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Agosto nunca foi considerado o melhor mês do ano,
segundo as crendices populares, e, desgraçadamente, com
o crescente número de mortos pela Covid-19, este parece
que será ainda mais dolorido. Temos que estar preparados.
Como a arte cura, temos que nos rodear da beleza que ela
nos oferece, agora em novo formato e sem limites territoriais.
Viaje no pensamento de nossos artistas e com certeza será
mais fácil enfrentar os duros momentos em que vivemos.

Gustavo Zanela, em Caso Cabaré Privê
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CASO CABARÉ PRIVÊ
www.sympla.com.br/pequenoato
Na trama, o filho do presidente é encontrado
morto em um cabaré privativo e o público é
convidado a investigar as pistas antes do
anúncio oficial para imprensa. Nenhuma
performer do estabelecimento pode sair
e começam as interrogações conduzidas
por um delegado. O público é direcionado
para cabines privê e pode interrogar as
personagens. Concepção e direção Pedro
Granato. Dramaturgia Tainá Muhringer e
Felipe Aidar. Com Núcleo Pequeno Ato
- Andressa Lelli, Bella Rodrigues, Bruna
Martins, Carolina Romano, Claudia Garcia,
Gabriela Gonzalez, Gustavo Zanela,
Helena Fraga, Jade Mascarenhas, Letícia
Calvosa, Ludmilla Cohen, Luiza Guilien,
Isabela Mello, Manuela Pereira e Renan
Ramiro. Detetive Felipe Aidar. Convidado
Especial Thiago Albanese. Videomaker
e Operador de Zoom Gustavo Bricks.
Direção Musical Pedro Monteiro. (90min).
Sábados 21h e domingos 20h. A partir de
R$20. 16 anos. Estreia 01/08.
CONFIGURAÇÕES O MANIFESTO
www.sympla.com.br
Evidência a violência a falta de assistência
as pessoas desfavorecidas, e todas
as formas de marginalizações sociais.
Racismo estrutural, a ditadura militar e
todas as formas de violência contra a
mulher e contra as pessoas LGBTQ+.
As configurações do machismo, transfobia,
homofobia, patriarcado , que insistem em
nos contaminar todos os dias. Com Diego
Summer. Participação Xexeu Aguiar.
Domingos, 20h. R$10. Até 30/08.
#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.

em casa
ADIANTE – CULTURA EM FUTUROS
(seminário on-line)
vimeo.com/antropositivoadiante
tinyurl.com/antropositivoadiante
A Antro Positivo iniciou em 1 de Julho
seu segundo movimento durante o
isolamento: a cada dois dias, conversas
de Ruy Filho e Pat Cividanes com
convidados de diferentes áreas do
conhecimento são disponibilizadas
gratuitamente em vídeo e em podcast.
A ideia é refletir a nova configuração
da Cultura em relação à pandemia e
aspectos políticos atuais. Os episódios
seguem até o final de Agosto.
ARTE COMO RESPIRO | ARTES
CÊNICAS
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. Até 05/08.
CASA NATURA MUSICAL
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
casanaturamusical/
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.
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DRINK COM AS ESTRELAS – Zoom
Edition
www.instagram.com/drinkcomasestrelas/
www.facebook.com/drinkcomasestrelas
www.sympla.com.br/
A cada edição, com a participação de
convidados de diferentes áreas da cena
artística contemporânea, entre músicos,
atores, artistas visuais, fotógrafos, DJs,
gente da moda e, claro, sem perder de
vista artistas cuja criação foi produzida
especialmente para a internet. Ideia
original Cacá Toledo e Cia Aberta de
Teatro. Apresentação Cacá Toledo como
Odilon Alleyona. Claque Everaldo Cândido
(Prepúcio). Hostess Julia Carone (Patsy).
DJ residente William Raphael. Redação
final e direção geral Cacá Toledo.
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.
FAROFFA NO SOFÁ
www.faroffa.com.br
www.facebook.com/faroffasp
www.instagram.com/faroffasp
Uma versão digital da mais nova e popular
mostra de espetáculos brasileiros, que
teve sua primeira versão em março de
2020 em paralelo à MITsp. A programação
da FarOFFa no Sofá será composta por
transmissão em vídeo de espetáculos de
diversas linguagens. Nesta versão on-line
realizará a primeira KOMBI - Fragmentos
de um imaginário tropical: um recorte
afetivo da cultura das artes vivas na
FarOFFa, um encontro para profissionais
das artes que acontecerá entre os dias
11 e 16/08 e contará com conversas,
discussões, apresentação de projetos
com o intuito de desenvolver parcerias,
colaborações e novas formas de trabalho.
Ingresso solidário.

