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celso curi

editorial

Foto: Domenico Salvatore Santoro

A imersão dos grupos artísticos na rede merece os aplausos
de todos nós. Criou-se e aprendeu-se muito nos últimos 200
dias. Nos separaram fisicamente e nos juntaram em grupos
pequenos, médios e grandes através da internet. As artes
cênicas entraram de sola na web e deixarão, com certeza,
marcas indeléveis por onde passarem. Quanto ao teatro, ele
continuará muito vivo em quaisquer plataformas. Transformado,
acrescido, pulsante. Por enquanto, melhor dizer clique teatro
do que venha ou vá ao teatro. Afinal, todos caímos nas redes.

Domenico Salvatore Santoro em Pássaros coreografia de Marcia Milhazes.
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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.
A partir de R$20.
CARA PALAVRA
www.tudus.com.br
O projeto nasceu antes da quarentena
do desejo das atrizes de realizarem
algo juntas. O músico Chuck Hipolitho
sugeriu a ideia de um espetáculo
envolvendo
música
e
palavra.
O espetáculo mescla presencial e
virtual. A peça é formada por textos
variados com dramaturgia costurada.
No teatro, estará somente Débora que
interage com as outras atrizes através
de entradas virtuais ao vivo: Andreia no
Rio de Janeiro, Mariana em São Paulo
e Bianca na Califórnia, nos Estados
Unidos. Dramaturgia e direção Pedro
Brício. Interlocução artística Christiane
Jatahy. Com Débora Falabella, Andreia
Horta, Mariana Ximenes e Bianca
Comparato.
Músicos
Chuck
Hipolitho e Thiago Guerra. (60min).
Sábados e domingos, 20h. Ingressos
a partir de R$20. 16 anos. Estreia
24/10. Programação digital do Teatro
Porto Seguro.
CENAS INVISÍVEIS
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCAKyh7cMsAx0Ks21hONWiIA
www.instagram.com/filhosdodralfredo/
O projeto traz para o público a
experiência de ouvir teatro, receber as
falas dos atores e imaginar o contexto,
cenário, figurino e todo o entorno da
história. Lançamento de uma nova
cena a cada semana. Realização Cia
Filhos do Dr. Alfredo. Textos Luis Filipe
Caivano e Marcelo Braga. Com Ademir
Emboava, Ana Carolina Capozzi,
Natália Beukers, Alex Moreira, Martha
Almeida, Viníccius Boaventura e
Rodrigo Veras. Direção José Eduardo
Vendramini e Marcelo Braga. (10min
cada). Quintas, 20h. Até 29/10.

em casa
O AMOR TAMBÉM É UM JOGO
E NINGUÉM QUER PERDER
www.sympla.com.br/oamor
www.teatrodeconteiner.com.br
Jogo cênico virtual em parceria com a
plataforma Mungunzá Digital. Quatro
pessoas isoladas em suas casas se
encontram em um jogo virtual. Elas
participam para serem vistas pela
plateia, para serem amadas e seguidas
virtualmente; sobretudo para que
não estejam mais sós. Mas o prêmio
do jogo é justamente o contrário. As
participantes jogam desafios reais com
perguntas e respostas imprevisíveis,
decidindo o resultado da partida a cada
momento. Texto Lola Arias. Com Camila
Carreira, Camila Raquel, Gabriela De
Melo e Maria Horn. Direção Marco
Antonio de Oliveira. Dias 04 e 11, 19h;
18/10, 19h30. R$15 e R$30.
A ARTE DE ENCARAR O MEDO
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
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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.
DESAMPAROS
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.
DESMARGINAÇÃO: FRAGMENTOS
OU O QUE SOBROU
www.sympla.com.br/desmarginacao
@cialadesdenosa
Dias 07 e 21/10, 21h30
Projeto da Cia La Desdeñosa em
quatro episódios cênicos, mulheres
protagonistas trazem para si a palavra
em relatos expostos na virtualidade.
Em cena está a apropriação legítima
e sensível do texto de mulheres
diversas em corpos que buscam
expandir dramaturgias nas realidades
possíveis agora.
Concepção Gabi Costa, Natália
Martins e Tatiana Ribeiro. Com Carol
Vidotti, Ericka Leal, Gabi Costa,
Letícia Rodrigues, Natália Martins,
Tatiana Ribeiro e Thais Peixoto.
Direção Angelina Trevisan, Érica
Montanheiro, Mariá Guedes e Mariela
Lamberti. De R$10 a R$30.

