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celso curi

editorial

Foto: André Prado

Fevereiro de 2021 chegou! Não é fake news. Apesar de
parecer que no Brasil estamos vivendo no século passado
pelas notícias retrógradas vindas do planalto, já estamos bem
perto de completar um ano de convívio com o coronavirus.
Alguns teatros já voltaram a abrir suas salas para espetáculos
presenciais, mas com o aumento do número de mortos
e infectados a cidade entra e sai da fase vermelha e as
apresentações ao vivo podem ser canceladas. Nossa
salvação – público e plateia – será as tão esperadas vacinas,
sejam elas de onde forem. Juntos pela vida e pelo teatro!

Otávio Muller em “Questão De Falha”.
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UMBRELLAS
ART
RESIDENCY;
os podcasts DIANTE D e ainda a
série de fotografias de nus à distância
ÍNTIMO DISTANTE. Na plataforma
você tem acesso a todos os conteúdos
e edições gratuitamente.

em casa
AKA
www.sympla.com.br/aka

A

O espetáculo investiga o universo
pictórico e escultórico de Tomie Ohtake
(1913-2015) tendo como referência a
dança butô. O roteiro cênico de AKA,
“vermelho” em japonês, inspirou-se na
estética das linguagens desenvolvidas
pela artista plástica, e é composto de
quatro estações: esboços, gravura,
pintura e escultura. Cada estação
possui uma cor predominante que
remete às cores mais usadas nos
trabalhos de Tomie: o branco, o
amarelo, o azul e o vermelho. Filmado
no teatro FAAP. Concepção: Emilie
Sugai e Lee Taylor. Direção: Lee
Taylor. Direção Artística Audiovisual:
Joel Pizzini. Performer: Emilie Sugai.
(40min). Quinta, 19h; sexta e sábado,
20h; domingo, 17h. Gratuito. De 04
a 07/02. 12 anos.

A ÁRVORE
https://beta.sympla.com.br
Mescla de Teatro e Cinema, tem
externas realizadas em São Paulo,
além de gravações no Teatro Faap.
Há alguns meses, M. vem enfrentando
um estranho e inexplicável processo
de metamorfose ao ver seu corpo
transformar-se em uma estrutura
vegetal. Prestes a completar a
transmutação, ela se despede de
suas feições mundanas com um
relato que reflete sobre os aspectos
extraordinários da experiência vivida
por um corpo humano. Texto: Sílvia
Gomez. Com Alessandra Negrini.
Direção: Ester Laccava e João Wainer.
Estreia 26/02.
CASA NATURA MUSICAL

ANTRO POSITIVO

w w w . i n s t a g r a m . c o m /
casanaturamusical/

Novidade
>>
acesse
www.
antropositivo.com.br a partir de
04/02 e conheça OUTROS.

w w w . f a c e b o o k . c o m /
CasaNaturaMusical

C

Leia também a nova edição da revista!
Na capa, a artista de Gana, Va-Bene
Elikem Fiatsi, uma das mais instigantes
performers
atuais.
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

Aguardando por um momento mais
apropriado para a retomada dos
shows presenciais, o espaço que
consolidou uma programação diversa e
plural também nas suas redes sociais
prepara mais edições do projeto Afetos,
que traz para as telas dos celulares
um bate-papo de camarim íntimo e
acolhedor compartilhado com o público.
As lives do Afetos são transmitidas
às quintas, 19h, pelo instagram
@casanaturamusical.
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Cultural. Texto: Caio Fernando Abreu.
Direção: Kiko Rieser. Com: André Grecco.
(45min). Segundas, 20h. R$20. 14 anos.
De 08/02 a 01/03.

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 (1929-2019), foi
convidado para compor as ações artísticoculturais do Sesc, especificamente no
Sesc Consolação. Desde então, tornou-se
um dos espaços mais icônicos da cidade
de São Paulo se tratando de teatro.

#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
nos links acima.

