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celso curi

editorial

Fotos: Divulgação

Fomos todos pegos de surpresa pelo COVID-19 e, parece que será
por um longo período. Com as artes não foi diferente. Conseguimos
nos organizar rapidamente para disponibilizar alguns trabalhos, em
suportes não usuais para as artes cênicas. E, com certeza, todos
sairemos modificados por essa experiência. Graças à tecnologia, os
artistas poderão seguir desenvolvendo seus trabalhos e não perderão
o contato com o parceiro mais importante de suas criações: o público.
Sejam generosos em suas avaliações: todos, artistas e público, estarão
lidando com algo extremamente novo. A arte é um alimento fundamental,
ainda mais nesse período de isolamento social. #FiqueEmCasa!

Teatro Para Alguém
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do grupo. Texto e direção Rodrigo
Portella. Co-direção Leo Marvet.
Com Luan Vieira e Bruna Portella.

em casa
AFLORAR CULTURA

AOS DOMINGOS

@aflorarcultura

https://vimeo.com/377213425

Segunda, quarta e sexta-feira às
17h. Lives no Instagram debatem
assuntos de produção e articulação
cultural durante a quarentena.
Mediadas por Cynthia Margareth
da Aflorar Cultura, as LivEncontros
têm como objetivos principais
promover a troca de informações
e questionamentos com artistas e
articuladores culturais de todos os
cantos do país, de diferentes áreas
artísticas, ao vivo. Isso acontece
através do contato direto com o
público, que pode interagir, fazer
perguntas e contribuir. “Papos de
Produção” consiste em um encontro
ao vivo com artistas e produtores de
diferentes regiões do Brasil.

Um casal de idosos convida, através
de um anúncio no jornal, pessoas
para tomar café aos domingos em
sua casa, a fim de conversar e fazer
novas amizades. Os visitantes são
recepcionados com boas histórias,
café quentinho, em um ambiente
sempre aconchegante. Texto Adriano
Tunes. Direção Bernardo Berro. Com
Adriano Tunes e Emerson Grotti.

A

APROXIMANDO-SE DE A FERA NA
SELVA
https://youtu.be/ey7ytCfYVHU

Em cena fragmentos que compõem
a vida de Alice B. Toklas, a
companheira de Gertrude Stein,
autora de um famoso livro de
receitas.
Dramaturgia
Marina
Corazza. Direção Malú Bazán. Com
Nicole Cordery.

A partir de “A Fera na Selva”, de
Henry James, e das biografias dos
escritores norte-americanos Henry
James (1843-1916) e Constance
Fenimore Woolson (1840-1894).
A peça aborda a relação de amizade
entre os dois escritores. Dois atores
transitam entre as personagens reais
e as personagens fictícias criadas
pelos escritores, lançando um olhar
particular sobre suas relações.
Texto Marina Corazza. Direção e
concepção cênica Malú Bazán.
Com Helô Cintra Castilho e Gabriel
Miziara.

ANTES DA CHUVA

A ARTE DA COMÉDIA

https://www.youtube.com/watch?v=5
q7UoysFB6I&feature=youtu.be

https://is.gd/aartedacomedia

ALICE, RETRATO DE MULHER
QUE COZINHA AO FUNDO
https://vimeo.com/182526807

A história de um dono de uma
companhia teatral que busca o apoio
das autoridades locais para salvála. O prefeito recusa-se a ajudá-lo.
Expulso do gabinete, o dono da
companhia, recebe por engano a lista

Baseado em “Amor nos Tempos do
Cólera”, de Gabriel García Márquez,
e “O Leitor”, de Bernhard Schlink.
A montagem traz ainda fragmentos
de histórias familiares de cada um
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de personalidades a serem recebidas
pelo administrador municipal naquele
dia. O artista aproveita o incidente
para plantar a dúvida na cabeça do
prefeito: sugere a possibilidade de
haver disfarçados entre os visitantes
alguns atores da sua companhia.
A partir de então, o prefeito e seu
assessor veem-se às voltas com a
difícil tarefa de diferenciar verdade
e farsa, encenação e realidade.
Texto Eduardo De Fillipo. Tradução
Marcio Aurélio. Direção Sergio
Módena. Com Ricardo Blat, Thelmo
Fernandes, Gustavo Wabner, Erika
Riba, Alcemar Vieira, Celso André,
Alex Pinheiro, Ricardo Souzedo,
Teresa Tostes, Poena Vianna, Bruno
Gonçalves e Sergio Somene.