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 CPT, movimenta
a cena do teatro brasileiro desde
1982, quando o Grupo Macunaíma,
dirigido por Antunes Filho (19292019), 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.
COISAS DE MÃE
www.teatropetragold.com.br/
O livro Coisas de Mãe para Filha é
uma coletânea de cartas de vinte e
três mulheres sobre a aventura da
maternidade. (50min). Interpretação
e direção Clarice Niskier. Supervisão
de direção Amir Haddad. Quintas,
17h. R$10. De 08 a 29/10. Livre.
#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
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O DESMONTE
www.facebook.com/odesmonte
O término de uma relação que anuncia a
chegada de tempos tristes. A melancolia
paira sobre um apartamento na cidade,
onde um homem vive sozinho avesso
a amigos e a visitas. No entanto, na
madrugada de mais uma noite solitária,
ele recebe uma visita inesperada:
um rato aparece para destruir tudo e
dar novo sentido à sua vida. (40min).
Dramaturgia e direção Amarildo Felix.
Com Vitor Placca. Quinta a sábado,
20h. Gratuito. Até 30/10. 14 anos.
Além do espetáculo, a temporada
prevê lives dos Diálogos Urgentes www.instagram.com/vplacca/ - debates
semanais para discutir temas como
psicanálise
e
homoafetividade,
LGBTQ+ nas artes, as novas formas
nas artes cênicas surgidas na
pandemia e a solidão e mundo digital.
Domingos, 19h. Acesso gratuito.
DIÁRIOS DO ABISMO
www.teatropetragold.com.br/
Sem didatismo ou cronologia, a peça
traça a trajetória de Maura Lopes
Cançado, escritora mineira que ao
longo de sua vida andou de instituição
em instituição psiquiátrica, foi vítima de
incontáveis sessões da cruel terapia de
eletrochoque, agredida e trancafiada
em quartos- fortes. Texto e adaptação
Pedro Brício. Com Maria Padilha,
Direção Sérgio Modena. Quartas, 17h.
R$10. De 07 a 28/10. 12 anos.
DONA MARIQUINHA VIU E ME
CONTOU. EXPERIÊNCIA ESPACIAL
POÉTICA
www.sympla.com.br/mucina
Obra coreográfica site specific.
Dividida em oito partes, tem como
temas centrais espaço, movimento e
sonhos. Diversas situações ao longo
da obra coreográfica para mexer com
as sensações de espaço e tempo
das pessoas, friccionando dança e
audiovisual. (60min). Concepção e
direção Marília Carneiro. Colaboração
de Criação Natan Rodrigues e Conrado
Falbo. Bailarinas Lidiane Marques e

