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O mergulho profundo na questão do teatro on-line está
gerando novas e importantes experiências cênicas.
Com certeza, o teatro não será mais o mesmo depois
da pandemia e do laboratório forçado a que os artistas
estão sendo submetidos. Isso possibilitará a eles voarem
ainda mais alto em suas experiências. O público, que até
o momento tem acompanhado de longe, pautado pelo
distanciamento social necessário, se encantará com as novas
propostas quando chegar a hora do ao vivo. O teatro vive!

Cia Fragmento de Dança em “À La Carte”
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sobre suas relações. Texto Marina
Corazza. Direção e concepção cênica
Malú Bazán. Com Helô Cintra Castilho
e Gabriel Miziara.
ARTE COMO RESPIRO | ARTES
CÊNICAS
https://www.itaucultural.org.br
www.facebook.com/itaucultural
www.youtube.com/itaucultural
O Itaú Cultural selecionou 200
trabalhos de 25 diferentes estados,
que serão apresentados ao longo dos
próximos meses. 42 trabalhos são do
eixo “espetáculos produzidos antes
do cenário de isolamento” e outros
158 do eixo “trabalhos produzidos na
quarentena”, categoria que abarca a
maior diversidade com propostas de
cenas, performances, intervenções e
espetáculos on-line.
A ARTE DE ENCARAR O MEDO
h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros
Em um futuro distópico, pessoas
tentam reconstruir histórias de uma vida
anterior à pandemia. Em quarentena
há 5.555 dias, isolados e angustiados,
criaram um grupo na internet para
se conectar. Esses amigos não
entendem como ainda existe energia
elétrica nem acesso à web, porque
as emissoras de televisão e os jornais
deixaram de existir e as cidades foram
abandonadas. A depressão, a solidão,
o medo do contágio, a angústia pela
proximidade da morte e o desespero
diante dos ataques diários contra a
democracia brasileira perpassam as
cenas do espetáculo. Roteiro: Ivam
Cabral e Rodolfo García Vázquez.
Com: Ivam Cabral, Eduardo Chagas,
Nicole Puzzi, Ulrika Malmgren, Diego
Ribeiro, Dominique Brand, Fabio
Penna, Gustavo Ferreira, Henrique
Mello, Julia Bobrow, Ju Alonso, Marcelo
Thomaz, Marcia Dailyn, Mariana
França, Sabrina Denobile e Silvio
Eduardo. Atores mirins convidados:
Nina Denobile Rodrigues e Pedro

