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celso curi

editorial

Foto: Victor Nóvoa

Por um bom tempo, por causa da pandemia e da crise financeira,
achamos que não iriamos poder comemorar os 24 anos do
Guia OFF de Teatro. Vencemos a batalha e aqui estamos
festejando virtualmente essa façanha. As mudanças no Guia
OFF foram compartilhadas por toda a produção artística:
hoje somos todos virtuais. Com certeza, em breve os artistas
estarão nos palcos, o público estará nas plateias e nossa
edição impressa estará nas bilheterias dos espaços culturais.
Por enquanto, vamos de LIVE e de teatro ON-LINE. Viva o Teatro!

Ana Vitória Bella – Coletivo A Digna – no espetáculo Vazante
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França, Sabrina Denobile e Silvio
Eduardo. Atores mirins convidados:
Nina Denobile Rodrigues e Pedro
Lucas Alonso. Ator convidado: César
Siqueira. Direção: Rodolfo García
Vázquez. Sextas e sábados, 21h;
domingos, 16h. 16 anos. R$20.
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.
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.

em casa
ARTE COMO RESPIRO | ARTES
CÊNICAS
www.itaucultural.org.br
www.facebook.com/itaucultural
www.youtube.com/itaucultural
Segunda edição, desta vez, artistas
selecionados
pelos
editais
de
emergência de música e de artes
visuais se juntam aos de artes cênicas.
O evento, que segue totalmente on-line
no site do Itaú Cultural (IC), conta
com espetáculos de teatro, dança
e circo, apresentações musicais e
obras de artes visuais. Programação
para adultos – quarta a domingo às
20h. Programação infantil –sábado e
domingo às 15h. De 02 a 28/09.
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

A

C

5

6

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 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. Até 09/09.
DOIS (MUNDOS)
http://www.sympla.com.br/
Experimento cênico em seis episódios.
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 Felipe Antello,
Felipe Vidal, Guilherme Miranda, Gui
Stutz, Leonardo Corajo, Lucas Gouvêa,
Luciano Moreira, Sergio Medeiros +
convidadas. Direção musical e arranjos
Luciano Moreira e Felipe Vidal. (25min).
Dias 04, 05, 11 e 12/09 (4ª episódio), 18,
19, 25 e 26/09 (5ª episódio) e 02, 03, 09
e 10/10 (6ª episódio). Sextas e sábados,
21h30. R$10. 14 anos.

CENTRO DE PESQUISA TEATRAL
CPT_SESC
www.sescsp.org.br/cpt
Neste canal, você acompanha os
percursos das artes cênicas, a partir
de uma programação diversificada
pautada pelos 5 eixos orientadores
do CPT_SESC: Formação de atores;
Criação e experimentação; Dramaturgia;
Cenografia; Memória, acervo e pesquisa.
O Centro de Pesquisa Teatral, mais
conhecido como CPT, movimenta a
cena do teatro brasileiro desde 1982,
quando o Grupo Macunaíma, dirigido por
Antunes Filho (1929-2019), foi convidado
para compor as ações artístico-culturais
do Sesc, especificamente no Sesc
Consolação. Desde então, tornou-se um
dos espaços mais icônicos da cidade de
São Paulo se tratando de teatro.
#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
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.
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(50min). Texto Carla Kinzo. Com Tathiana
Botth e Thaís Rossi. Direção Marcelo
Lazzaratto. Dias 04 e 05/09, 20h. Grátis.
LOCKDOWN
https://www.facebook.com/ciacontumaz/
Durante um lockdown impostos pelas
autoridades, 4 amigos se encontram em
uma
videoconferência
e
dividem
suas experiências e o impacto que o
distanciamento social provocou em
suas vidas pessoais e principalmente
profissionais, até que um sumiço
interrompe a conversa. (40min). Texto e
direção Elton Helio. Com Cia. Contumaz
de Teatro - Cássio Racy, Ly Oliveira, Natali
Duarte e Carol Marafiga. Grátis – Valor
opcional no Sympla (https://www.sympla.
com.br/lockdown__916665) 50% do valor
arrecadado será revertido ao Projeto
Amarelinhos. 14 anos. Estreia 05/09
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.
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.