Mylene Corcci. Dias 03, 06, 15, 17, 18,
24, 25, 30 e 31; 19h. A partir de R$20.
14 anos.
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.
FESTIVAL DE PEÇAS DE UM
MINUTO - On Line Live Ao Vivo Tudo
Isso e Muito Mais
www.tudus.com.br
A quinta edição do Festival teve os
textos escolhidos após um concurso
promovido pelo Parlapatões onde
roteiristas e dramaturgos, de todo o
Brasil, inscreveram seus trabalhos
pela internet. Reúne um conjunto de
mini-peças que são encenadas ao
vivo com transmissão on-line. Para
essa edição, parte do elenco estará
no palco do Teatro Porto Seguro e
outra participará com peças gravadas
previamente no Espaço Parlapatões.
Direção artística Camila Turim.
Direção Hugo Possolo. Dramaturgos
convidados
Aline
Bei,
Diones
Camargo, Jo Bilac, Luh Maza, Mario
Viana, Michelle Ferreira e Suzy
Lins de Almeida. Diretores Barbara
Paz, Mauro Batista Vedia, Nelson
Baskerville
e
Pedro
Granato.
Com Alexandre Bamba, Angela
Figueiredo, Camila Turim, Eduardo
Silva, Fabek Capreri, Fernanda
Cunha, Helena Cerello, Henrique
Stroter, Hugo Possolo, Jackie
Obrigon, Paula Cohen e Raul
Barretto. Dias 17 e 18/10, 20h. R$20.
14 anos. Programação digital do
Teatro Porto Seguro.
A LISTA
www.teatropetragold.com.br/
Durante a quarentena, jovem se oferece
para fazer as compras de supermercado
para a vizinha, uma senhora de
Copacabana. Mas o encontro das duas
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detona um turbilhão de sentimentos.
(60min). De Gustavo Pinheiro. Com
Lília Cabral e Giulia Bertolli. Direção
Guilherme Piva. Quintas, 20h. R$20.
12 anos. Até 29/10.
LOCKDOWN
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. Até 05/10.
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.
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.
MINHA AMIGA JOHN LENNON
www.sympla.com.br
No monólogo, a palestrante é
a convidada da noite na 21a.
Conferência de Depoimentos Inúteis
para contar ao público o fato inusitado,
que transformou sua vida, vivenciado
durante o período de isolamento social.
O acontecimento a levará por diversas
reflexões e paralelos sobre como o
chamado “novo normal”, imposto à
humanidade pela pandemia do novo
Coronavírus, está mexendo com o
cotidiano das pessoas, e também sobre
as suas intersecções com os nossos
comportamentos sociais e afetivos em
tempos de sobrecarga de estímulos
na Era da Informação. (30min). Texto,
direção e atuação Taís Luna. Sextas e
sábados, 20h. R$22,50. De 09 a 31/10.
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.
O PIOR DE MIM
www.teatropetragold.com.br/
A atriz revisita vários episódios de sua
vida. Da infância até os dias de hoje.
Concepção e direção Rodrigo Portella.
Texto e interpretação Maitê Proença.
Quartas, 17h e sextas, 20h. Ingresso a
partir de R$20. Até 30/10.
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15 ANOS DO GRUPO 3 DE TEATRO
www.itaucultural.org.br
Em comemoração aos 15 anos
de criação do Grupo 3 de Teatro:
Débora Falabella, Gabriel Fontes
Paiva e Yara de Novaes, o Itaú
Cultural recebe no Palco Virtual
três espetáculos mais recentes da
companhia em diferentes formatos:
ao vivo, gravado e como websérie.
As comemorações estendem-se,
ainda, ao lançamento de um livro
digital sobre essa trajetória.
Palco Virtual
Contrações Online (2020)
Ao vivo a peça se passa no escritório
de uma grande corporação, onde a
gerente, solicita que a funcionária,
leia em voz alta uma cláusula do
contrato que proíbe os colaboradores
de qualquer relação sentimental ou
sexual com outro colega da empresa.
Nos encontros seguintes, a gerente
libera suas diferentes facetas para
manipular a funcionária, que, para
manter o emprego, se rende e
prejudica sua vida privada. (70min).
Texto Mike Bartlett. Tradução Silvia
Gomez. Com Débora Falabella e Yara
de Novaes. Direção Grace Passô.
14 anos. Dia 06, 13 e 20/10, 20h.
Love, Love, Love
Gravado. Em cena, uma família conta
a história de sua geração, abordando
criticamente o contexto político e
social de uma época, descrevendo
idiossincrasias e personalidades da
família, além de demonstrar como
as pessoas são modificadas pelo
tempo em que vivem. (130min).
De Mike Bartlett. Tradução Maria
Angela Fontes Frederico. Com
Augusto Madeira, Débora Falabella,
Mateus Monteiro, Alexandre Cioletti e
Yara de Novaes. Direção Eric Lenate.
16 anos. Dia 27/10, 20h

