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2020 veio para nos ensinar que nada é garantido neste mundo,
especialmente no mundo das artes. O melhor período para as
programações teatrais sempre foi de março a setembro e os criadores
e produtores tiveram que se reinventar e cair na WEB. E vamos
combinar que muitos criadores nadaram de braçada nesse mar de
novidades. A temporada teatral paulistana, presencial, retoma seu
curso, ainda que muito discretamente e dentro dos novos protocolos,
exatamente no período em que já estaríamos desaquecendo
os motores. Tudo de cabeça pra baixo ou como dizemos nós,
paulistanos, de ponta cabeça. Calma, falta pouco, 2021 logo vai chegar!

Laerte Késsimos em Ser José Leonilson
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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
https://checkout.tudus.com.br/
teatro-porto-seguro-cara-palavra/
selecione-seus-ingressos
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.
Programação digital do Teatro Porto
Seguro. Até 15/11.
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.

em casa
ANTRO POSITIVO > Especial
Pandemia: na plataforma
http://www.antropositivo.com.br
Acesso a diversas ações promovidas
durante a pandemia, todas gratuitas,
criações de Pat Cividanes e Ruy
Filho, como as 31 conversas
do seminário online ADIANTE _
Cultura em Futuros; o experimento
narrativo A INCERTITUDE, que une
dramaturgos do Brasil, Portugal
e Bolívia; as reflexões em vídeo
da INVASÃO CRÍTICA para o
canal PINK UMBRELLAS ART
RESIDENCY; os podcasts DIANTE
D e ainda a série de fotografias de
nus à distância ÍNTIMO DISTANTE.
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. 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
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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.
#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 quintafeira, 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.
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.
EXREALITY
www.exreality.com.br
Trata-se de um experimento artísticosocial onde tudo pode acontecer. São
duas sessões, cada uma dura nove
dias, tempo total da experiência.
Todos os dias, às 21h30 haverá um
resumo com a participação de um
apresentador.
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Três participantes estão dentro de
uma espécie de reality show on-line
em busca do sentido da vida e de um
prêmio, onde tudo o que se passa na
tela dos seus celulares será exposto
24 horas, durante 9 dias seguidos.
O público pode acompanhar, participar
e até mesmo definir os rumos da
experiência através da interação com
a plataforma criada para o projeto e
do contato direto com os participantes
e o apresentador do programa.
Realização ExCompanhia de Teatro.
Criação, direção e dramaturgia
Gustavo Vaz, Bernardo Galegale
e Gabriel Spinosa. Com Bárbara
Salomé, Johnnas Oliva e Thiago
Andreuccetti. Apresentador Daniel
Warren. Participação especial Ivy
Donato, José Sampaio, Juliana Pina.
Apresentação 1 - de 06/11 às 21h30
a 14/11. Apresentação 2 - de 27/11 às
21h30 a 05/12. Entradas diárias ao vivo
às 21h30. A partir de R$20. Teatro Porto
Seguro - contato@teatroportoseguro.
com.br 16 anos.
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
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
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.
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.
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PHANTASMAGORIA II

reconciliação com a nossa finitude.
Dramaturgia e pesquisa Leonardo
Moreira. Direção Aura Cunha.
Idealização
e
atuação
Laerte
Késsimos. (95min). Quintas, 20h30.
Contribua com quanto puder. 16
anos. Até 19/11. Dias 28/11 e 03/12,
21h. Grátis - www.ciamungunza.
com.br/leonilson/ ou www.youtube.
com/TeatrodeContêinerMungunzá

www.instagram.com/emebarbassa/
www.instagram.com/davi_tostes/

P

Amor
próprio,
solidão
e
vulnerabilidade são alguns dos
temas abordados pela peça online. Na primeira fase o foco do
final de um relacionamento entre
um homem hétero e uma mulher
trans foi contado sob o ponto de
vista masculino, agora é a vez de
sabermos como ela viveu o término.
Tendo como diretora e protagonista
Eme Barbassa, atriz trans, gorda
e feminista, essa segunda parte
reflete sobre questões de gênero
e sexualidade em uma sociedade
extremamente
preconceituosa.
Dramaturgia
e
direção
Eme
Barbassa. Com Davi Tostes, Eme
Barbassa, Déo Patrício, Vanessa
Mello, Katia Calsavara, DaCota
Monteiro e Bruno Alba. Dias 04 e
18 (primeira parte) e dias 11 e 25/11
(segunda parte). Quartas-feiras,
21h. Centro Cultural da Diversidade

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.

