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celso curi

editorial

Foto: Isadora Brant

Em março, completamos um ano que a arte invadiu a internet e
continua nadando de braçada neste parceiro virtual que recebeu
artistas e público de bytes abertos. Apesar de estarmos entrando
em uma zona de risco perigosa, com a chegada das novas cepas do
coronavirus, alguns teatros têm arriscado oferecer apresentações
presenciais, seguindo os protocolos sanitários. E, como parece que
estamos vivendo em algum lugar do passado, a arte voltou a viver de
passar os chapéus no final dos espetáculos. Isso deixa evidente a
fragilidade financeira do setor. Neste mês, para provar que dinheiro
público é fundamental no desenvolvimento da cultura e da arte, as redes serão
ocupadas com as milhares de produções gratuitas realizadas com os recursos da Lei
Emergencial Aldir Blanc, aprovada em 2020, pelo Congresso Nacional. A arte salva!

Alessandra Negrini em “A Árvore”
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CARNE DE MULHER

Foto: Lenise Pinheiro

PAULA COHEN

NÃO SE MATE

Foto: Priscila Prade

LEONARDO MIGGIORIN

MARCOS DAMIGO

Foto: Alex Silva Jr.

MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
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BONITA LAMPIÃO

em casa

https://www.sympla.com.br
https://www.teatrosergiocardoso.org.br/

A ÁRVORE

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). Quinta
a domingo, 19h. 12 anos. De 19/03
a 18/04.

h t t p : / / t u d u s . c o m . b r /
fontes-realizacoes-a-arvore

A

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.
(70min). Programação online do
Teatro FAAP Texto: Sílvia Gomez.
Direção: Ester Laccava e João
Wainer. Com Alessandra Negrini.
Sexta e sábado, 20h e domingo,
19h. R$30. 14 anos. Até 18/04.

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

C

A peça gira em torno de Brad, um
camboy. Brad está em uma sala de
chat e tem um encontro privativo
com 11 indivíduos. A performance
interativa reflete a superexposição
online, a pós-pornografia, o desejo por
pixels, o vazio das relações pautadas
nos padrões de beleza e o sexo como
motor de uma busca desenfreada por
tudo aquilo que sirva para aplacar a
solidão. Através de números e jogos,
um “camboy” exposto em seu “pay per
view” de nudes, reflete sobre o corpo
versus o que ainda chamamos de
alma. Dramaturgia e direção: Ricardo
Corrêa. Com: Davi Reis. (45min).
Sábados e domingos, 21h. R$50.
18 anos. Estreia 27/03.

BARDO SEM FILTRO
https://www.sympla.com.br

B

Inspirada em quatro peças de
William Shakespeare “A Megera
Domada”, “Trabalhos de Amor
Perdidos”, “Muito Barulho Por
Nada” e “Está Bem o Que Bem
Acaba”. Com Fernando Vieira,
Carol Martinni, Renan Villas,
Maira Natássia, Caio Magaldi e
Bryan Parasky . Direção Eliete
Cigaarini . Sábados e domingos ,
20h. Ingressos a partir de R$12,50.
De 06 a 28/03.
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CARNE DE MULHER

relação com seu pai. Temas como
encontro, ausência, repressão e afeto
surgem no universo criativo entre
memórias autorais e ficcionais do
ator. Dramaturgia: Alexandre Paz,
Nina da Costa Reis e Pedro Emanuel.
Direção: Nina da Costa Reis. Atuação:
Alexandre Paz. (60min). Sábados e
domingos, 20h. Gratuito. 16 anos.
De 06 a 28/03.

www.facebook.com/carnedemulher/
Escrito em 1977 e que está mais atual
do que nunca. A história é sobre uma
mulher que está sendo interrogada por
uma médica e sua equipe. A partir do
seu depoimento, nos deparamos com
a trajetória de alguém que foi alvo de
uma sequência de violências de gênero
ao longo da vida e que de repente
decide colocar em prática, como com
a força de um grito, o seu ato de
libertação. Texto: Dario Fo e Franca
Rame. Direção: Georgette Fadel.
Direção de vídeo e visual: Roberta
Cunha. Concepção e atuação: Paula
Cohen. Dias 22, 23, 29, 30/03 e 05 e
06/04, 20h. Gratuito.

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.

CASA NATURA MUSICAL
www.casanaturamusical.com.br
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
casanaturamusical/
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.

COM AÇÚCAR E COM AFETO
http://www.encontos.com.br/
Dois contos populares brasileiros
num espetáculo único de contação
de histórias, o jovem Coco Mole vai
enfrentar várias criaturas para encontrar
sua amada Melancia, uma sereia que
precisa ter o encanto quebrado para
poder viver na terra. Espetáculo do
Coletivo Era. (35min. cada vídeo). Livre.
Gratuito. Estreia 20/03.