#CULTURAEMCASA
www.culturaemcasa.com.br

DARK ROOM

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.

h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
ciaosprofanosdeteatro
Inspirado em “bluebeard” de Charles
Ludlam o espetáculo conta a tragicomédia
do barão doutor Caligola Blue que vive
em seu circo instalado no deserto de
Lugar Nenhum. Não conformado com a
ideia de apenas dois órgãos reprodutores
(masculino e feminino) ele decide reativar
suas pesquisas em criar um terceiro
sexo e decide tomar sua sobrinha, Lady
Daphne como a nova cobaia de seus
experimentos. Mas tudo pode dar certo
ou errado quando os funcionários do circo
e convidados inesperados começam a
ajudar e a dificultar suas tentativas de
conquista. Direção: Jonatan Cabret.
Músicas escritas por Guilherme Brasil.
Com: Guilherme Brasil, Lara Lestrange,
Every, Jorge Luiz Alves, Hiago Christe,
Moyá, Mariana Camargo e Luís Eduardo.
Sextas, 22h30; sábados e domingos, 21h.
Ingressos a partir de R$16. Estreia 19/02.

A DAMA DA NOITE
www.sympla.com.br/alvenaria

D

Na peça, a personagem-título, beirando
à meia-idade, trava uma conversa casual
com um jovem garoto em um bar. Durante
todo o tempo, ela conduz o diálogo a
partir de sua perspectiva de mundo,
suas experiências, anseios e frustrações.
A Dama da Noite fala da morte, da
espera de um grande e verdadeiro
amor e, principalmente, de como ela se
vê à margem do mundo que a rodeia.
Transmissão ao vivo do Alvenaria Espaço
7
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É TUDO FAMÍLIA!

sem vizinhos ao longo de uma noite fria e
encoberta pela neblina. Confinados neste
ambiente inóspito, os personagens
entregam-se a um estranho exercício
de empatia e provocação que tem tudo
para caminhar para um desfecho que
pode ser tanto trágico quanto revelador.
Texto: Sérgio Roveri e Clarissa Campolia.
Com: Fafá Rennó e Leonardo Fernandes.
Direção: Clarissa Campolina e Yara
de Novaes. Os episódios estreiam às
sextas-feiras, um por semana. Sextas,
sábados e segundas, 20h e domingos,
19h. (18min cada episódio). Gratuito. De
05/02 a 01/03. Depois do dia 01/03 todos
os episódios ficam disponíveis de sexta a
segunda, até 30/06. 12 anos.

https://www.sympla.com.br/catarsis

E

Espetáculo infanto-juvenil baseado no
livro de Alexandra Maxeiner. O que é
família? É possível escolhê-la? Laços
que se formam a partir de relações não
catalogadas ou comumente aceitas
podem levar esse nome? Se não, qual
nome dar aos cada vez mais diversos
tipos de união que existem? Seriam
uma espécie de “genérico” de família?
Receberiam o nome do seu princípio
ativo, nesse caso, “Amor”? (75min).
Dramaturgia: Tábata Makowisk. Direção:
Kiko Marques. Com: Aline Volpi, Ana
Paula Castro, Marcelo Peroni e Vladimir
Camargo. Domingos, 11h. Grátis. 6 anos.
Até 28/02.

FREUD-EINSTEIN, MAIO DE 1933
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
CircoMinimoBR

EU ME LEMBRO
www.facebook.com/eumelembro.teatro/

Circo Mínimo une teatro, circo e cinema a
partir do texto original de Allain Didier Weill,
tradução de Cristiane Cardoso Lollo, para
explorar um encontro fictício entre dois
ícones da ciência livre, Sigmund Freud e
Albert Einstein, logo após ambos terem
tido a oportunidade de atacar a ascensão
do Terceiro Reich em correspondência
patrocinada pela Liga das Nações (o
embrião da ONU), e o que os leva a
discutirem suas falhas e inseguranças.
Concepção e adaptação do texto: Rodrigo
Matheus. Direção: Lygia Barbosa. Elenco:
Karen Nashiro, Joca Andreazza, Rodrigo
Matheus e Leonardo Padovani. (60min).
Gratuito. 14 anos.