SER JOSÉ LEONILSON
www.sympla.com.br

S

Uma costura poética entre a
vida e obra do artista plástico
José Leonilson (1957-1993) e
a biografia do ator. Elaborado a
partir de depoimentos (artísticos
e biográficos) do artista plástico
e registros sonoros feitos pelo
próprio Laerte durante o processo
de criação e pesquisa, o público
acompanha as inquietações dos
dois artistas: a feitura artística como
um autorretrato, a casa de infância
como um ambiente de domesticação,
a sexualidade como campo de
batalha, as pontes amorosas como
uma travessia e a doença como uma
11
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TEATRO MORUMBISHOPPING

teatro vazio. Uma experiência
única para cada um deles e
também para quem acompanhar a
série. Grátis.

www.teatromorumbishopping.com.
br/

T

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 VIVO
www.instagram.com/vivo.cultura/
#TeatroVivoEmCasa
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.

TEATRO PARA ALGUÉM
www.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
40 ANOS

SÉRGIO

O VENDEDOR DE SONHOS
http://teatrofernandotorres.com.br

V

Na trama, o personagem Júlio César
tenta o suicídio, e é impedido de
cometer o ato final por intermédio
de um mendigo, o “Mestre”, que
lhe vende uma vírgula, para que
continue a escrever a sua história.
Juntos encontram Bartolomeu,
um bêbado boa-praça que decide
unir-se a eles na missão de
vender sonhos e de despertar a
sociedade doente. A revelação de
um passado conflituoso do Mestre
pode destroçar a grande missão do
Vendedor de Sonhos. Adaptação
Augusto Cury, Cristiane Natale e
Erikah Barbin. Com Luiz Amorim,
Adriano Merlini, Pitty Santana,
Fernanda Mariano, Lino Colantoni,
Marcus Veríssimo e Guilherme
Carrasco.
Direção
Cristiane
Natale. (70min). Sexta e sábado,
21h; domingo, 19h. De R$50 a
R$100. Teatro Fernando Torres –
R. Padre Estevão Pernet, 588. São
Paulo. 10 anos. Até 29/11.

CARDOSO

www.teatrosergiocardoso.org.br
O
Teatro
Sérgio
Cardoso
completou 40 anos em outubro.
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
13
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Comemorando 20 anos da Cia
Bendita Trupe o espetáculo acontece
a céu aberto no estacionamento do
Teatro Arthur Azevedo e investiga
os protocolos do teatro no retorno
ao presencial antes da vacina,
inaugurando um formato inédito de
receber o público. Com 20 cabines
individuais
transparentes,
que
garantem a sensação de isolamento
e proteção à plateia, o espectador é
convidado a ver e sentir a peça como
se estivesse dentro da cena. Volpone é
um homem sem filhos, especialista na
arrecadação de riquezas e, para mais
acumular, finge estar agonizante e
diverte-se com o desfile de bajuladores
que, na expectativa de serem
contemplados em seu testamento,
o enchem de favores e se prestam
a todas as humilhações. Texto Ben
Jonson, na versão de Stefan Zweig.
Adaptação Marcos Daud. Idealização
e direção Johana Albuquerque. Com
Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Joca
Andreazza, Luciano Gatti, Marcelo
Villas Boas, Maurício de Barros, Pedro
Birenbaum, Vanderlei Bernardino,
Sérgio Pardal e Vera Bonilha. Direção
Musical e músicas originais Pedro
Birenbaum. (110min). Estacionamento
do Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes
de Barros, 955, São Paulo. Quarta a
sábado, 20h; domingos, 18h. Gratuito
a R$20. 12 anos. Até 08/11.
TEATRO ALFA - Temporada Infantil
www.teatroalfa.com.br
Dias 01, 07 e 08/11 - O Dia Que
Minha Vida Mudou por Causa de
Um Chocolate Comprado nas Ilhas
Maldivas. Dias 14, 15, 21 e 22/11 –
Meu Amigo Inventor. Dias 28 e 29/11
05 e 06/12 – A Menina e o Tempo. Dias
12, 13, 19 e 20/12 - Lolo Barnabé.
R$40 (inteira adultos) e R$20 (meia
para crianças, estudantes e maiores
de 60 anos). Sempre às 16h. Teatro
Alfa – R. Bento Branco de Andrade
Filho, 722. São Paulo. T.5693.4000.