Em um sanatório, internado com
princípio de tuberculose, o escritor
Franz Kafka escreve uma carta ao
seu pai sobre o relacionamento de
ambos. De Franz Kafka. Direção e
atuação Dionísio Neto.

ATO A QUATRO

CIA. ARTHUR-ARNALDO

https://youtu.be/TUI_WIaLWQQ

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / c i a .
arthurarnaldo

CASA NATURA MUSICAL
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
casanaturamusical/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
CasaNaturaMusical
A casa de shows transmitirá
apresentações ao vivo em seu
perfil no Instagram no projeto Sala
da Casa. A série terá shows de
aproximadamente 20 minutos e
será transmitida ao vivo de sexta a
domingo, sempre às 19h.

Dividida em 25 cenas curtas, a peça
narra um jogo amoroso entre quatro
pessoas e fala de temas como
solidão, medo e incapacidade de ser
realmente livre. Texto Jane Bodie.
Direção e tradução Bruno Perillo.
Com Nicole Cordery, Luciano Gatti,
Joana Dória e Edu Guimarães.

A
companhia
disponibiliza
repertório on-line:

o

Bate Papo de Enda Walsh. Direção
Tuna Serzedello. Revolução na
América do Sul de Augusto Boal.
Direção Tuna Serzedello. Zé Mané,
Primazé e Outro Zé de Tuna
Serzedello. Direção Soledad Yunge.
Mártir de Marius Von Mayenburg.
Direção Soledad Yunge. Cidadania
de Mark Ravenhill. Direção Tuna
Serzedello. O Homem Que Era Uma
Fábrica de Augusto Boal. Direção
Tuna Serzedello. Autobahn de Neil
Labute. Direção Soledad Yunge.

CARMEN
https://m.youtube.com/watch?v=z4
mTt79HspQ&feature=youtu.be

C

Um casal vive uma trágica paixão.
Na trama, ele narra o seu amor por
ela e o motivo que o levou a prisão.
Texto Luiz Farina. Direção Nelson
Baskerville. Com Flávio tolezani,
Natália Gonsales e Vitor Vieira.

Feizbuk de José Maria Muscari.
Direção Tuna Serzedello. DNA
de Dennis Kelly, Direção Tuna
Serzedello. Rolê texto e direção de
Tuna Serzedello.

CARTA AO PAI
https://www.youtube.com/
watch?v=_mwsyXHyjvI
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CIA. LÚDICA

CONSELHO DE CLASSE

Deolindo e Genoveva

https://tinyurl.com/tsyuhot

https://youtu.be/COXFoeg_Z4c

O espetáculo se passa em uma
escola pública do Rio de Janeiro,
onde uma reunião de professores é
desestabilizada pela chegada de um
novo diretor. O espetáculo discute
a educação no Brasil e levanta
questões ligadas à remuneração dos
profissionais da área e ao caráter da
sociedade que vem sendo construída
por eles. Texto Jô Bilac. Direção Bel
Garcia e Susana Ribeiro. Com Cesar
Augusto, Leonardo Netto, Marcelo
Olinto, Paulo Verlings e Thierry
Trémouroux.