em casa
ADIANTE – CULTURA EM FUTUROS
(seminário on-line)
www.vimeo.com/antropositivoadiante
A Antro Positivo inicia seu segundo
movimento durante o isolamento:
a cada dois dias, conversas de Ruy
Filho e Pat Cividanes com convidados
de diferentes áreas do conhecimento.
A ideia é refletir a nova configuração da
Cultura após a pandemia. Os episódios
serão disponibilizados gratuitamente
em vídeo e como podcast, pelo Spotify.
AMORES DIFÍCEIS
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
amoresdificeis/
Dias 04 e 05/07, 18h - Os Dois.
Duas pessoas tentam se encontrar
e se comunicar, mas percebem o
quanto é difícil. Inspirado no livro de
Ítalo Calvino. Com Andrea Serrano e
Isadora Petrin. Dir. Tatiana Rehder.
Dias 11 e 12/07, 18h – A Viajante. Uma
mulher, que conhece o seu futuro amor
em uma excursão de navio e não mede
esforços para que tudo dê certo e um
casamento se concretize. Com Andrea
Serrano. Dir. Tatiana Rehder.
(25min cada apresentação). R$20
(opcional - a venda pelo site sympla
- para quem queira contribuir).
O público recebe o link pelo direct do
instagram @amoresdificeis e pelo site
teatrodeconteiner.com.br. Livre.
APROXIMANDO-SE DE A FERA NA
SELVA
https://youtu.be/ey7ytCfYVHU
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
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Lucas Alonso. Ator convidado: César
Siqueira. Direção: Rodolfo García
Vázquez. Sextas e sábados, 21h;
domingos, 16h. 16 anos. R$20.
CARTA AO PAI
https://www.youtube.com/
watch?v=_mwsyXHyjvI
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.
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
30 minutos e será transmitida ao vivo
de sexta a domingo, sempre às 19h.
CIA CARNE AGONIZANTE - Mostra
Repertório On-line
facebook.com.br/ciacarneagonizante/
youtube.com/ciacarneagonizante
Nove trabalhos que compõem o
repertório do grupo e são considerados
icônicos, exatamente porque traz o
gene da companhia que neste completa
23 anos de fundação. Direção Sandro
Borelli. Dia 01/07 - A Metamorfosse.
Dia 02/07 - O Processo. Dia 03/07 Carta ao Pai. Dia 04/07 – Um Artista
da Fome. Dia 05/07 - O Canto Preso.
Dia 06/07 - Estado Independente.
Dia 07/07 - Produto Perecível Laico.
Dia 08/07 - Colônia Penal. Dia 09/07 Não Te Abandono Mais, Morro Contigo.
16 anos. Grátis. De 01 a 09/07, 20h.
CONSELHO DE CLASSE
https://tinyurl.com/tsyuhot
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.
#CULTURAEMCASA
www.culturaemcasa.com.br
Reúne a programação cultural produzida
por artistas e profissionais do setor.
Disponibiliza gratuitamente conteúdos
inéditos das instituições, como a OSESP,
a Jazz Sinfônica, a Pinacoteca, o Museu
da Imagem e do Som, o Museu do
Futebol, a São Paulo Companhia de
Dança, o Projeto Guri, o Theatro São
Pedro e o Teatro Sérgio Cardoso. E lives
de diversos artistas renomados.
#DANCEEMCASA
https://www.instagram.com/portalmud/
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
agendadedanca/?hl=pt-br
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
criticatividade/?hl=pt-br
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
conectedance/?hl=pt-br
Profissionais da dança apresentam
vídeos de 15 a 60 segundos
compartilhados nas redes sociais. Para o
público poder ver --sem sair 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.
DESAMOR
https://www.youtube.com/
watch?v=ujoQATsFs30
Em um boteco sujo, taxista que faz michê
com passageiros relembra ação de um
deles que o fez repensar sua vida. Texto
Walcyr Carrasco. Direção Lucia Segall.
Com Dionísio Neto e Jade Diniz.
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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.
EM CASA COM SESC
www.youtube.com/sescsp
www.instagram.com/sescaovivo
Iniciativa que proporciona o encontro
do público com artistas das mais
diversas áreas e linguagens, em
ambiente digital. Segundas, quartas,
sextas e domingos; 21h30.
FÓSSIL
https://vimeo.com/391454397
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
GRUPO MAGILUTH
Tudo Que Coube Numa VHS
https://www.instagram.com/magiluth/
Nova obra do Grupo Magiluth construída
a partir das especificidades do atual
momento de suspensão social que
busca propor estratégias artísticas que
respondam à singularidade do período
que vivemos e às necessárias restrições
que o caracterizam. Neste trabalho,
a dramaturgia percorre múltiplas
plataformas digitais e compõe para cada
espectador uma experiência estética
particular, na qual também ele opera
como agente de construção.
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.

DESAMPAROS
https://www.instagram.com/cleodeparis/
Um casal de amigos, que foram casados
por 7 anos e estão separados já há muito
tempo, se reencontram. Ele vai fazer um
trabalho próximo à casa dela e pergunta
se pode passar uns dias lá. Nesse
período, acontece a pandemia e eles
precisam permanecer juntos. Decidem,
então viajar para o interior do Rio Grande
do Sul, cidade natal de Cléo, onde ainda
não há contágio. Na longínqua Barão de
Cotegipe, cidade de 7 mil habitantes e
que Cléo chama de “sua Macondo”, eles
ficam em quarentena em um casarão
inspirador. Confinados, resolvem criar
um projeto, uma live. Com Cléo De Páris
e Fábio Penna. Ter, 22h.
DIÁLOGOS
@cianovadeteatro
Durante a quarentena, a Companhia
Nova de Teatro, grupo teatral
baseado em São Paulo, propõe uma
série de encontros com renomados
artistas, jornalistas, atores, criticos e
pesquisadores. Segundas, quartas e
sextas-feiras, às 20h.
DIÁLOGOS ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br
Semanalmente Eduardo Saron recebe
para uma série de conversas com
gestores culturais, pesquisadores e
artistas de todo o país. O objetivo é
debater os desafios do segmento no
atual cenário de suspensão social.
Quartas-feiras às 17h.
DIEGO FORTES
www.diegofortes.com.br/dramaturgia
O dramaturgo, diretor de teatro e ator
Diego Fortes disponibilizou on-line 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
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pequeno formulário em https://bit.ly/
alacartedigital, o público receberá, no
dia escolhido do evento, um link para
acesso à plataforma ZOOM, por email
e whatsapp. Com Cia Fragmento de
Dança. Concepção e direção Vanessa
Macedo. Sábado, 20h; domingo, 18h.
(50min). Grátis. Livre. De 04 a 26/07
MARCIA MILHAZES CIA DE DANÇA
Quatro vídeos dança que abordam
uma temática tão atual e delicada:
a existência. Direção artística, coreografia
e concepção Marcia Milhazes.
Cisne
https://youtu.be/kUUcK6uqvdo
O Quarto
https://youtu.be/Q38hGMbBV7Y
Estas duas obras, pertencem a um
extrato de um solo coreográfico inédito
que relata experiências de um homem,
artista da dança, mergulhado nas
suas memórias afetivas dentro de um
quarto confinado. Intérprete Domenico
Salvatore Santoro.
Guarde-Me Revisitado
https://youtu.be/qsNrJZHNMKM
Pertence à segunda parte da trilogia
inspirada no universo literário de
Cartas de Amor, escritas por pessoas
anônimas ou não e que hoje ecoam
ainda mais fortes dentro de nós,
artistas, indivíduos, que a concebemos
com reflexão. Intérpretes Ana Amélia
Vianna e Domenico Salvatore Santoro.
Pássaros
https://youtu.be/ViaHHi9ygQ8
Cenas de um homem, uma mulher, que
carregam em seus corpos a solidão,
vestígios de sonhos na busca pela
possibilidade do reencontro.
MULHERES DE SHAKESPEARE
https://www.youtube.com/watch?v=xocdIQfybI&feature=youtu.be
As
personagens
femininas
de
Shakespeare. Texto Thelma Guedes.
Direção Luke Dixon. Com Ana Guasque
e Suzy Rêgo.