POEMA EM QUEDA-LIVE
Episódio 2 – A Mulher que pariu o pai e
o Fazedor de abandonos
YouTube/TeatrodeConteinerMungunza
A fábula contemporânea sobre a
sensação de suspensão e paralisia
geral do mundo moderno dialoga
com o momento atual de isolamento
social. Na montagem, uma pessoa cai
do topo de um prédio e não chega ao
chão. Os anos passam e este corpo
não consuma a queda e a vida das
pessoas nos apartamentos desse
edifício fica presa numa espécie de
buraco negro pessoal, onde cada um
vive uma experiência que não finaliza.
Dividido em três episódios com foco
em duas personagens em cada um e
as histórias se entrelaçam e todos os
personagens aparecem nos episódios,
mas cada uma será recortada e
aprofundada na imersão de dois
universos por vez. (40min). Argumento
e Produção Geral Cia. Mungunzá de
Teatro. Dramaturgia Verônica Gentilin.
Direção Luiz Fernando Marques. Com
Leonardo Akio, Lucas Bêda, Pedro
Augusto, Marcos Felipe, Sandra
Modesto, Verônica Gentilin e Virginia
Iglesias. Videoartista Flavio Barollo.
Encenação Digital Cia. Mungunzá de
Teatro, Flavio Barollo e Luiz Fernando
Marques. Estreia 16/10, 21h30. Dias
17, 21h; 18, 18h; 21, 21h; 23, 22h e
25/10, 20h. 14 anos. Grátis.
QUEM
PROSPERA
SEMPRE
ALCANÇA
www.facebook.com/quemprospera
www.instagram.com/quemprospera/
Turnê virtual por 15 cidades do país.
A peça aborda a determinação dos
brasileiros em encontrar novas opções
de trabalho por conta própria, ganha
novos tons em tempos de pandemia
com grande parte da população
lançando
mão
da
criatividade
para seguir trabalhando. Texto e direção
Leonardo Cortez. Com André Santos e
Djair Guilherme. (45min). Gratuito. Livre.
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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.
SIMPLES ASSIM
www.youtube.com/user/
BradescoSegurosSA
A peça se baseia em duas coletâneas,
Quem diria que viver iria dar nisso e
Simples Assim, que reúnem cerca de
duzentas crônicas. Dessa pesquisa
resultaram dez cenas, cada uma delas
com duas ou três crônicas entrelaçadas.
A livre adaptação do texto apresenta
histórias entrecortadas que tratam
das relações interpessoais no mundo
contemporâneo, de um tempo acelerado
e mediado por uma tecnologia invasiva e
incontornável. Texto e adaptação Martha
Medeiros e Rosane Lima. Com Julia
Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca
Monteiro. Direção Ernesto Piccolo.
Gratuito. 12 anos. Estreia 09/10.

