor”, com textos escritos pelos atores 
e com sua dramaturgia.  

Em 2015 estreia em Miami e Madrid sua obra “Sexualmente Hablando”  

Em 2016 estreia em Brasília sua peca A Autopsia de um Beija-flor, escrita 
especialmente pelo Grupo Plagio. 

Durante os últimos dez anos tem lecionado oficinas em diferentes cidades de 
América Latina e Europa. 

www.santiagoserranoteatro.com   /    www.facebook.com/santiagoserranoteatro 
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