INSETOS
https://tinyurl.com/tud9koy
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 político-sociais 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.
JONAS E A BALEIA
https://www.youtube.com/
watch?v=If4aEGxeCL4&t=1473s
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.
À LA CARTE
https://bit.ly/alacartedigital
O espetáculo estreou, no ano de
2019, em um teatro. Em seu processo
criativo,
os
intérpretes-criadores
traziam como discussão o depoimento
e a experiência de alteridade na
cena. Era a relação Eu-Outro que
se fazia presente na pergunta sobre
o que poderiam construir juntos,
considerando as suas diferenças.
Relatos pessoais se tornavam gestos
do grupo. o público escolhia, dentro
de um cardápio descrito no início da
apresentação, os pratos que seriam
degustados em forma de dança.
Agora com a estreia em vídeo, outra
linguagem, outro motivo de ser. O
público continua como interlocutor; é ele
quem decidirá, por meio de votação ao
vivo pela plataforma, quais cenas quer
assistir, agora, em forma de danças
em vídeo. A pergunta que moveu
a pesquisa, um ano depois, ganha
novos significados e parece estar mais
próxima: “É possível estarmos juntos?”.
A partir do preenchimento de um
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MUNGUNZÁ DIGITAL
www.ciamungunza.com.br/programacao
Uma plataforma feita por artistas e para
artistas, nas suas pluralidades de ideias,
corpos e possibilidades, e para um público
que se interessa por arte. Coletânea
on-line de produções artísticas em suas
diversas ramificações, como teatro,
dramaturgia, encenação, música, artes
visuais, dança, circo e literatura. A cada
mês uma nova curadoria será lançada na
plataforma digital.
NAVALHA NA CARNE - UMA
HOMENAGEM A TONIA CARRERO
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.
OS NAVES
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
interoscoletivo/
https://www.facebook.com/interoscoletivo
Espetáculo baseado no processo de
condenação de Joaquim e Sebastião
Naves, considerado o maior erro do
judiciário brasileiro. Todos os dias
conteúdos novos serão postados.
Os conteúdos digitais estão sendo
criados pelos artistas neste período
de quarentena, onde os personagens são
trazidos para este contexto de isolamento
social e compartilham em vlogs suas
angústias, ansiedades, medos, desejos
e reflexões que surgem dentro de suas
“prisões”. Com Ínteros Coletivo de Atores.
Dir. Edmilson Cordeiro
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.
A NOIVA DE CRISTAL
https://www.youtube.com/
watch?v=KhTRZ7U4BbE
Uma mulher, que, abandonada pelo
noivo às vésperas do casamento, entra
em uma crise nervosa e é internada
em um manicômio. Texto e direção
Márcio Azevedo. Com Joana Izabel, Ana
Guasque, Thaís Petzhold, Caroline Vetori,
Dênis Antunes e Fabrício Zavareze.
O QUE SÓ PASSARINHO ENTENDE
https://www.cobaiacenica.com.br/
passarinholeitura
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.
PALCO VIRTUAL IC
https://www.itaucultural.org.br
Série de espetáculos que será
disponibilizada no site do Itaú Cultural.
Na programação, peças tanto para
crianças quanto para adultos.
PANDAS, OU ERA UMA VEZ EM
FRANKFURT
www.sympla.com.br/pandas
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
pandasoueraumavezfrankfurt/
A experiência teatral on-line é uma
adaptação do texto teatral “História
do Urso Panda (contada por um
saxofonista que tem uma namorada
em Frankfurt)”, do dramaturgo romeno
Matéi Visnic. Direção e dramaturgismo
Bruno Kott. Com Nicole Cordery e
Mauro Schames. Sexta a domingo,
20h. Na Plataforma Zoom. Ingressos:
R$20 via Sympla. 14 anos. Até 05/07.
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PEÇA
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
corporastreado
Monólogo a partir das propostas
estéticas do pintor e escultor Marcel
Duchamp (1887 – 1968) e mais
especificamente sobre o ready-made,
modo de produção idealizado pelo
artista que consiste em deslocar
objetos comuns do cotidiano ao
contexto de galerias ou espaços
culturais para que esses fossem
considerados obras de arte. Marat
apresentou essa versão ao artista
plástico Nuno Ramos, que propôs
um outro caminho que ainda partisse
da lógica do ready-made, mas que
não precisasse de uma citação direta
a Duchamp. Gestada em ensaios
presenciais, mas amadurecida e
nascida já num contexto on-line.
Concepção, texto e atuação Marat
Descartes. Direção Janaina Leite.
Colaboração Nuno Ramos. Quintas,
sextas, sábados e domingos; 21h.
Grátis. (50min). 16 anos. Até 31/07.
A PESTE
https://www.youtube.com/
watch?v=t0kS2ygnmXU&t=2s
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.
O REI DA VELA
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.
RILKE
https://www.instagram.com/ivoomuller
Em um mundo dominado por ruídos,
um homem busca o silêncio, essencial
para conversar com deuses e anjos.
A peça aborda o universo de um
escritor que tenta produzir alguma obra
artística, mas há cerca de um ano só
consegue escrever cartas. É uma peça
que mostra as reflexões trazidas pelo
escritor sobre a solidão, a necessidade
da reconexão do homem com a
natureza e que caminhos seguir diante
de um cenário de dúvidas e incertezas,
questões que atingem diretamente o
espectador de hoje. Com Ivo Müller.
Direção Arieta Corrêa. Segunda-feira,
21h.
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
www.youtube.com/AudiovisualSPCD
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
spciadedanca/
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
saopaulociadedanca/
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 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. Até 02/07
- Os Duplos (2010), de Maurício de
Oliveira. Dia 03/07, 18h.

