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Foto: Divulgação

Chegamos em 2021 tristes, machucados, humilhados, mas fortalecidos.
Os artistas nunca estiveram tão unidos e organizados. Nosso desejo
é que isso permaneça assim e que aprendamos a trabalhar mais no
coro do que como solistas. A arte sobreviverá graças a essa união. Não
é atoa que a palavra para sindicato em inglês é “union”. Temos que
entender de uma vez por todas que somos mais fortes quando lutamos
juntos pelos nossos direitos e pelos direitos de todos os cidadãos. A arte
e a cultura é um direito universal e o respeito à liberdade de expressão
é parte fundamental da nossa constituição. Nosso agradecimento
aos nossos anunciantes e apoiadores que nos ajudaram a enfrentar
a maior crise dos nossos quase 25 anos de existência. Feliz 2021!

(In)Confessáveis - O Jogo da Verdade, com o Coletivo Impermanente.
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O ASTRONAUTA

em casa

beta.sympla.com.br
Um astronauta é enviado ao espaço
para uma missão intergaláctica, e a
viagem o leva a uma jornada interior
com reflexões sobre a existência
humana e a sua própria existência.
O espetáculo é inspirado na cultura
pop da ficção científica, nos filmes
“2001 – Uma Odisséia no Espaço”,
“Solaris” e “Her” e no repertório
musical de David Bowie, em
especial a música “Space Oddity”.
Dramaturgia
Eduardo
Nunes.
Idealização e direção José Luiz Jr.
Com Eriberto Leão. Sextas, 20h;
sábados e domingos, 18h. Ingressos
de R$10 a R$50. Programação
on-line do Teatro Firjan SESI Centro.
De 08 a 17/01.

ANTRO POSITIVO > Leia a nova
edição da revista!
www.antropositivo.com.br
(acesso a todos os conteúdos e
edições gratuitamente)

A

Na capa, a artista de Gana, Va-Bene
Elikem Fiatsi. Acompanhe também
o especial Pandemia: diversas
ações
promovidas
durante
o
confinamento, 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.

CAPITU
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
ciaosprofanosdeteatro

C

AQUELE QUE CAMINHA AO LADO

Em comemoração aos 120 anos
da publicação de Dom Casmurro,
a peça traz uma nova roupagem
da história clássica de Machado
de Assis. Dessa vez Bentinho está
processando Capitu e o vaso está
em um tribunal onde o público é o
grande júri decidindo em cenas e
no veredito final. O espetáculo é
interativo e através de Forms será
possível escolher quais cenas irão
ser apresentadas.

w w w . s y m p l a . c o m . b r /
aquelequecaminhaaolado
A peça parte de três diferentes
cenas, que se fragmentam e se
complementam: A Outra, A Marca do
Recusado e Do Outro Lado do Mar.
Esses diálogos acontecem em lugares
propícios à intimidade e mostram
personagens perdidas, colocadas
em situações extremas. Texto:
Daniela Smith. Direção: Francisco
Taunay, Bernardo Vilhena e Thiago
Sacramento. Com Alexandre David,
Francisco Taunay, Katia Bronstein,
Luciana Borghi, Nelson Moreira e
Vanessa Pascale. Segundas-feiras,
20h. R$20. Até 25/01

Texto Pedro Fagundez. Com Maicke
Ferreira, Jheny Goll, Guilherme
Brasil, Jorge Luiz Alves, entre outros.
Direção Jonatan Cabret. Domingos,
20h. Ingressos a partir de R$20.
A partir 10/01.
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Paulo Companhia de Dança, o Projeto
Guri, o Theatro São Pedro e o Teatro
Sérgio Cardoso. E lives de diversos
artistas renomados.

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

#DANCEEMCASA
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
agendadedanca/?hl=pt-br

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.

w w w . i n s t a g r a m . c o m /
conectedance/?hl=pt-br

D

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 nos links acima.

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.