Websérie
Neste Mundo Louco, Nesta Noite
Brilhante
Na trama, enquanto aviões de
várias partes do mundo decolam e
aterrissam, a vigia do KM 23 de uma
rodovia abandonada encontra, jogada
no asfalto, uma garota que delira
após ser violentada naquela noite
estrelada. Na versão atual, dividida em
episódios a autora Silvia Gomez faz a
apresentação da série, cuja narrativa
é composta por cenas de ensaio do
grupo e discussões do processo de
mesa, além do espetáculo filmado
em estúdio com fotografia de cinema
e reminiscências teatrais. Ao final
de cada episódio, uma heroína
contemporânea conta sua história
e fala sobre o trabalho que tem
realizado para fazer de seu entorno
um lugar melhor. Websérie de Grupo
3 de Teatro e João Wainer. Texto Silvia
Gomez. Direção Gabriel Fontes Paiva
e João Wainer. Com Débora Falabella
e Yara de Novaes. 5 episódios nos
dias 16, 23 e 30/10 out e 06 e 13/11,
às 18h.
Livro
Catálogo Online 15 anos Grupo 3 de
Teatro
A publicação parte do acervo da
companhia, composto por registros
dos principais fotógrafos do teatro
brasileiro, vídeos de teaser de
espetáculos, exposições de trabalho
e entrevistas, além de programas,
catálogos e registros de processos.
Trata-se de uma linha do tempo
permeada de ilustrações e histórias
de um grupo que percorreu o país
com
seus
espetáculos
sempre
partindo de uma dramaturgia potente.
Textos Valmir Santos. Projeto Gráfico
Patrícia Cividanes. Fotos Fábio Audi
, Guto Muniz, João Caldas, Jonas
Golfeto, Leekyung Kim, Pino Gomes,
Sergio Silva e Vitor Zorzal.
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SP ESCOLA DE TEATRO DIGITAL
www.sympla.com.br
Focado em apresentações artísticas e
outros eventos digitais o novo espaço
dá continuidade às temporadas que
sempre existiram nas salas físicas da SP
Escola de Teatro em sua Sede Roosevelt.
A programação especial do mês de estreia
conta com nomes como Ivam Cabral,
Sérgio Mamberti, Lázaro Ramos, João
Acaiabe e Maitê Proença, entre outros.
As sessões de teatro adulto acontecem
às sextas e sábados, às 20h, e de teatro
infanto-juvenil, aos sábados, às 16h.
Os ingressos custarão R$12,50.
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.
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. De 09 a 13/10. Grátis.
TEATRO VIVO
www.instagram.com/vivo.cultura/
#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 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,
20h. Ingresso consciente - R$20, R$30 ou
R$50. 10 anos. De 10 a 31/10.
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24POR9
https://vimeo.com/454605082
www.antropositivo.com.br
A plataforma Antro Positivo lançou
a vídeoperformance 24POR9 como
ação de encerramento do seminário
ADIANTE _ Cultura em Futuros (que
aconteceu entre Julho e Agosto e
tem disponível seus 31 episódios
gratuitamente). Buscando refletir
o momento atual, qual convivemos
com nossas casas de maneira
singular durante a pandemia, conta
com concepção, roteiro e edição
final de Ruy Filho e Pat Cividanes,
música original de Tom Monteiro,
câmeras/performance de Walter
Carvalho, Feco Hamburger, Nana
Moraes, Fernando Velázquez, Artur
Luanda Ribeiro e André Curti, André
Guerreiro Lopes, Edson Barrus,
Flávio Barollo e Pat Cividanes.

Marcelino, Safira Santos, Leandro Leo
e Joy Catharina. Direção Paula Klein
Flecha Dourada. Grátis. Dia 02/10,
15h. Livre.
PANO PRA MANGA
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UC2NTloBjsMjNv4Usd50ERhw/
featured
www.instagram.com/atorandre/
A história de um homem que não sai
de casa, mas encontra uma forma
lúdica de passar o tempo e combater o
tédio de seu cotidiano: interage com o
locutor do rádio (que lhe dá bom dia e
boa noite, além de “levá-lo” para uma
série de aventuras), na certeza de
que tudo que é dito no ar é dirigido a
ele, como se aquela voz fosse do seu
amigo mais íntimo. (50min). Autoria
Alexandre Roit e André Grinberg. Com
André Grinberg. Direção Alexandre
Roit. Sábados e domingos, 16h.
Gratuito. 04 anos. Estreia 12/10
TEMPORADA ALFA CRIANÇA 2020
www.sympla.com.br
É Tudo Família! Virtual
Um grupo de alunos de 9 anos,
estão na mesma classe e precisam
responder “O que é família?” em forma
de seminário para a sala toda e para
o professor bem bravo. Eles terão
alguns desafios pela frente... Primeiro:
por conta da pandemia, as aulas
estão sendo on-line, logo, o seminário
precisará ser por videoconferência.
Segundo: Um dos alunos tem uma
irmã, um meio-irmão e duas meiasmeias-irmãs; tem uma mãe e um
meio-pai, um pai e uma meia-mãe, um
meio-meio-pai e uma meia-meia-mãe.
Texto literário: Alexandra Maxeiner.
Dramaturgia Tábata Makowisk. Com
Aline Volpi, Ana Paula Castro, Marcelo
Peroni e Vladimir Camargo. Direção
Kiko Marques. (50min). Sábados,
17h30. R$20. 05 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.
A MENINA QUE VEIO DO RIO
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ameninadoveiodorio
Um menino paulistano, cria uma forte
amizade com uma garota que morava
dentro de um rio. Ao descobrir que
ela está sem lar e separada de sua
família após o soterramento do rio
onde morava, ele e sua mãe se unem
à menina para buscar uma maneira
de salvá-la antes que a secura do
mundo terrestre a adoeça de vez.
(40min). Texto Júlia Fovitzky. Com Jean
16