S

R

15

16

O
Sonho
de
Dom
Quixote.
Transmissão da obra assinada por
Márcia Haydée, em 2015, com trilha de
Ludwig Minkus (1826-1917) e Norberto
Macedo. Vídeo na íntegra, pelo período
de 15 dias, no canal da São Paulo
Companhia de Dança no YouTube. Dia
06/07 - Figuras da Dança – J.C. Violla.
Documentário sobre um dos mais
expressivos nomes da dança no Brasil.
Direção Inês Bogéa. Dia 08/07, 19h
- Obra comentada – The Seasons,
por Renato Peraso e Vinícius Vieira.
Live no perfil da SPCD no Instagram
na qual os bailarinos comentam um
trecho da obra de Édouard Lock e
contam curiosidades e bastidores
dessa criação. Na sequência, o público
poderá bater um papo com eles. Ao
vivo nos Stories do perfil da São Paulo
Companhia de Dança no Instagram.
SELFIE CLÁSSICOS
https://www.facebook.com/selfieclassicos/
https://www.youtube.com/channel/
UC2LtXbcVP6ZU8oBrHXgkCsQ
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
SelfieClassicos/
Histórias que se tornaram clássicas
porque são eternas e merecem ser
reverenciadas. Rodrigo Ferraz convidou
os dramaturgos Andrea Diniz, Bruno
Akimoto e Esdras Bailone para assinarem
a adaptação de livros e peças na forma de
monólogos. Com o foco em personagens
femininas, os vídeos, com a direção de
Ferraz, via celular, estarão disponíveis
semanalmente (às quintas-feiras) no
YouTube e Instagram pelo canal IGTV.
Os vídeos serão gravados pelas atrizes
convidadas nas suas residências,
respeitando assim o isolamento social.
Com Camilla Camargo, Eliana Guttman,
Bárbara Bruno, Clodd Dias, Leona Jhovs
e Vanessa Garcia.
SER JOSÉ LEONILSON
https://www.sympla.com.br/ser-joseleonilson---versao-audiovisual-aovivo__884233