(IN)CONFESSÁVEIS - O Jogo Da
Verdade
beta.sympla.com.br/eventos?s=confe
ssaveis&tab=eventos

I

Trinta e seis artistas fazem um
confessionário on-line. Eles fazem
relatos pessoais e reais, reais de
outra pessoa do coletivo ou ficcionais.
O publico assiste em três salas
distintas à essas narrativas enquanto
tenta desvendar o que é verdade
e o que é mentira. Ao final, as três
plateias se juntam, virtualmente,
ao coletivo inteiro e têm mais uma
etapa da experiência. Dramaturgia
e direção: Marcelo Varzea. Textos
e atuação: Coletivo Impermanente.
(60min). Terças e quartas, 21h.
Ingressos a partir de R$20. 16 anos.
De 19 a 27/01.

#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
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O INFERNO É UM ESPELHO DA
BORDA LARANJA

Arnoni. Direção Ricardo Torres.
Sextas, 20h. R$20. De 08 a 29/01.

https://beta.sympla.com.br/

MARCIA
DANÇA

Em diálogo com a madrugada
que habita tudo que existe (a
madrugada insone dos nossos
tempos!), Wander B. se lança em
direção ao inferno — e o inferno
(por incrível que pareça!) não são
os outros, como pensava Sartre,
mas um velho espelho da borda
laranja. Dramaturgismo: Elenice
Zerneri. Dramaturgia, direção e
performance: Wander B. Quartas
e quintas, 20h. R$10. De 13 a
28/01.

MILHAZES

CIA

DE

M

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.

ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br
Em 2021, o Itaú Cultural seguirá
ampliando
a
produção
de
conteúdo para diversos públicos,
como cursos de EAD e vídeos,
programação
para
crianças,
podcast de literatura e de música
no site, apresentações cênicas
e musicais, debates, seminários
e palestras da instituição e na
Enciclopédia Itaú Cultural de Arte
e Cultura Brasileiras.

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.

LUIZ GAMA: UMA VOZ PELA
LIBERDADE
www.teatropetragold.com.br

L

Pássaros

Uma biografia dramatizada de
Luiz Gama, ex-escravo, jornalista,
poeta, primeira voz negra da
literatura brasileira, advogado
abolicionista que libertou mais de
quinhentas pessoas escravizadas.
Com Deo Garcez e Soraia

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.
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MOSTRA
DE
REPERTÓRIO
ON-LINE DO GRUPO TAPA NO
TEATRO ALIANÇA FRANCESA

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.

w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatroaliancafrancesaonline
Trajetória de mais de 40 anos,
o grupo enfrentou várias crises
econômicas,
instabilidades
políticas,
porém
sempre
se
manteve
em
atividade.
Atualmente, continua seu trabalho
artístico, dialogando com essa
nova linguagem proporcionada
pelas
ferramentas
digitais.
Ingressos: R$20 (ingresso único),
R$35 a R$100 (SOS TAPA).

NA SALA COM CLARICE
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
nasalacomclarice

N

Peça
literária
on-line,
em
celebração ao centenário de
Clarice Lispector, em que o
público escolhe, a partir de um
cardápio de textos da autora,
quais gostaria de ouvir naquela
sessão. Obras que compõem
um panorama de suas múltiplas
facetas, incluindo narrativas em
que podemos perceber a própria
Clarice em diferentes fases da
vida. (De 60 a 90min dependendo
das escolhas do público). Textos
Clarice
Lispector.
Concepção
e
atuação
Odilon
Esteves.
Codireção Fernando Badharó.
Sábados, 20h; domingos, 19h.
Gratuito. 12 anos. De 09 a 31/01.

Dia 16/01, 19h - Vidas à Margem
Texto: Grupo TAPA. Direção:
Eduardo Tolentino de Araujo.
Elenco: Flávio Tolezani e Natália
Gonsales. (40min). 14 anos.
Dia 23/01, 19h - O Urso
Texto: Anton Tchekhov. Direção:
Eduardo Tolentino de Araujo.
Elenco:
Brian
Penido
Ross,
Camila Czerkes e Dalton Vigh.
(35min). 12 anos.
Dia 30/01, 19h - Despedida de
Solteiro
Texto: Arthur Schnitzler. Direção:
Eduardo Tolentino de Araujo.
Elenco: Antoniela Canto, Adriano
Bedin, Ariel Cannal e Bruno
Barchesi. (30min). 12 anos.