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.
FRAGILIDADE, TEU NOME É MULHER?
www.instagram.com/2mililitros/
www.facebook.com/2mililitros
A montagem, mescla realidade e ficção
com trechos de obras de Shakespeare,
o público, restrito a seis pessoas por
sessão, escolhe no momento em que
vai adquirir seu ingresso qual história
assistir: Uma em Cinco ou Vinte Por
Cento. A decisão determina qual atriz
irá conduzir o experimento, de forma
que a história será acompanhada por
aquele ponto de vista, já que os solos se
desenrolam de forma independente por
chamada de vídeo através do aplicativo
WhatsApp e terminam no Zoom, onde o
grupo de seis pessoas e as duas atrizes
se encontram. (30min). Com a 2 Mililitros
Cia. Teatral. Texto Thiane Lavrador e Júlia
Mariano inspirado por trechos da obra
de Shakespeare. Com Thiane Lavrador
e Júlia Mariano. Voz Off Anderson
Negreiro. Direção Izabel Hart. Sexta-feira
a domingo, às 18h30, 20h e 21h30.
Ingressos R$15 através do WhatsApp
(11) 99992.2202. De 04 a 27/09. 14 anos.
FRONTEIRA
www.facebook.com/ciaelevador/live
Live do Espaço Elevador.
Duas mulheres se encontram em uma
fronteira. Uma delas deseja atravessá-la,
a outra é responsável por controlar a
passagem de pessoas entre os dois
territórios. Desta premissa básica, o texto,
fixo no espaço, desdobra-se no tempo:
os dias passam e, como descobre-se ao
longo da peça, há mais nessa relação
entre as duas do que se percebe à
primeira vista. se vê à primeira vista.
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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.
MINHAS QUERIDAS
www.sympla.com.br
Live no Teatro Bibi Ferreira.
Um recorte da correspondência de
Clarice Lispector para suas irmãs
durante os 15 anos em que viveu fora do
Brasil em trânsito por diversos países,
acompanhando o marido em missão
diplomática. São correspondências
íntimas que revelam o percurso interior
dessa experiência. O recorte proposto
nessa montagem mostra a relação
com seu trabalho como escritora, mas
sobretudo o que esses anos como
“esposa de diplomata” lhe causaram
na alma. Direção e dramaturgia Stella
Tobar. Com Marilene Grama e Simone
Evaristo. Dias 05 e 12/09
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.
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
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 27/09.
PARA DUAS
http://bit.ly/facebooknossocultural
http://bit.ly/youtubenossocultural
Live Teatro Cacilda Becker.
A trama é um registro de um inusitado
reencontro entre mãe e filha após anos
em silêncio. O texto aborda uma reflexão
sobre escolhas e consequências, amor
e recusa, solidão e presença, além de
evidenciar a fragilidade da culpa e do
perdão. A história se desenvolve durante
um jantar improvisado servido com
temperos distintos, degustado pelas
duas mulheres sob a sombra de um pai
não mais presente. (70min). Texto Ed
Anderson. Com Karin Rodrigues, Chris
Couto e Claudio Curi. Direção Elias
Andreato. Sábados, 21h. Grátis. Livre.
Até 19/09.
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O PESO DO PÁSSARO MORTO
www.sympla.com.br/
Híbrido entre teatro e experimento
visual. A vida de uma mulher dos 8
aos 52 anos, desde as singelezas
cotidianas até as tragédias que
persistem, uma geração após a outra.
Acompanhamos como uma criança
lida com a morte, uma adolescente
com a violência sexual e a maternidade
solo, e como uma adulta encara as
perdas e a solidão. Adaptação do livro
de Aline Bei. Adaptação dramatúrgica
Cristiana Britto, Helena Cerello, Nelson
Baskerville. Idealização e atuação
Helena Cerello. Participação especial
Aline Bei e Aurora Cerello. Direção
Nelson Baskerville. Música original e
edição de cenas Daniel Maia. (50min).
Sábados e domingos, 16h. De R$20
a R$50. Parte da arrecadação será
destinada a CEDECA Casa Renascer
(ONG que luta pelos direitos de crianças
e adolescentes em situação de risco, em
especial vítimas de violência sexual).
POEMA EM QUEDA – LIVE
Episódio 1 – A Roteirista da sua vida e
o Homem que morava dentro do sofá.
Com Verônica Gentilin e Lucas Bêda.
Dias 01 e 03/09, 22h - plataformas da
Cia. Mungunzá de Teatro.
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC0lTuecVnJzAO8SDs6jRgqA
w w w . f a c e b o o k . c o m /
CiaMungunzaDeTeatro
Dividido em três episódios com foco
em duas personagens em cada um.
O primeiro episódio joga foco na
menina que roteiriza a vida das pessoas
entediadas de si mesmas e as devolve
num filme fantástico e do homem que
nunca conseguiu finalizar a mala de
seu pai para mandá-lo embora de
casa. A menina roteiriza a morte do pai
enquanto consuma a queda do corpo
e o homem, para guardar esse pai,
constrói um universo dentro de um sofá
onde tenta vestir as peças de roupa

que não conseguiu colocar na mala.
Da mesma forma que o homem tenta
vestir partes do corpo desse pai que se
foi, a menina tenta vestir um luto que lhe
aperta. Argumento Cia. Mungunzá de
Teatro. Dramaturgia Verônica Gentilin.
Com Cia. Mungunzá de Teatro. Direção
Luiz Fernando Marques. Encenação
Digital Cia. Mungunzá de Teatro, Flavio
Barollo e Luiz Fernando Marques.
(30min). Grátis.14 anos.
PÓS - F
https://checkout.tudus.com.
br/teatro-porto-seguro-pos-f-/
selecione-seus-ingressos
Live no Teatro Porto Seguro.
O espetáculo é calcado nas experiências
de vida, nas ideias sobre o que significa
ser homem e mulher nos dias atuais e
no questionamento sobre os diversos
conceitos sociais, característicos de
Fernanda Young (1970-2019). O solo
é inspirado em Pós-F, Para Além do
Masculino e Do Feminino, a primeira
obra de não-ficção de Young, que
venceu o Prêmio Jabuti 2019, mesmo
depois da precoce morte da autora em
agosto do mesmo ano. O livro reúne
textos autobiográficos e ilustrações da
própria Fernanda. (50min). Adaptação
Caetano Vilela, Maria Ribeiro e Mika
Lins. Com Maria Ribeiro. Direção
Mika Lins. Sábados e domingos, 20h.
Ingressos a partir de R$20. 16 anos.
Estreia 12/09.
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 uma 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.
15

16

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.
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/
www.instagram.com/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.

SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA
www.youtube.com/AudiovisualSPCD
www.facebook.com/spciadedanca/
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
saopaulociadedanca/
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. Temporada 2020 em formato
digital, com transmissão on-line, ao
vivo, direto do Teatro Sérgio Cardoso.
Serão três noites com três programas
distintos, que vão ao ar nos dias 10, 17
e 24/09, em exibição única, nas redes
sociais da Companhia e na plataforma
#CulturaEmCasa (www.culturaemcasa.
com.br).
Programa 1 - Dia 10/09, 20h.
Grand Pas de Deux de Giselle - 2º ato,
de Lars Van Cauwenbergh | Grand
Pas de Deux de Carnaval em Veneza,
de Duda Braz | Grand Pas de Deux
de Dom Quixote, em remontagem pela
SPCD | A Morte do Cisne, de Lars Van
Cauwenbergh | Rococo Variations
(work in progress), de Stephen
Shropshire.
Programa 2 - Dia 17/09, 20h.
Pas de Deux de Gnawa, de Nacho
Duato | Dualidade, de Mônica Proença
e Jonathan dos Santos | Objeto do Meu
Próprio Desejo, de Esdras Hernández
Villar | Instante, de Lucas Lima | Só
Tinha de Ser com Você, de Henrique
Rodovalho.
Programa 3 - Dia 24/09, 20h.
Grand Pas de Quatre de Pugni, de
Diego de Paula | Pas de Deux de La
Sylphide, de Mario Galizzi | Esmeralda,
de Duda Braz | Aparições, de Ana
Catarina Vieira.
SESC DIGITAL
https://sesc.digital/home
Uma plataforma de conteúdo que visa
transpor as ações do Sesc São Paulo
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TEATRO PETRAGOLD
www.teatropetragold.com.br
Curadoria Ana Beatriz Nogueira e
Andre Junqueira o projeto marca
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 as
comemorações de quatro décadas de
muita cultura e história, a plataforma
de
streaming
#CulturaEmCasa,
gerida pela Amigos da Arte 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. Sextas, 21h. Grátis.
TEATRO VIVO
www.instagram.com/vivo.cultura/
# T e a t r o V i v o E m C a s a
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
site www.teatrovivoonline.com.br ou
no link do perfil no Instagram @vivo.
cultura. Sábados, 20h

TODO MUNDO QUER SER DONA
MARGARIDA (?)
YouTube A Dona Margarida Oficial
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, 20h.
Grátis. 12 anos. De 05 a 27/09.
VAZANTE
www.sympla.com/vazante
Celebrando dez anos de pesquisa
continuada,
o
coletivo
teatral
A Digna faz seu primeiro espetáculo
em formato on-line. Em Vazante,
as irmãs Kassandra e Gyselle
estão em isolamento social em
meio à pandemia e no dia de seu
aniversário de 40 anos decidem
organizar uma festa virtual com a
ajuda do público. Os espectadores
são divididos em dois grupos e
cada metade acompanha apenas
uma das irmãs. Conforme a festa
vai sendo preparada, memórias de
infância e detalhes de suas vidas
cotidianas são revelados, fazendo
emergir traumas e limites impostos
a cada personagem. No segundo
ato, o público presencia o encontro
das irmãs após descobertas que
mudarão suas vidas para sempre.
(90min).
Direção,
concepção
A Digna. Dramaturgia Victor Nóvoa.
Com Ana Vitória Bella e Helena
Cardoso. Sábados e segundasfeiras, 20h. Ingresso consciente
- R$20, R$30 ou R$50. 10 anos.
Até 28/09.

V
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ILUSTRE CRIANÇA – DESENHANDO
A CANÇÃO
www.tudus.com.br
Jane Duboc escreveu e interpreta
histórias infantis originais em leituras
dramatizadas
com
músicas
e
desenhos. Nas apresentações ao vivo,
a artista conta com o apoio do ilustrador
Alexandre de Nadal e do músico Junior
Lobbo. São duas histórias (sendo uma
história por apresentação), O Macaco
Baterista e Ele Infante, que trazem
ao público infantil os aspectos da
preservação ambiental e da inclusão
social. São metáforas de nossa
sociedade,
abrangendo
questões
imprescindíveis para a formação da
criança. (40min). Com Jane Duboc.
Direção Fernando Cardoso. Dias 19
e 27/09, 16h. Ingressos a partir de
R$20. 2 anos.

offinho
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.
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 malhumorado. 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
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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