Baseado no livro do autor De Rose.
A peça transporta o público à uma
sociedade atemporal, matriarcal, sem
espaço geográfico definido, mas que
suscita através de seu cotidiano a
reflexão sobre os paradigmas atuais
através da acentuação de valores que
retratam outras possibilidades nas
relações humanas. Com: Thais Barbeiro,
Pericles Moraes e elenco. Direção:
Miguel Hernandez. (80min). Teatro Novo R. Domingos de Morais, 348. Vila Mariana.
São Paulo. Sábados e domingos,
18h; segundas, 21h. De R$30 a R$60.
16 anos. Até 01/03.
FAROL DE NEBLINA

Dia 06/02, 10h e 14h - CEU Navegantes
- www.facebook.com/ceunavegantes.sme

www.espetaculoneblina.com.br

F

Adaptado do espetáculo teatral “Neblina”,
a websérie tem quatro episódios,
elementos de suspense e thriller
psicológico e mostra o misterioso
encontro de um casal, em uma casa

Dia 11/02, 14h e 16h - CEU Paraisópolis www.facebook.com/CEUParaisopolis
Dia 12/02, 10h e 14h - CEU Inácio Monteiro
- www.facebook.com/inaciomonteiro.ceu
9

10

HERÓIS

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.

https://beta.sympla.com.br/eventos/
teatro-espetaculo

H

Episódio “Música” da “Trilogia Solo”.
Livremente inspirada nas vidas
e músicas de astros da cultura
rock dos anos 60 e 70. Aborda
valores submersos no cotidiano
contemporâneo, como a tentativa
de controlar o tempo, a busca da
identidade, a anestesia dos afetos e
o respeito pelas diferenças. (55min).
Direção, Texto e Atuação: Paulo
Azevedo. Sábados, 21h e domingos
17h. R$40. 12 anos. De 13 a 28.02.

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.

ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br

I

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.
MARCIA
DANÇA

MILHAZES

CIA

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

DE

M

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.

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
11
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Os Satyros levam à cena desejos
e sentimentos represados que se
manifestam em tempos de “novo
normal”: o sexo, as carências
de afeto e contato físico, as
saudades das rotinas abandonadas,
as compulsões adquiridas ou
intensificadas pelas drogas lícitas
e ilícitas e outros desejos e manias
particulares. Roteiro: Ivam Cabral e
Rodolfo García Vázquez. Direção:
Rodolfo García Vázquez. Elenco:
Alessandra Nassi, Alex de Felix,
Alex de Jesus, Anna Kuller, André
Lu, Beatriz Medina, Bruno de
Paula, Dominique, Elisa Barboza,
Felipe Estevão, Guilherme Andrade,
Heyde Sayama, Ícaro Gimenes,
Ingrid Soares, Júlia Francez, Karina
Bastos, Luís Holiver, Marcelo Vinci,
Roberto Francisco e Vitor Lins.
Sábados e domingos, 18h. Gratuito.
De 06 a 21/02.

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

N

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
NENHUMA
PONTA
SOLTA:
A
MASTERCLASS
DE
DOM
CASMURRO
h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
matamoscasteatral

QUESTÃO DE FALHA
https://beta.sympla.com.br

O enredo de Dom Casmurro
é contado por meio de uma
“Masterclass”
do
narradorprotagonista. Durante sua palestra,
Bento Santiago tentará provar sua
versão dos fatos para aqueles que
o assistem e, indiretamente, terá
suas contradições e incoerências
expostas
ao
comentar
suas
memórias, as quais carregam
uma dualidade em relação a sua
veracidade. Direção: PV Hipólito.
Elenco e Dramaturgia: Ana Alencar,
Bella Rodrigues, Franco Cammilleri
e José Pedro – Grupo Matamoscas
Teatral. Sábados, 21h; domingos,
20h. R$20. Até 07/02.

Q

A peça será encenada ao vivo da
casa de Otávio Muller e contará com
cenas pré-gravadas. A transmissão
acontece
de
forma
digital.
O público irá participar ativamente
e conversará com a equipe
discutindo a montagem, sugerindo,
experimentando junto com o elenco
e o grupo de criação. Alguns
poderão até se arriscar a dirigir o
ator ou a atuar.
(60min). Texto: Daniel Belmonte
e Fabrício Branco. Com: Otávio
Muller. Direção: Gabriel Fontes
Paiva. Sexta e sábado, 21h30 e
domingo, 19h. R$30. De 05 a 21/02.
Encenado ao vivo no Teatro FAAP.
16 anos.