OS NAVES
www.instagram.com/interoscoletivo/
www.facebook.com/interoscoletivo

MUNGUNZÁ DIGITAL

Espetáculo baseado no processo
de condenação de Joaquim e
Sebastião Naves, considerado o
maior erro do judiciário brasileiro.

www.ciamungunza.com.br/
programacao
Uma

plataforma

feita

por
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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.

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
SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo
www.youtube.com/sescsp

S

Iniciativa que proporcionou o
encontro do público com artistas das
mais diversas áreas e linguagens,
em ambiente digital. Veja e reveja
mais de 400 lives de espetáculos
do #EmCasaComSesc.

TEATRO MORUMBISHOPPING
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.

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.

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.

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
14

TEATRO
40 ANOS

SÉRGIO

CARDOSO

ww w.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
teatro vazio. Uma experiência
única para cada um deles e
também para quem acompanhar
a série. Grátis.
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.
15

Tony Lucchesi. (60min). Teatro
Clara Nunes - Shopping da Gávea –
R. Marquês de São Vicente, 52. Rio
de Janeiro. T. (21) 2274.9696. Quinta
a sábado, 20h; domingo, 19h. R$80.
Livre. De 08 a 30/01.
PARA DUAS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso
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. Texto: Ed
Anderson. Direção: Elias Andreato.
Com: Karin Rodrigues, Chris Couto e
Claudio Curi. (60min). Teatro Sérgio
Cardoso / Sl Paschoal Carlos Magno
- R. Rui Barbosa, 153. Bela Vista.
São Paulo. Sextas e sábados, 19h;
domingos e segundas, 20h. R$20.
12 Anos. De 08/01 a 01/02.
RAINHA ESTER, A ESCOLHIDA
POR DEUS PARA SALVAR O POVO
JUDEU
www.sympla.com.br
Imagine-se uma jovem, no século
quinto antes de Cristo, na Pérsia,
Oriente Médio, pobre, vendedora de
mercado, judia – um povo considerado
menor pelos dominadores persas –
ver-se sequestrada da família para
servir de concubina ao rei. Ela não
queria. A família não queria. Mas foi
engaiolada e levada para o harém.
Quando aconteceu uma chance de
contato com o imperador, Xerxes, ela
aproveitou para colocar suas ideias e
sua postura. Isso a diferenciou das

presencial
A BICICLETA DE PAPEL
www.teatrodasartessp.com.br
A história se passa na virada do
milênio, durante a noite do dia 31 de
dezembro de 2000, onde se encontra
um rapaz que poucos meses antes
ultrapassou o farol vermelho e sofreu
um acidente que matou toda sua
família e lhe transformou em uma
figura solitária e repleta de culpa. Suas
únicas companhias são um gravador,
uma bolinha de borracha e o peru que
nunca fica pronto. É nesse momento
que seu melhor amigo, entra em sua
casa com uma missão: Passar o ano
novo com Ian e provar-lhe que ainda
há tempo para viver e ter esperança
em dias melhores. Texto: Luccas
Papp. Direção: Ricardo Grasson. Com:
Leonardo Miggiorin e Luccas Papp.
(60min). Teatro das Artes - Shopping
Eldorado - Av. Rebouças, 3970.
Pinheiros. São Paulo. Domingos, 19h.
R$60. 10 anos. Estreia 10/01.
NELSON GONÇALVES – O AMOR E
O TEMPO
www.tudus.com.br
Vivendo um conflito constante entre o
amor (a emoção) e o tempo (a razão),
os protagonistas trazem à tona as
emoções vividas por Nelson Gonçalves
ao longo de sua vida e carreira,
cantando seus maiores sucessos,
numa homenagem ao centenário do
cantor e compositor brasileiro, um dos
maiores vendedores de discos do país.
Nelson Gonçalves é revivido por meio
das canções e das emoções do casal de
protagonistas. Idealização: Guilherme
Logullo e Gabriel Chalita. Direção:
Tânia Nardini. Com: Guilherme Logullo
e Jullie. Direção Musical e arranjos:
16