Lolo Barnabé
Encenada no palco do teatro ao vivo,
com trechos pré-gravados. A história
conta a vida de Lolo, um sujeito criativo
e inteligente que nasceu há muito
tempo, na pré-história. Casou-se com
Brisa e juntos tiveram um filho: Finfo
Barnabé. Eles eram muito felizes…
mas nem tanto! Moravam numa
caverna, um lugar úmido e escuro.
Então, a família Barnabé começou a
inventar um monte de coisas para o
conforto e a felicidade de suas vidas.
Afinal, conforto é bom demais! Nessa
busca pelo conforto algo saiu errado:
o excesso de invenções e a falta de
tempo trouxeram problemas para
os Barnabés. (50min). Texto literário
Eva Furnari. Adaptação e direção
Claudio Saltini. Com Claudio Saltini,
Nilton Marques e Sandro Gattone.
Domingos, 17h30. R$20. 04 anos.

sentimento de solidão, e um faxineiro de
hábitos simples, inteligente por natureza,
que sempre levou sua vida com leveza
e bom humor. (90min). Texto Claudia
Mauro. Com Claudia Mauro e Édio
Nunes. Direção Alice Borges. Domingos,
20h. R$50. 14 anos. De 04/10 a 29/11.

internacional
FITM
Festival
Internacional
de Teatro de Manizales (Colômbia)
www.festivaldemanizales.com
De 06 a 12/10. Edição número 52,
virtual, com programação gratuita,
reunirá
novas
manifestações
e
ferramentas
dramatúrgicas
que
surgiram, exploradas e potencializadas
a partir do confinamento forçado pelo
Covid-19. Obras da Colômbia, Uruguai,
Brasil, México, Espanha, Argentina,
Chile, Panamá, Nicarágua, República
Dominicana e outros países da
América Latina, muitos deles escritos
e pensados para gerar experiências
nessas plataformas digitais.
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
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”.

presencial
TEATRO PETRA GOLD abrirá suas
portas com 10% da sua capacidade.
https://www.teatropetragold.com.br/
Rua Conde de Bernardote, 26. Leblon.
Rio de Janeiro.
A Alma Imoral
A obra é uma adaptação para o teatro,
a partir do livro homônimo de Nilton
Bonder, faz refletir sobre o certo e o
errado, a obediência e a desobediência,
a tradição e a transgressão, a hipocrisia e
a honestidade, além de aproximar temas
como religião e biologia. Adaptação e
atuação Clarice Niskier. Supervisão Amir
Haddad. (80min). Sábados, 20h. R$50.
18 anos. De 03/10 a 28/11.
A Vida Passou Por Aqui
A peça conta a história de uma profunda
amizade entre uma mulher e um homem
de mundos diferentes – uma professora e
artista plástica que viveu às voltas com as
crises em seu casamento e um enorme
17
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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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