NOVOS NORMAIS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros
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A SEMENTE DA ROMÃ - Versão
Digital

SESC DIGITAL

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
bma1925/featured

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.

https://sesc.digital/home

S

Durante a apresentação da peça As
Três Irmãs, seis atores coadjuvantes
vivem
nos
bastidores
conflitos
pessoais, profissionais e mesmo
existenciais enquanto esperam a
entrada em cena. Alguns desses
conflitos dialogam com as questões
dos personagens de Tchekhov
que estão em cena, outros são
relacionados com o sentido da arte e
as dificuldades da profissão. Outros
ainda dizem respeito às relações
familiares, dificuldades financeiras e
conflitos entre os elementos do grupo.
Entre depoimentos sobre a história
do teatro dos últimos sessenta anos,
frustrações e alegrias proporcionadas
pelo exercício do palco e problemas
do dia a dia, esses seis atores e
personagens compõem um concerto
singelo, poético e humano sobre a
experiência de escolher viver da arte e
pela arte do teatro. Texto: Luis Alberto
de Abreu. Com Walderez de Barros,
Sérgio Mamberti, Ondina Clais,
Lavínia Pannunzio, João Vasconcellos
e Eduardo Estrela. Direção, roteiro de
filmagem e de edição: Marina Nogaeva
Tenório e Ruy Cortez. (80min).
Gratuito. Youtube da Biblioteca Mário
de Andrade. 14 anos

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

SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo

www.teatromorumbishopping.com.br/

www.youtube.com/sescsp

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.

T

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.
14

TEATRO PARA ALGUÉM
www.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
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
teatro vazio. Uma experiência única para
cada um deles e também para quem
acompanhar a série. Grátis.
UMA CENA DE AMOR PARA FRANCIS
BACON
http://bit.ly/manaslab

U

Acontecimentos da vida de uma artista
plástica que, entre delírios, memórias e
realidade, reflete sobre um relacionamento
abusivo. Autoria: Fernanda Zancopé.
Direção: Dante Passarelli e Fernanda
Zancopé. Provocação de Atuação:
Emerson Danesi. Com: Leonardo Silva,
Luiza Válio, Pedro Ribeiro, Fernanda
Zancopé e Dante Passarelli. (75min).
Sábados e domingos, 20h. Grátis.
16 anos. Estreia 13/02.
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RAINHA ESTER, A ESCOLHIDA
POR DEUS PARA SALVAR O POVO
JUDEU

presencial
BONITA LAMPIÃO

www.sympla.com.br

www.teatrosergiocardoso.org.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
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
Shopping - Av. Francisco Matarazzo,
s/n. São Paulo. T.4858.1421. Sábados,
19h e domingos, 18h. R$80. Venda
antecipada: R$40. Livre. De 13 a 28/02.

Espetáculo que funde teatro, dança,
vídeo. Apresenta momentos da
trajetória de luta e resistência do
casal de cangaceiros Maria Bonita
e Lampião, mostrando o universo
violento
do
“banditismo
social”
chamado Cangaço, em paralelo às
perversas violências cotidianas a que é
submetida a população brasileira hoje.
Texto: Renata Melo. Escritura cênica e
Direção geral: Lena Roque. Intérpretes:
Aysha Nascimento e Francisco Gaspar.
(50min). Teatro Sérgio Cardoso /
Sl Paschoal Carlos Magno - R. Rui
Barbosa, 153. Bela Vista. São Paulo.
T.3288.0136.
Sextas,
sábados,
domingos e segundas, 19h. R$20.
12 anos. Estreia 26/02.
AS DESMEMORIAS DA
A MARQUESA DE RABICÓ

EMÍLIA-

www.facebook.com/grupotrapo  
A boneca mais famosa do mundo
da literatura infanto-juvenil, resolveu
escrever suas “desmemorias”, que
segundo ela, são fatos esquecidos
com meias verdades inteiras contadas
do seu jeitinho. Para tal missão, ela
resolveu contar com a ajuda do seu
amigo inseparável: O sábio Visconde
de Sabugosa. Direção e Concepção:
Muriel Vitória. Com: Vitória Rabelo ,
Diego Britto, Isaque Patrício, Marília
Pacheco, Lucas Soares e Layana
Cattoni. (50min). Teatro Raposo /
Sl. Irene Ravache - Shopping Raposo.
Rodovia Raposo Tavares km14,5. São
Paulo. Sábados,16h. $50. 07 anos.
De 06 a 27/02.