Uma trupe, misto de camelôs e
fanfarrões, tendo como chamariz
um imenso boneco, se instala
numa praça da cidade e ao som de
corneta, bumbo, etc., busca atrair
o público para a sua apresentação.
Com grande pompa, anuncia a
história de amor de Deolindo e
Genoveva (baseada no conto
Noite de Almirante de Machado de
Assis) em meio a outras atrações
artísticas apresentadas ao longo
do espetáculo, ou seja, utilizando
o conto como fio condutor, a trupe
oferece ao público diversas formas
de
entretenimento,
emulando
a atuação típica dos camelôs,
ciganos, trambiqueiros e contadores
de histórias. Esses personagens
oferecem
remédios
milagrosos,
leitura de mão e de cartas, mapas de
lote na lua, jogos de azar, sorteios de
bugigangas, entre outros, e para tal,
lançam mão do teatro de bonecos,
da narrativa oral, da poesia, de
números musicais e circenses.
Dramaturgia e direção geral Paulo
Drumond. Com Paulo Drumond,
Marcya Harco, Cris Socci, Suzana
Arruda, Carlos Franco Drummond.

#CULTURAEMCASA
h t t p : / / w w w. c u l t u r a . s p . g o v. b r /
culturaemcasa/
A Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo e as
Organizações Sociais de Cultura que
fazem a gestão de espaços culturais,
corpos artísticos, programas e
eventos,
estão
disponibilizando
conteúdos completos online com
shows de música, concertos, visitas
virtuais a museus, palestras, batepapos, livros, espetáculos, entre
outros, para estimular o público a
seguir as orientações de combate
à doença e incentivar o consumo
de conteúdo cultural. A lista será
atualizada diariamente com novos
conteúdos.

CIA. MUNGUNZÁ DE TEATRO

#DANCEEMCASA

https://www.ciamungunza.com.br/
programacao

@portalmud
@agendadedanca
@criticatividade @conectedance.

D

Acompanhe todo conteúdo digital –
lives, peças filmadas, trilhas, shows,
música, sala de reunião, filmes e
muitas coisas por vir.

Profissionais da dança apresentam
vídeos de 15 a 60 segundos
compartilhados nas redes sociais.
Para o público poder ver --sem sair
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[ ESPETÁCULO EM CASA ]

de casa-- o trabalho destes artistas,
dançar junto e manter a arte e a cultura
vivas, numa resistência poética e
em rede. A cada quinta-feira, novas
coreografias serão compartilhadas,
tanto nos perfis dos autores dos
vídeos quanto nas páginas acima.

www.antropositivo.com.br
A revista Antro Positivo acredita ser
importante não perdemos a relação
com a poética e o pensamento,
neste momento em que precisamos
ficar em casa. A ação Espetáculo
em Casa parte de seleções de
obras contemporâneas de teatro e
dança disponibilizadas por artistas,
programadores, festivais e salas
de espetáculo dos mais diversos
cantos do mundo, a partir do olhar
curatorial dos editores Ruy Filho e
Patrícia Cividanes. As indicações
são apresentadas a todo momento
pelo facebook, nos comentários do
post inicial ou pelo site. Acompanhe
e junte-se a nós nessas plateias
virtuais.

DIEGO FORTES
www.diegofortes.com.br/dramaturgia
O dramaturgo, diretor de teatro e ator
Diego Fortes disponibilizou online sua
obra dramatúrgica para que a classe
artística e amantes da dramaturgia e
literatura possam acessar, baixar e
ler. São textos escritos desde 2005.
DISSECAR UMA NEVASCA
https://vimeo.com/131594764
Inspirado na história da Rainha
Cristina da Suécia (1626-1689), o
texto põe em cena uma Menina-Rei
dividida entre o exercício do poder e o
desejo de ser ela mesma. Texto Sara
Stridsberg. Tradução Bim de Verdier
e Nestor Correia. Direção Bim de
Verdier. Com André Guerreiro Lopes,
Bim de Verdier, Nicole Cordery, Daniel
Costa, Daniel Ortega, Renato Caldas
e Rita Grillo.

ESTES FANTASMAS!
https://is.gd/estesfantasmas
Para o protagonista, a realidade se
tornou tão insuportável (pois ela
já anuncia sua degradação moral
e financeira) que só lhe resta crer
cegamente num plano espiritual,
como forma de salvação. Texto
Eduardo De Filippo. Direção Sergio
Módena. Com Thelmo Fernandes,
Stella Freitas, Alexandre Lino,
Gustavo Wabner, Ana Velloso, Celso
André e Rodrigo Salvadoretti.