outras. E ela se tornou a preferida.
A rainha. Por 15 anos. Era um recorde,
na época. Não se sabe o que aconteceu
com sua deposição. Mas para o povo
judeu ela estabeleceu-se como uma
salvadora. Texto Cyrano Rosalém. Com
Myrian Rios. Direção Rogério Fabiano.
Teatro West Plaza / Sl. Laura Cardoso.
Shopping West Plaza - Av. Francisco
Matarazzo, s/n. São Paulo. Tel (11)
4858.1421. Sábados, 19h e domingos,
18h. R$80. Venda antecipada: R$40.
Livre. Estreia 09/01.
TEATRO VIRADALATA COMEMORA
15 ANOS
Mostra de repertório infantil on-line e
presencial.
Fundada em 2005 por Alexandra
Golik, a Cia Viradalata vem produzindo
diversos espetáculos aclamados pelo
público e crítica. Os cinco espetáculos
infantis da companhia entram em cartaz
no Teatro Viradalata. A companhia, que
tem como uma das suas principais
características
a
utilização
dos
fundamentos do teatro físico, além de
estar intimamente ligada ao cômico e
a técnica do palhaço. Direção Artística:
Alexandra Golik. Segunda a sexta, 16h.
Teatro Viradalata - R. Apinajés 1387.
Perdizes. T. (11) 3868.2535. Gratuito
(retirar ingresso na bilheteria). De 04 a
29/01.
Coquetel de Fadas – segundas, 16h.
https://youtu.be/2Bd6wx8Wu1Y
Texto e direção: Alexandra Golik.
Elenco: Rennata Airoldi e Bebel Ribeiro.
Os 3 Mosqueteiros – terças, 16h.
https://youtu.be/29h9kzp-or4
Texto e direção: Alexandra Golik.
Elenco: Bebel Ribeiro, Marco Barretto
e Renatta Airoldi.
Viralatas – o Musical – quartas, 16h.
https://youtu.be/BHIrzx07gxc

Texto e Direção: Alexandra Golik.
Elenco: Bebel Ribeiro, Diego Rodda,
Marco Baretho.
História do Brasil – quintas, 16h.
https://youtu.be/g_NpkhHR38g
Texto e direção: Alexandra Golik.
Elenco: Diego Rodda, Humberto
Morais, Joice Jane Teixeira, Marco
Barretho e Rennata Airoldi.
Medinho Medão – sextas, 16h.
https://youtu.be/UKiyJ5U7v8k
Texto, direção e cenário: Alexandra
Golik. Elenco: Diego Rodda e Marco
Barretho.
VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS
2O.OOO LÉGUAS SUBMARINAS

–

bb.com.br/cultura
Inspirados
pelas
viagens
extraordinárias do escritor francês Júlio
Verne (1828-1905), um dos pioneiros
do gênero ficção científica a Cia Solas
de Vento apresenta o projeto Viagens
Extraordinárias. A partir da análise do
romance 20.000 Léguas Submarinas,
escrito em 1869, o diretor e os atores
desenvolveram um repertório de
ações, jogos e esboços de cenas,
usando os recursos oferecidos pelo
vocabulário físico da pantomima e
pelo vídeo com elementos que darão
forma aos cenários da aventura.
Adaptação livre do romance de Julio
Verne. Dramaturgia: Bobby Baq e
Alvaro Assad em colaboração com
elenco. Idealização: Cia Solas de
Vento. Direção: Alvaro Assad. Elenco:
André Schulle, Bruno Rudolf e Ricardo
Rodrigues, com participações de
Bobby Baq e Marcel Gilber. C.C.
Banco do Brasil-SP – R. Álvares
Penteado, 112. São Paulo. T. (11)
4298.1270. Sábados e domingos, 15h.
R$30. Estreia 16/01.
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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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