presencial
FESTIVAL DE HUMOR DO TEATRO
PROCÓPIO FERREIRA
http://teatroprocopioferreira.com.br
Uma série de stand-ups que marcam
a fase de retomada presencial das
atividades no espaço. Os humoristas
convidados para o festival são Maurício
Dollenz, Emerson Ceará, Bruno Motta,
Lucas Salles, Rominho Braga, Osmar
Campbell, Fabiano Cambota, Nany
People, Cris Pereira, Rafael Cortez,
Rogério Morgado, Victor Sarro, Oscar
Filho, Nando Viana, Robson Nunes,
Micheli Machado, Thiago Ventura,
Santiago Mello, Luca Mendes, Leo
Ferreira, Victor Ahmar, Leo Lins,
Murilo Couto e Matheus Ceará.
As apresentações acontecem sextas e
sábados, 21h; e domingos, 19h. R$60
e R$70. Estreia 06/11. Rua Augusta,
2823. São Paulo.
JOÃO E MARIA, o musical
https://bileto.sympla.com.br/
event/66589
A
narrativa,
universalmente
conhecida, traz símbolos do medo
e da coragem, dos sonhos e dos
pesadelos, mantendo atual o conto
alemão escrito em 1812. O espetáculo
traz esperança para enfrentarmos as
dificuldades. (70min). Texto e direção
Daniela Stirbulov. Atores convidados
Ivan Parente e Adriano Fanti. Direção
Fernanda Chamma. Direção musical
Willian Sancar. Músicas e trilha original
Fred Silveira. Teatro-D / Lounge de
Eventos - R. João Cachoeira, 899. São
Paulo. Entrada pelo Hipermercado
Extra Itaim. Sábados e domingos, 16h.
R$100. Livre. Até 08/11.
PROTOCOLO
VOLPONE,
Um
Clássico em Tempos Pandêmicos
www.instagram.com/benditatrupe/
www.facebook.com/benditatrupeteatro
15

TEATRO NA ESTRADA
https://bileto.sympla.com.br/
event/66754/d/90369/s/475475
Irá
viabilizar
apresentações
de
aproximadamente 50 espetáculos
em 15 cidades brasileiras, em teatros
ou drive-ins, facilitando o acesso
do público à produções artísticas.
No Teatro Procópio Ferreira, passam
pelo palco as peças: Dois idiotas
sentados cada qual em seu barril,
concepção e direção: Stella Tobar.
Com Giuliano Caratori e William
Maciel Cenografia: Paula de Paoli
(04/11, 15h), Eu |Telma, dramaturgia
e atuação: Nicole Marangoni (04/11,
19h), Crashhh, um solo de ilusões,
interpretação e concepção Dani
Rocha-Rosa (11/11, 15h) e Marcelino
Musical, concepção e direção: Marcelo
Lujan. Com Marcelo Lujan, Daniela
Rocha-Rosa
LaClass
Excêntricos
(11/11, 19h). Teatro Procópio Ferreira
- Rua Augusta, 2823. São Paulo. Inf.
T. (11) 3083.4475. Grátis - os ingressos
devem ser reservados pela Sympla.
TEATRO PETRA GOLD
O teatro abre as 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. Até 28/11.
A Vida Passou Por Aqui – 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
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. Até 29/11.
Os Vilões de Shakespeare - Um
olhar bem-humorado, um desfile
de personalidades que possuem
a natureza do mal, os pecados do
teatro e as vaidades dos atores.
Um conferencista, uma espécie de
palestrante, que reúne e analisa trechos
da obra de Shakespeare e ao mesmo
tempo vive os personagens. De Steven
Berkoff. Tradução e adaptação Geraldo
Carneiro. Com Marcelo Serrado.
Direção Sergio Módena. Quintas, 20h.
R$50. 12 anos. Até 26/11.

offinho
CIA LE PLAT DU JOUR
h t t p s : / / b i t . l y /
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
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=vW0lRWe_7Z4&t=18s
A amizade entre um malabarista
atrapalhado e um borracheiro
16

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
w w w . y o u t u b e . c o m /
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.
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 “leválo” 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.

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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