EEP – Encontros de Estudos da
Palhaçaria
@eep_palhacaria
Lives que serão transmitidas através
do Instagram onde o coletivo
independente irá conversar a respeito
da palhaçaria e como estão sendo os
trabalhos de apresentações desses
palhaços via lives. Também irão
indicar links dos trabalhos, desta
linguagem, que estão sendo feitos em
casa. Todas as segundas-feiras de
Abril (enquanto durar a quarentena).

E

FÓSSIL
https://vimeo.com/391454397

F

A guerra curda em meio ao processo
de libertação da mulher no Oriente
Médio. Texto Marina Corazza. Direção
Sandra Corveloni. Com Natália
Gonsales e Nelson Baskerville
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FRENCH KISS- O MUSICAL

administrações de seus maridos,
chefes do poder executivo local),
enquanto preparam o primeiro
encontro de ex-primeiras damas.
Texto e direção Arimatan Martins.
Com Francisco Pellé, Francisco de
Castro, Fernando Freitas e Emanuel
de Andrade.

https://m.youtube.com/watch?v=K0y
kztsZZ0w&feature=youtu.be
As aventuras e desventuras de
uma cantora de cabaré que gira o
mundo em busca de seu grande
amor. Roteiro Renata Ricci. Direção
Renata Ricci e Celso Correia Lopes.
Direção Musical Reinaldo Sanches.
Com Renata Ricci, Fred Silveira e
Fernando Zuben. Músicos Samuel
Morales, Bianca Godoi e André Cerf.

GRUPO MAGILUTH
Viúva, Porém Honesta
https://www.youtube.com/
watch?v=nPwFEV0M8pE&t=1s

GRUPO DE ESTUDOS VIRTUAIS
EM TEATRO DO OPRIMIDO

De Nelson Rodrigues. Com Erivaldo
Oliveira, Giordano Castro, Lucas
Torres, Mário Sergio Cabral e Pedro
Wagner. Direção Pedro Vilela.

Grupo de estudos virtual em Teatro
do Oprimido e está oferecendo,
gratuitamente, para as pessoas
que querem conhecer um pouco
mais sobre o método teatral e que
foi criado pelo teatrólogo brasileiro
Augusto Boal. Será uma sequência
de leituras críticas orientadas de
seus livros. Foram criadas várias
salas de aula no Google Classroom
que já estão abertas. Nelas serão
disponibilizados os textos, vídeos e
material didático para os inscritos.
O aplicativo Google Hangouts Meet
que será usado para as aulas ao
vivo online das 17h às 19h conforme
a
agenda.
Dúvidas
poderão
ser sanadas pelo e-mail gesto.
teatrodooprimido@gmail.com
ou
pelo WhatsApp +5521993397368.

Diretor de um jornal influente não
consegue convencer sua filha
única a deixar de velar seu marido,
que morreu atropelado por uma
carrocinha de picolé́ . O pai contrata
uma ex-prostituta, um psicanalista
e um otorrinolaringologista - todos
charlatões - para dissuadir a filha do
luto e querer se casar novamente.
Como nenhum dos contratados
achou uma solução para o caso, o
jeito foi ressuscitar o morto para que
ela, de apenas 15 anos, deixasse de
ser viúva.

G

A GUERRA NÃO TEM ROSTO DE
MULHER
https://youtu.be/R_FFDzzI5q8
Mulheres que enfrentaram a II
Guerra Mundial, seja no contato
com o front, seja na espera dos
familiares. Relatos do livro de
Svetlana Aleksiévitch. Tradução
Cecília
Rosas.
Concepção
e
direção Marcello Bosschar. Com
Luisa Thiré, Priscilla Rozenbaum e
Carolyna Aguiar.