O espetáculo ganha versão audiovisual
ao vivo. Nessa versão, a linguagem
audiovisual – que já estava presente no
espetáculo – se amplifica na tentativa que
criar novas tensões entre as artes visuais
e a arte da presença. O espetáculo é
um monólogo que mistura artes visuais
(projeções em vídeo), narração de
histórias (a transposição para o palco de
relatos biográficos gravados durante o
processo) e documentário (a vida e obra
de Leonilson) se misturam em um ateliê
de costura que é também um palco.
Idealização e atuação Laerte Késsimos.
Dramaturgia e pesquisa Leonardo
Moreira. Direção Aura Cunha. (95min).
16 anos. Quarta e sábado, 20h30;
domingo, 17h30. Ingresso Contribua com
quanto puder. De 04 a 29/07.
SESC DIGITAL
https://sesc.digital/home
Uma plataforma de conteúdo que visa
transpor as ações do Sesc São Paulo
ao ambiente e à linguagem digitais,
expandindo o alcance das suas
práticas de ação e difusão cultural
de forma substancial e diferenciada,
fortalecendo seu compromisso com
um processo educativo participativo,
continuado e inclusivo.
SESC TV
https://sesctv.org.br
O SescTV é o canal cultural 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.
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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.
TEATRO VIVO
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m / v i v o .
cultura/
Programação de espetáculos com
transmissão ao vivo, diretamente
da residência dos artistas. Os
ingressos são gratuitos e limitados.
Os Interessados podem se inscrever
via plataforma @vivo.cultura, no
Instagram.
Os
convites
serão
liberados semanalmente e divulgados
através do canal.

SOLO, MAS NÃO SÓ Três artistas
resolveram se unir com o objetivo de se
provocarem artisticamente e, com isso,
criarem novos encontros no espaço
da virtualidade durante o período de
isolamento social. Cada um dos artistas,
que nesse período assessoraram os
ensaios um dos outros, apresenta um
solo diferente, mas que transitam pelo
mesmo tema, a memória. Ingressos
De R$12 a R$36 pelo sympla.com.br.
Dias 02 e 07; 20h e 05/07; 18h 4, 5, 4, 3... Um Passo Por Vez
https://www.sympla.com.
br/4-5-4-3-um-passo-por-vez__886666
Com Cynthia Margareth. Dramaturgia:
Cynthia Margareth e Isis Madi. 14 anos.
Dias 03 e 07, 20h; 05/07, 16h Histórias Que Minha Avó Contava
https://www.sympla.com.br/historiasque-minha-avo-contava__887170
Atuação, direção e dramaturgia
Ademir
Apparício
Júnior.
Livre.
Dias 04 e 05/07, 20h – Exilius
h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
exilius__887226
Atuação Erika Cunha. Direção Alice
Possani. Textos Norberto Presta, Alice
Possani e Erika Cunha. 14 anos.
TEATRO MORUMBISHOPPING
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
teatromorumbishopping/
Quatro anos de cultura e entretenimento
da melhor qualidade, para mais de
164 mil pessoas e com mais de 180
espetáculos! Acompanhem nossas
redes sociais e fiquem por dentro de
toda a programação on-line.
TEATRO PARA ALGUÉM
https://www.youtube.com/
teatroparaalguem
https://vimeo.com/teatroparaalguem
https://teatroparaalguem.com.br/
Surgiu em 2008 a partir de uma
pesquisa da atriz e diretora Renata

offinho
BONECARIA BRASILEIRA – PIA
FRAUS
h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
sescpinheiros/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
sescpinheiros
Histórias adaptadas do repertório e
histórias inéditas. Quatro histórias
contadas, cada uma em 10 minutos,
com a presença do elenco da
comapnhia e seus característicos
e conhecidos bonecos. Dia 05/07 –
O Vaqueiro e o Bicho Froxo. Dia
12/07 – A Última Árvore. Dia 19/07 –
Bichos do Brasil. Domingo, 11h.
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.

T
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COMPANHIA DE TEATRO CIE AQUA
https://www.instagram.com/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 quintasfeiras às 19h no instagram.

CIA VAGALUM TUM TUM
Bruxas da Escócia
https://www.youtube.com/
watch?v=r_n5c92tT_0&index=3&list
=UU89Q9IBOr--mhCg2Pfp70vQ
O espetáculo dá sequência à linha
de pesquisa da companhia, que é
a de trazer para o universo infantojuvenil 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 on-line
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
mal-humorado. O espetáculo é um
conto 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.

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 no s 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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