#DANCEEMCASA
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
agendadedanca/?hl=pt-br
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.
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.
DOIS (MUNDOS)
www.sympla.com.br/
Experimento cênico em seis episódios
dialoga com o premiado “Cabeça (um
documentário cênico)”, criado em 2016
para homenagear os 30 anos do álbum
Cabeça Dinossauro, dos Titãs. Desta
vez, através do álbum DOIS, da Legião
Urbana, o grupo se conecta com o futuro
conversando com o ano de 2054, à
moda das cápsulas do tempo, deixando
para as próximas gerações um registro
deste nosso conturbado momento,
além de tudo, atravessado por uma
pandemia mundial. Dramaturgia e
direção Felipe Vidal. Colaboração
dramatúrgica Leonardo Corajo. Com
coletivo Complexo Duplo + convidadas.
Direção musical e arranjos Luciano
Moreira e Felipe Vidal. (25min). Dias
07, 08, 14 e 15/08 (2ª episódio), 21,
22, 28 e 29/08 (3ª episódio). Sextas e
sábados, 21h30. R$10. 14 anos.
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Guarde-Me Revisitado
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
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.
MÍNIMAS VIRTUAL
www.sympla.com.br/minimasvirtual
Atores de cinco países diferentes, Brasil,
México, Peru, Colômbia e Portugal se uniram,
nestes tempos de pandemia, para mostrar o
novo normal nas artes. As improvisações
dos atores, trazem histórias cotidianas onde
o cenário é um mundo que vive há anos em
uma pandemia. Veremos pequenas histórias
que acontecem no meio de um mundo
imaginário que já se acostumou com a
quarentena. Histórias coletadas de pessoas
do público também servem de inspiração
para estes improvisadores. Idealização e
direção Sergio Paris. Com Aline Bourseau
(Brasil), Adriana Ospina (Colômbia),
César Gouvêa (Brasil), Gustavo Miranda
(Colômbia), José Luis Saldaña (México),
Marta Borges (Portugal), Ricardo Soares
(Portugal) e Rita Batata (Brasil). Domingos,
15h. De 02 a 23/08.
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.

IN [CUBO]
www.youtube.com/c/BiaHerrero
Voltado ao público adolescente
uma história real de superação e
conscientização inspirou a criação
da personagem central. Após as
sessões, terá bate papo via chat entre
o público, a equipe do espetáculo e
a participação da psicóloga Giovana
Martini Orsi. Dramaturgia Tábata
Makowisk. Com Aline Volpi, Ana
Paula Castro, Bia Herrero e Vladimir
Camargo. Direção Marcelo Peroni.
(60min). Sábados e domingos, 18h30.
Grátis. Livre. Até 30/08.
LIVES
MARGARIDIANAS
COM
CONVIDADOS
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
adonamargaridaoficial/
Temas centrais da peça “Todo Mundo
Quer Ser Dona Margarida (?)” suscitam
discussões que foram divididas em
vários tópicos e que serão abordadas
por especialistas em diferentes áreas
por meio de lives no instagram.
Os títulos dos encontros foram escolhidos
a partir de cinco falas emblemáticas da
personagem que metaforiza um sistema
de educação baseado na repressão.
Coordenação geral Abílio Tavares.
Terças, 19h. Grátis. Até 25/08.
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
youtu.be/kUUcK6uqvdo
O Quarto
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.
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OS NAVES
www.instagram.com/interoscoletivo/
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
ONDE VOCÊ ESTAVA, SE VOCÊ
NEM SAIU DE CASA?
w w w. s y m p l a . c o m . b r / o n d e - v o c e estava-se-nem-saiu-de-casa__903536
Uma experiência-conexão de um para
um a partir dos recursos do teatro
físico. Na obra, cada ator personifica
algum elemento que compõe o
espaço físico do teatro e inicia sua
interação com o público a partir disso.
A dramaturgia
é
tecida
com
informações sobre o teatro que são
costuradas com trechos de textos
como Soneto 66, de Shakespeare; As
Três Irmãs, de Anton Tchekhov, e o
poema Soube que vocês nada querem
aprender, de Bertold Brecht. (30min).
Texto e direção Viviane Monteiro.
Com Teatro Lâmina. Sábados, 18h30
e 20h; domingos, 18h30 e 20h. R$20.
Livre. Até 16/08.
AS PALAVRAS DA NOSSA CASA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
nucleoteatrodeimersao
Durante a quarentena, uma famosa
cantora lírica reencontra sua filha e
seu genro através de um aplicativo
de videoconferência. No encontro,
revelam-se as mágoas, o amor e as
perdas que unem e separam a família.