GRUPO HARÉM DE TEATRO
Abrigo São Loucas
https://youtu.be/z3qYsSav_e8
Um texto que repercute o desenredo
de três Marias (Maria de Castro,
Maria Fernanda e Maria Francisca)
que revivem as memórias de
tempos áureos (à sombra das
8

INSETOS

MANIFESTA ARTE EM REDE

https://tinyurl.com/tud9koy

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
manifestaarteemrede/

São doze quadros que se entrelaçam
formando um mosaico no qual
o autor fala sobre convivência,
medo e manipulação. Como uma
fábula, o texto traça paralelos entre
a natureza e questões políticosociais da atualidade. Texto Jô
Bilac. Adaptação Cia. dos Atores e
Rodrigo Portella. Direção Rodrigo
Portella. Com Susana Ribeiro, Cesar
Augusto, Marcelo Olinto e Marcelo
Valle.

h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
manifestaemrede/

I

Para colaborar acesse http://vaka.
me/955819

M

A ação reúne mais de trinta coletivos,
representantes de projetos culturais
e organizações de São Paulo para
se apresentar on-line no esquema
‘pague quanto puder’ e doam 80%
do valor arrecadado para ajudar
quem
estará
mais
vulnerável
durante a pandemia do Coronavírus.
A ação Manifesta Arte em Rede,
acontecerá de 01 à 15 de abril de
2020, nas plataformas criadas nas
redes sociais.

JONAS E A BALEIA
https://www.youtube.com/
watch?v=If4aEGxeCL4&t=1473s

J

Diretor de banco passa uma tarde
com o ex-namorado de sua filha, seu
amante, que prepara uma surpresa
para ele. Texto Walcyr Carrasco.
Direção Lucia Segall. Com Dionísio
Neto e Pedro Nasser.

MARACUJÁ
ARTES

LABORATÓRIO

DE

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
maracuja.laboratoriodeartes

LONGA VIAGEM DE VOLTA PRA
CASA

O grupo está abrindo os vídeos de
apresentações na íntegra de seus
espetáculos.

https://youtu.be/waiM0YrMgTQ
Inspirado nas peças do mar de Eugene
O’Neill. Nessa peça a força do destino
que vincula os marinheiros ao mar. Um
deles, Olson, decide abandonar a vida
de marujo. Uma vez no porto, despedese dos companheiros com festa, bebida
e mulheres, mas a comemoração
termina de forma inesperada. Tradução
Fernando Paz. Direção geral e
adaptação André Garolli. Com Roberto
Leite, Kalil Jabour, Bruno Feldman,
Guilherme Lopes, Wagner Menegare,
Renaldo Taunay, Daniel Ribeiro,
Pepe Ramirez, Juliana Liegel, Malu
Leiserovitch, Beth Rizzo e Aline Reis.

O MARSHA! ENTRA NA SALA –
Festival LGBT Online
@festivalmarshaentranasala
Dias 04 e 05/04 a partir das 15h.
Conteúdos sobre o contexto político
e social por meio de talks, oficinas,
música, arte e cultura. São 20 horas
de programação online em lives no
YouTube /MARSHA e no Instagram.
O festival utiliza da economia criativa
para fomentar doações em apoio à
comunidade LGBTQIA+ em situação
de extrema vulnerabilidade frente a
pandemia do Covid-19.

L
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MORENTE FORTE

O QUE SÓ PASSARINHO ENTENDE

@morenteforte

https://www.cobaiacenica.com.br/
passarinholeitura?pgid=jplt9ydg6 b 3 c 2 3 8 3 - f e 6 6 - 11 e 8 - 8 c 9 7 12efbd0b6636

Três séries de eventos em seu
Instagram: Sarau Morente Forte artistas interpretam partes de textos
teatrais ou livros, poesias, crônicas e
músicas. Segundas e quintas-feiras.
#TBMF - publicação de fotos de
peças assessoradas ou produzidas
pela Morente Forte em seus 35 anos
de existência. Além de depoimento
de algum dos artistas envolvidos na
montagem. Terças e sextas-feiras.
Elias em Verso e Prosa - o ator,
diretor e dramaturgo Elias Andreato
comanda essa série de pura arte da
escrita. Quartas-feira