SABE QUEM DANÇOU?
www.bilheteriaexpress.com.br
Ambientada
nos
anos
80,
a
tragicomédia desvenda o universo do
expressivo personagem Madonna,
esperto
receptador
de
objetos
roubados que ampara “rapazes” em
sua casa. Texto: Zeno Wilde. Direção:
Hermes Carpes. Elenco: Hermes
Carpes, Marcondes Lobo, Kalel de
Olveira, Alexandre Amaral e Ronaldo
Spedaletti. Atores convidados: João
Machado e Leal Duarte. (70min).
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20.000 Mil Léguas Submarinas

Teatro West Plaza Shopping Av. Francisco Matarazzo, s/n. São
Paulo. T.4858.1421. Sextas, 21h.
R$60. 16 anos. De 05 a 26/02.

De 20 a 28/02.
Sábados e domingos 15h.
Idealização: Cia Solas de Vento.
Direção: Alvaro Assad. Elenco: André
Schulle, Bruno Rudolf e Ricardo
Rodrigues. Dramaturgia: Bobby Baq
e Alvaro Assad em colaboração com
elenco.

SERTÃO SEM FIM
www.teatrosergiocardoso.org.br
O cruzamento da história de três
mulheres da comunidade de Três
Outeiros de Macaúbas (BA): Maria
Tertulina, Tertulina Alves (sua neta)
e Maria Izabel, moradora daquela
comunidade, conhecida na região
como a rainha das cavalgadas.
Desse cruzamento nasce a narrativa
mito-poética
sobre
Sebastiana
(Bastia).
Dramaturgia:
Rudinei
Borges dos Santos. Idealização,
pesquisa e interpretação: Tertulina
Alves. Direção: Donizeti Mazonas.
(60min). Teatro Sérgio Cardoso /
Sl Paschoal Carlos Magno - R. Rui
Barbosa, 153. Bela Vista. São Paulo.
T.3288.0136. Segunda a sexta, 19h.
R$10. Livre. De 05 a 22/02.

C.C. Banco do Brasil-SP –
R.
Álvares
Penteado,
112.
São Paulo. T.4298.1270. R$30.
VISITA TEATRALIZADA AO CCBB
O Banco Do Brasil, O Centro
Cultural e a Cidade de São Paulo
– Uma Viagem No Tempo
bb.com.br/cultura
A história de um grupo de
personagens típicos do centro
paulista – uma vendedora de frutas
da rua da Quitanda, um arquiteto,
uma fotógrafa e um grupo de choro
– que são teletransportados por
uma máquina do tempo e trazidos
diretamente do século XIX para os
dias atuais. Perdidos pelo centro de
São Paulo eles precisam descobrir
como voltar ao passado. A ação
também está disponível virtualmente
pelo site www.bb.com.br/cultura.
Direção Artística e Encenação:
Kleber Montanheiro. Direção Musical
e
Composições:
Lua
Oliveira.
Roteiro: Cia Mar. Intérpretes: Jéssica
Policastri, Beatriz Barros e Bruno
Lourenço. Músicos e Arranjos: Lua
Oliveira e Henrique Ribeiro. Músicos
Convidados: Alisson Amador e
Gustavo Surian. Dias 13 e 27/02,
11h. C.C. Banco do Brasil-SP –
R.
Álvares
Penteado,
112.
São Paulo. T.4298.1270.

VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS
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 Volta ao Mundo em 80 Dias
De 20 a 27/02.
Sábado, 11h.
Criação: Carla Candiotto e Solas
de Vento. Direção: Carla Candiotto.
Texto: Carla Candiotto e Pedro
Guilherme. Elenco: Bruno Rudolf e
Ricardo Rodrigues.
17

GUIA DE TEATRO

Publicado por:
OFF Produções Culturais Ltda.
Tel 11 2157.5155
off.guia@uol.com.br
End. para correspondência:
R. Visconde de Ouro Preto, 51 / 41
SP / SP - CEP 01303-060
www.guiaoff.com.br
Nossa Capa:

Editores:
Celso Curi
Wesley Kawaai
Contato:
Luciana Justi
off.anuncios@uol.com.br
Roteiro:
Thais Romano
roteiro.off@uol.com.br
Diagramação e Editoração:
Dado Rodrigues
Jornalista responsável:
Celso Curi - Mtb. 63891

Aysha Nascimento e
Francisco Gaspar em
Bonita Lampião, direção
de Lena Roque, no Teatro
Sérgio Cardoso.
Foto: Joca Duarte.

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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