Espetáculo virtual imersivo inspirado
em obras de Ingmar Bergman e
ambientado nos tempos atuais.
(90min). Do Núcleo Teatro De Imersão.
Texto Adriana Câmara e Glau Gurgel,
inspirado na obra de Ingmar Bergman.
Com Adriana Câmara, Gizelle Menon e
Glau Gurgel. Direção Adriana Câmara.
Sábados, 21h e domingos, 20h. R$20.
14 anos. Até 30/08.
PALCO VIRTUAL IC
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
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.
(40min). Sextas e sábados, 20h.
R$20. 14 anos. Até 30/08.
PARECE LOUCURA MAS HÁ
MÉTODO
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
armazemciadeteatro
É uma espécie de ‘peça de teatro
emergencial’, uma tentativa de
resposta criativa aos palcos vazios
destes tempos de pandemia. Num
tablado digital, 9 personagens
shakespearianas vão se enfrentar
numa arena de ideias, sendo tudo
conduzido pelas intervenções de
um Mestre de Cerimônias. Roteiro
Paulo de Moraes e Jopa Moraes.
Com Armazém Companhia de Teatro.
Direção Paulo de Moraes. Sextas
e sábados, 20h e domingos, 18h. A
partir de R$10. Até 09/08.
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RIOBALDO
h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
riobaldo---26072020__898847
Adaptação teatral da obra de Guimarães
Rosa. A partir da saga do ex-jagunço
Riobaldo, a peça aborda questões
existenciais, como religiosidade, a relação
do homem com Deus - e com o Diabo -,
o real e o misterioso, a sexualidade, a
masculinidade e o amor, em suas mais
diversas formas. Adaptação e atuação
Gilson De Barros. Direção Amir Haddad.
(70min). Dias 02, 09 e 16/08; 16h. R$20.
16 anos.
SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
www.youtube.com/AudiovisualSPCD
www.facebook.com/spciadedanca/
www.instagram.com/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. Dia 03/08 - Figuras
da Dança – Cecília Kerche. Documentário
sobre a bailarina brasileira que mais atuou
em apresentações do balé O Lago dos
Cisnes no exterior. Direção Inês Bogéa.
Dia - 05/08 - Obra comentada – Petite
Mort, por Ana Roberta e André Grippi. Live
no perfil da SPCD no Instagram na qual os
bailarinos comentam um trecho da obra
original de Jirí Kylián e batem um papo com
o público.
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.