O

A narrativa traz, de forma lúdica e
poética, a singularidade de uma
mulher que, apesar de marcada pelas
intempéries da vida, carrega a convicção
de que o real valor e beleza de sua
existência estão no conhecimento
empírico, diretamente ligado à natureza.
Texto Agatha Duarte. Direção Thiago
Becker. Atuação Samuel Paes de Luna.
A PESTE
https://www.youtube.com/
watch?v=t0kS2ygnmXU&t=2s

NAVALHA NA CARNE - UMA
HOMENAGEM A TONIA CARRERO

Sob o signo da miséria moral que se
instala em uma sociedade, o texto da
peça apresenta um recorte no romance
que trata da história de Orã, cidade no
litoral da Argélia, infestada por ratos
e devastada por um mal súbito, que
dizimou sua população. Texto Albert
Camus. Adaptação Pedro Osório
e Guilherme Leme Garcia. Direção
Vera Holtz e Guilherme Leme Garcia.
Atuação e idealização Pedro Osório.

P

https://is.gd/navalhanacarne
Neusa Sueli é uma prostituta
decadente explorada por Vado,
seu cafetão. Em meio a brigas e
desavenças, ela vai às ruas para
ganhar dinheiro, enquanto Vado sai
com outras mulheres. O que eles
não esperavam era que Veludo, um
homossexual que trabalha como
faxineiro, roubasse todo o dinheiro
do criado-mudo no quarto dos
dois. Texto Plínio Marcos. Direção
Gustavo Wabner. Com Luisa Thiré,
Alex Nader e Ranieri Gonzalez.

N

QUARENTENA FESTIVAL
@festival.quarentena
De 06 a 12/04 um evento exclusivamente
virtual, que vai reunir artistas do Brasil e
mais de dez países, em apresentações
via Instagram. Organizando pela
companhia de teatro Os Satyros,
com apoio da SP Escola de Teatro, a
programação contará com a exibição
de peças, filmes, literatura e música.
Os artistas farão as transmissões
diretamente de suas casas, nos seus
próprios perfis do Instagram.

Q

O NOME DAS COISAS
https://vimeo.com/363918599
Baseada na obra da maior poeta
portuguesa, Sophia de Mello Breyner
Andresen - primeira mulher a receber
o Prêmio Camões de Literatura.
Direção e dramaturgia Henrique
Zanoni. Com Suia Legaspe.
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O REI DA VELA

seu repertório em formato integral
e gratuito on-line. Quinzenalmente,
às sextas-feiras, o público vai poder
conferir na íntegra a transmissão de
obras marcantes do repertório da
Companhia.

https://www.youtube.com/
watch?v=KqKJST1cAS8&t=3038s
Símbolo do Movimento Modernista
e da Antropofagia, a peça O Rei
da Vela, de Oswald de Andrade,
ganhou uma montagem hilária,
que celebrava os 27 anos dos
Parlapatões, com divertidas críticas
ao momento histórico, em especial,
às eleições de 2018. Adaptação e
direção Hugo Possolo. Com Hugo
Possolo, Camila Turim, Alexandre
Bamba, Nando Bolognesi, Fernanda
Maia, Tadeu Pinheiro, Fernando
Fecchio,
Conrado
Sardinha,
Fernanda
Zaborowsky,
Renata
Versolato, Daniel Lotoy. Músicos
Abner Paul, Léo Versolato, Daniel
Warschauer e Evandro Ferreira.

La Sylphide, de Mario Galizzi
até 09/04. Inquieto, de Henrique
Rodovalho de 10/04 a 23/04.
Le Spectre de La Rose, de Mario
Galizzi de 24/04 a 07/05. A campanha
acontece ao longo das próximas
semanas em todas as redes
sociais da SPCD: @spciadedanca
@ s a o p a u l o c i a d e d a n c a
@spciadedanca. Memoria_SPCD

R

SARAU VIRTUAL INFINITO
https://linktr.ee/infinito.etc
Conteúdos virtuais todos os dias.
SESC TV

RUMO A CARDIFF

https://sesctv.org.br

https://youtu.be/4RpDCo5nmBo

O SescTV é o canal cultural do
Sesc São Paulo que enxerga a
ideia de televisão não apenas
como um veículo, mas como uma
manifestação da arte audiovisual.
Disponível
gratuitamente
na
internet e em operadoras de TV por
assinatura, o canal produz e exibe
programas dedicados à difusão de
diversas formas de artes. Composta
de musicais, documentários e
debates nas áreas de teatro,
música, dança, literatura, cinema,
artes visuais, cultura regional e
arquitetura, nossa programação
oferece ao telespectador o acesso
a espetáculos e à discussão
crítica
sobre
manifestações
artísticas, e também a aquisição
de conhecimentos sobre a cultura
brasileira.

Em uma viagem do navio mercante
Glencairn, de Nova York a Cardiff, um
marinheiro acidenta-se gravemente.
A impossibilidade de um tratamento
adequado expõe a tripulação à
agonia de seu par. Desta situaçãolimite, emergem questões sobre
solidão, miséria, morte, desejo e
amizade. Autoria Eugene O’Neill.
Tradução Fernando Paz. Adaptação e
direção André Garolli. Com Companhia
Triptal.
SÃO PAULO
DANÇA

COMPANHIA

DE

www.youtube.com/AudiovisualSPCD

S

Corpo
artístico
da
Secretaria
de Cultura e Economia Criativa,
gerida pela Associação Pró-Dança
e dirigida por Inês Bogéa, passa a
disponibilizar diferentes obras de
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offinho

www.teatroparaalguem.com.br
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
teatroparaalguem

CBTIJ – Centro Brasileiro de Teatro
para a Infância e Juventude
https://drive.google.com/open?id=17C
MEbdvkrk3yHDJogbNFmX0Oyd-U5z-C
Apresenta uma seleção de espetáculos
de teatro infantil disponíveis online e
disponibilizando todos os links em um
documento nesta pasta do Google Drive
(atualizada periodicamente).
CIA LE PLAT DU JOUR
https://bit.ly/espetaculoscialeplatdujour
Companhia especializada em versões
de clássicos da literatura universal
para crianças – Cinderela Lá Lá Lá,
Rapunzel, Os Três Porquinhos e João
e Maria. Com Alexandra Golik e Carla
Candiotto.
CIA VAGALUM TUM TUM
Bruxas da Escócia
https://www.youtube.com/watch?v=r_n5
c92tT_0&index=3&list=UU89Q9IBOr-mhCg2Pfp70vQ
O espetáculo dá sequência à linha de
pesquisa da companhia, que é a de
trazer para o universo infanto-juvenil
as obras de Shakespeare pela lente do
olhar do palhaço, da Comedia Dell´arte
e dos Bobos. Direção Angelo Brandini.
CIRCO
TEATRO
–
Crianças
#fiqueemcasa
O ator, palhaço e ilusionista André
Grinberg
está
oferecendo
dois
espetáculos online e de forma gratuita.
Circo de Borracha
https://www.youtube.com/
watch?v=vW0lRWe_7Z4&t=18s
A amizade entre um malabarista
atrapalhado e um borracheiro malhumorado. O espetáculo é um conto

h t t p s : / / v i m e o . c o m /
teatroparaalguem

T

Surgiu em 2008 a partir de uma
pesquisa da atriz e diretora Renata
Jesion e do diretor de fotografia
Nelson Kao. Eles viram na Internet
uma ferramenta adicional capaz de
renovar, democratizar e popularizar
o Teatro, influenciados pelos novos
paradigmas da Cultura Digital.
Mais de 80 produções disponível.
ZONA DE GUERRA
https://youtu.be/-ig0OOA5hzQ
A história de Smitty, um rapaz
que se emprega em um cargueiro
da
marinha
mercante
que
contrabandeia
munição
dos
Estados Unidos para a Inglaterra
em plena Primeira Guerra Mundial.
Quando entram na Zona de Guerra,
a tripulação suspeita que ele seja
um espião a serviço dos alemães.
A suposição é baseada numa
misteriosa caixa preta em poder
do rapaz. Texto Eugene O’Neill.
Direção e adaptação André Garolli.
Tradução Fernando Paz. Direção
interpretativa
Lucia
Gayotto.
Com a Cia Triptal - João
Bourbonnais,
Roberto
Leite,
Guilherme Lopes, Kalil Jabbour,
Bruno Feldman, Denis Goyos,
Wagner Menegare, Uryas de
Garcia e Alexsandro Santos.