PESSOA
www.sympla.com.br/
O roteiro de Pessoa inventa um
personagem, real em seu quarto,
através da prosa e da poesia de
Fernando Pessoa, do estado criativo do
poeta e tem como centro “O Marinheiro”
uma obra, minimalista, provocatória e
verdadeiramente de vanguarda que
nos dá a oportunidade de conhecer de
onde vem a inspiração de Fernando
Pessoa, que com 24 anos, escreveu em
dois dias de outubro de 1913. (50min).
Concepção e interpretação Elias
Andreato. De R$10 a R$50. 12 anos.
O PRESENTE DE UM PASSADO
FUTURO
www.sympla.com.br/
Espetáculo de mágica, adulto, que pode
ser visto por crianças. São 20 números
de mágica e 20 efeitos especiais
inéditos no ambiente virtual ao vivo.
Se puder, tenha um folha de sulfite ou
caderno, caneta e 2 elásticos para um
número interativo. (50min). Com Célio
Amino. Domingos, 16h. R$40. A partir
de 8 anos. Estreia 01/08.
O PRÍNCIPE
www.facebook.com/indelicadaciateatral
Apresentação começa às 19h30.
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
indelicadaciateatral/
Apresentação
começa
às
21h.
Dois palhaços contam a trágica história
de Hamlet, de Shakespeare, com
elementos cômicos e melodramáticos.
A
montagem
também
recebeu
influência de O Príncipe escrita
por Nicolau Maquiavel em 1532.
Os palhaços tornam a história ainda
mais irreverente ao se utilizarem de
uma linguagem politicamente incorreta,
regada a memes e analogias com os
tempos atuais. Concepção, direção e
dramaturgia: João Bosco Amaral. Texto
Original: Wiliam Shakespeare. Com a
Indelicada Cia. Teatral. (40min). De 20
a 30/08. Grátis. Livre.
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a
reabertura
do
teatro
com
temporadas de espetáculos-solo ou
de elenco reduzido com programação
de peças executadas no palco
do teatro e transmitidas ao vivo e
on-line para todo o Brasil e outros
países via streaming, e para
uma plateia física simbólica de um
único espectador.
TEATRO SÉRGIO CARDOSO 40
ANOS
https://culturaemcasa.com.br/
tsc-40/
Em outubro de 2020 o Teatro
Sérgio Cardoso completa 40 anos.
Para iniciar as comemorações de
quatro décadas de muita cultura e
história, a plataforma de streaming
#CulturaEmCasa,
criada
pela
Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Estado de São Paulo
e gerida pela Amigos da Arte,
toda sexta-feira, às 21h, será
veiculada uma apresentação de
artistas que gravaram especiais
no Teatro Sérgio Cardoso sem
plateia, respeitando o isolamento
social e as medidas preventivas
necessárias.
Compositores,
músicos, cantores e atores foram
convidados a se apresentar no
teatro vazio. Uma experiência única
para cada um deles e também para
quem acompanhar a série.
TEATRO VIVO
www.instagram.com/vivo.cultura/
A partir de 15/08 estreia uma
programação
especial
para
#TeatroVivoEmCasa.
Serão
5
espetáculos com transmissão ao
vivo a partir do palco do Teatro Vivo.
Os ingressos serão gratuitos
e limitados. Os interessados
poderão se inscrever sempre na
quinta-feira anterior ao dia da
apresentação via plataforma no
Instagram. Sábados, 20h.

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.
TEATRO MORUMBISHOPPING
www.teatromorumbishopping.com.br/
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
teatroparaalguem.com.br/
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
teatroparaalguem/
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.
TEATRO PETRAGOLD
www.teatropetragold.com.br
Curadoria Ana Beatriz Nogueira e
Andre Junqueira o projeto marca
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TODO MUNDO QUER SER DONA
MARGARIDA (?)
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCrXp4XDPovjfWXlEBD59KYg
Releitura de Apareceu a Margarida de
Roberto Athayde. Dona Margarida é a
nova professora do quinto ano primário
que chega para preparar os alunos
para o temido exame de admissão
ao ginásio, segundo ela, a “prova
mais terrível de quantas já fizeram
até hoje”. Escrita em 1971, a peça
combina elementos intensamente
cômicos com elementos dramáticos.
(50min). Concepção e atuação Abílio
Tavares. Sábados e domingos, 19h.
Grátis. 12 anos. Até 25/08.
TODOS OS SONHOS DO MUNDO
https://bit.ly/3dF6yP3
A peça é uma autoficção criada a
partir do diálogo entre a experiência
pessoal de Ivam Cabral (com as
perdas e a depressão) e a poes ia,
que se revelou poderosa ferramenta
no seu enfrentamento do chamado
“Mal do Século XXI”, segundo a OMS
(Organização Mundial da Saúde).
Texto e atuação Ivam Cabral. Direção
Rodolfo García Vázquez. Domingos,
20h e segundas, 21h. (60min). R$20.
Até 30/08.
TRILOGIA DA SOLIDÃO online
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
companhiasatelite
A Companhia Satélite apresenta
três monólogos com um tema em
comum: a solidão. De 05 a 30/08. O
Belo (e a Fera) Livremente inspirada
na obra de Jean Cocteau. Texto e
direção Dionisio Neto. Com Giovanna
Velasco. Quartas, 21h. R$20. 16 anos.
Os Sofrimentos do Jovem Werther
Pintor romântico escreve cartas ao
seu melhor amigo contando sobre
um caso de amor não correspondido.
De Johann Wolfgang von Goethe.
Com Adriano Arbol. Direção Dionisio
Neto. Quintas e sextas, 21h. R$20.

18 anos. Carta ao Pai Internado
em um sanatório com princípio de
tuberculose, o escritor Franz Kafka
escreve uma carta jamais entregue
sobre seu relacionamento com seu
pai. De Franz Kafka. Com Dionisio
Neto. Sábados, 21h e domingos, 19h.
R$20. Livre.
TUDO QUE COUBE NUMA VHS
www.sescsp.org.br/avpaulista
A peça foi concebida pelo grupo
Magiluth para esse momento de
isolamento social. O público é
conduzido por um percurso em que se
torna cúmplice das memórias de um
personagem, cristalizadas em torno das
recordações sobre um relacionamento.
A ação é acompanhada via web, numa
experiência individual que transporta
as relações de proximidade entre
ator e espectador a uma nova esfera.
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.
(30min). Quinta a domingo. Criação
Grupo Magiluth. Direção e dramaturgia
Giordano Castro. Performers Bruno
Parmera Erivaldo Oliveira Giordano
Castro Lucas Torres Mário Sergio
Cabral Pedro Wagner. Vagas limitadas.
16 anos. Até 09/08
TUDO QUE EU QUERIA TE DIZER
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
ANABEATRIZNOGUEIRA
Através de cinco cartas escolhidas no
livro de Martha Medeiros, Ana Beatriz
dá vida a cinco mulheres que habitam
universos completamente diferentes,
tendo em comum somente o desejo
- e a necessidade - de exporem seus
sentimentos e serem ouvidas. Texto
original Martha Medeiros Com Ana
Beatriz Nogueira. Direção Victor Garcia
Peralta. (45min). Dias 01, 08, 15 e
22/08. Sábados, 18h. R$20. 14 anos.
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com ela. Alice acaba entrando em um
caminho perigoso do mundo da estética,
onde ela não sabe mais quem ela é
realmente e quem ela está criando para
se auto sabotar. Texto Kuka Annunciato.
Direção Flávia Garrafa. Com Cassio
Rotschild, Kuka Annunciato e Maria
Helena Chira. (30min). Dias 07, 14, 21
e 28/08, 19h. R$25. A partir de 8 anos.

offinho
ACORDA, GABI!
www.sympla.com.br/equipeflaviagarrafa
A Gabi explodiu! Também, pudera…
Tanta pressão! O terceiro ano de ensino
médio, a pandemia, a preocupação
com seu corpo, a pressão para fazer
as coisas, as provas, as aulas online,
a tristeza batendo à porta, a opinião
dos outros. Tudo isso foi demais pra
ela! Agora, explodida e espalhada aos
pedacinhos, Gabi precisa se juntar de
novo para voltar a ser quem ela era.
Texto e direção Pedro Garrafa e Flávia
Garrafa. Com Beatriz Baulhouth, Flávia
Garrafa, Francisco Godinho, Julia
Bentes, Julia Freire, Kuka Annunciato,
Kauê Monzillo, Natália Viviani e Pauline
Mingroni. (40min). Dias 02, 09, 16 e
23/08; 18h30. R$25. A partir de 10 anos
JÁ PRA CAMA, THEO!
www.sympla.com.br/equipeflaviagarrafa
Quem nunca encontrou um monstro
embaixo da cama? Theo é um
menino de 5 anos que adora histórias
apavorantes. Adora, mas morre de
medo! Como se não bastasse ter
que lidar com a sua fértil imaginação,
as conversas de adultos que não
pode participar, o nascimento da sua
irmãzinha, para completar, apareceu um
zumbi que diz ser o dono do seu quarto.
Texto e direção Pedro Garrafa. Com
Kuka Annunciato, Maria Helena Chira
e Natália Viviani. Participação em vídeo
Flavia Garrafa. (35min). Dias 02, 09, 16
e 23/08;15h30. R$25. A partir de 3 anos.
SE ENXERGA, ALICE!
www.sympla.com.br/equipeflaviagarrafa
Alice não aguenta mais se olhar no
espelho, ela está em guerra com o seu
reflexo. Um dia, ao gravar um vídeo
no celular, ela não aguenta de raiva
e manda sua imagem embora para
sempre. O problema é que agora ela
vai ter que lidar com as imagens que
ela criou, que não são nada generosas

internacional
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”.

drive in
É O QUE TEM PRA HOJE!
www.ingresse.com
Stand-up
com
Silvetty
Montilla.
Participação especial Thália Bombinha
e Vagner Cavalcante. Direção Vagner
Cavalcante. Dia 05/08, 19h30 e 22h.
R$100 por carro - limite de 4 pessoas
por carro. Arena Estaiada – Drive in Av. Ulysses Reis de Mattos, 230 - Real
Parque. Capacidade para 100 carros.
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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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