Z
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sobre diferenças, cooperação e
descobertas. Direção Alexandre Roit.
Argumento Beto Andreetta. Roteiro
Alexandre Roit, André Grinberg, Filipe
Bregantim e Michele Iacocca. Com
André Grinberg e Filipe Bregantim.
Trem das Onze
https://www.youtube.com/
watch?v=Hdj5GyT7PVk&t=6s
O dia-a-dia de um palhaço e seu
pupilo nos bastidores de um circo. Os
dois arrancam gargalhadas do público
com trapalhadas do cotidiano e
conflitos entre gerações apresentados
de forma leve através de um humor
puro e ingênuo. Mas quando o mestre
recebe uma misteriosa carta dizendo
que ele deve partir imediatamente,
ambos precisam encontrar um jeito
de o aprendiz assumir o seu lugar.
Concepção Grupo DoisPierre. Texto
Carlo Felipe Pace. Direção Alexandre
Roit. Com André Grinberg e Filipe
Bregantim.
COMPANHIA DE TEATRO CIE AQUA
@cieaqua
A companhia está preparando um
cronograma que será transmitido Ao
Vivo no Instagram. A programação
conta com contos do folclore brasileiro
como “Boitatá” e “Vitória Régia”, além
da história clássica “Festa no Céu”.
Todas as quintas-feiras às 19h no
instagram.
FIQUE EM CASA COM BPC
@beatlesparacriancas
O quinteto BPC – Beatles Para
Crianças
–
apresenta
uma
programação todos os dias às 14h
pelo canal do Instagram.

internacional
BOLSHOI TEATRO
https://youtube.com/user/bolshoi
Teatro Bolshoi de Moscou transmitirá
uma serie de balés e óperas.
D. MARIA II EM CASA
http://bit.ly/dmariaiiemcasa
O Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa
/ Portugal) disponibiliza on-line
todas as sextas e sábados, às 21h,
um novo espetáculo, selecionado
dentre as dezenas de produções e
coproduções que subiram ao seu
palco nos últimos anos.
FUNDACIÓN TEATRO A MIL
https://teatroamil.tv/
Instituição chilena que realiza
anualmente, há 26 anos, o festival
Santiago A Mil, disponibiliza algumas
de suas atividades através do site
Teatro A Mil.TV, entre elas alguns
espetáculos na versão integral.
TIMBRE 4
https://www.timbre4.com/teatro/
Um dos espaços culturais mais
cultuados de Buenos Aires /
Argentina.
Apresenta
trabalhos
gravados ou transmitidos ao vivo,
sempre na hora determinada para
a função. E também 15min antes
da função, via IG Live, um membro
da equipe de criação da obra
compartilhará o contexto e a história
do que será apresentado. Entrada
Pague Quanto Quiser no ícone
“Gorra Online”.
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Para anunciar no

O conteúdo dos anúncios é de inteira
responsabilidade dos anunciantes.
Como o teatro é uma arte ao vivo,
alterações na programação, de última
hora, podem ocorrer. Recomendamos
confirmá-la, por telefone, nos teatros
antes de sair de casa. Os horários
divulgados, em nosso roteiro, são os do
início dos espetáculos que na maioria
das vezes não permitem a entrada
de público depois de começado.
Seja pontual e verifique, também,
a classificação etária.

Guia OFF SP e RJ
entre em contato
pelo e-mail
off.anuncios@uol.com.br
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