CAVALOS
https://beta.sympla.com.br/
Um homem sozinho em seu quarto
reflete sobre si mesmo e busca
responder
perguntas
sobre
a
masculinidade, por meio da sua
7
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paulistanas, a dramática história de
amor de Orfeu e Eurídice ganha vida
nas periferias paulistanas. O herói
grego da montagem atual é o jovem
mais desejado da região, enquanto a
sua amada é uma visitante que atrairá
olhares impiedosos na comunidade.
Separados por um rio, eles lutarão
pelo seu amor em um caminho cheio
de pedras e obstáculos cruéis. O
espetáculo será encenado ao vivo
on-line no palco do Viga Espaço Cênico.
Texto: Andreza Rodrigues e Thuane
Campos. Direção Artística: Jorge Alves.
Direção Musical: Paulo Henrique Costa.
Direção de Movimentos e Coreografia:
Gustavo Medeiros. Com Tô em Outra
Cia. de Teatro. (80min). Dias 01, 02, 08,
09, 15 e 16/03; 20h. Gratuito.

CONTOS DE PAPEL
https://www.youtube.com
Em “Contos de Papel”, a atriz e
contadora de histórias Isis Madi e a
artista Clara de Cápua investigam a
conhecida relação entre a história e
ilustração e os possíveis jogos que
podem existir entre elas quando são
manipuladas e/ou criadas ao vivo. O
novo repertório, pensado para as
apresentações online, tem como tema
o folclore brasileiro e convida o público
a criar um desenho coletivo que junta,
em uma só figura, características
de seres inventados e imaginados.
Criação e atuação: Isis Madi. Criação
e manipulação de desenhos: Clara de
Cápua. Criação musical e performance:
Lari Finocchiaro. (50min). Sábados
e domingos, 11h. Gratuito. Livre.
De 27/03 a 11/04.

DE BAR EM BAR
https://youtu.be/TtfJa69sbrw
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
debarembarteatroonline

#CULTURAEMCASA
www.culturaemcasa.com.br

Rio de Janeiro, 23 de junho de 1996,
dia do assassinato de Paulo César
Farias: Em quatro locais diferentes do
Rio de Janeiro, quatro personagens
– um michê de sauna, uma dona de
casa de classe média, um empresário
e uma cantora de axé – relembram, por
meio de monólogos alternados, a ‘Era
Collor’ e sua influência em suas vidas.
A narrativa se passa em uma época
de grandes mudanças para o país: o
fim da ditadura e o começo da nova
república. Texto e idealização: Rogério
Corrêa. Direção: Isaac Bernat. Direção
de imagens e transmissão ao vivo:
Thiago Sacramento. Com: Ângela
Rebello, Léo Wainer, Letícia Isnard e
Thadeu Matos. Dias 14, 15, 21 e 22/03;
20h. Gratuito. 16 anos.

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.
DAS RUAS, UM ORFEU DE MOCHILA
– O MUSICAL
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCqitB7m1sVcbtzYygAotryw

D

www.facebook.com/toemoutraciaoficial
Da mitologia grega para as periferias
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DESMARGINAÇÃO: FRAGMENTOS
OU O QUE SOBROU
www.sympla.com.br/desmarginacao
w w w . f a c e b o o k . c o m /
cialadesdenosaoficial
À partir de textos escritos por outras
mulheres, elas encenam relatos
adaptados
numa
tentativa
de
materializar imaginários possíveis. As
três artistas apresentam cenas curtas
transmitidas ao vivo pelo aplicativo
Zoom. A cada episódio cênico o
projeto conta, ainda, com uma atriz e
uma diretora convidadas. Em quatro
episódios cênicos distintos, 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. Direção:
Angelina Trevisan, Érica Montanheiro,
Mariá Guedes e Mariela Lamberti.
Elenco: Carol Vidotti, Ericka Leal,
Gabi Costa, Letícia Rodrigues, Natália
Martins, Tatiana Ribeiro e Thais
Peixoto. Gratuito e também valores
colaborativos de R$10 a R$30. Quintas,
21h - 11/03 - Episódio 3: “A Escrita de
Elena Ferrante”. 18/03 - Episódio 4:
“A Escrita de Conceição Evaristo”.
Domingos, 18h - 14/03 - Episódio 3:
“A Escrita de Elena Ferrante”. 21/03
- Episódio 4: “A Escrita de Conceição
Evaristo”.
DOIS (mundos) – LADO B
www.sympla.com.br/complexoduplo
Segunda parte do documentário
cênico criado a partir álbum DOIS,
da Legião Urbana. Dividido em duas
partes, como num LP de vinil.
Os atores executam as faixas do
álbum DOIS, da Legião Urbana, na

sequência original, permeadas por
cenas concebidas a partir dos temas
de cada música. Neste passeio pelo
disco, o grupo se conecta com o
futuro conversando com o ano de
2056, à moda das cápsulas do tempo,
deixando para as próximas gerações
um registro deste nosso conturbado
momento, atravessado por uma crise
sanitária e também ética. Dramaturgia
e direção: Felipe Vidal. Colaboração
dramatúrgica: Leonardo Corajo (textos
construídos com a participação do
elenco). Elenco: Felipe Antello, Felipe
Vidal, Guilherme Miranda, Gui Stutz,
Leonardo Corajo, Lucas Gouvêa,
Luciano Moreira, Sergio Medeiros e
Tainá Nogueira. Direção musical e
arranjos: Luciano Moreira e Felipe
Vidal. (25min). Sextas e sábados,
21h30. Gratuito. 14 anos. Estreia 05/03.
DORA
https://www.sympla.com.br
Maria Auxiliadora Lara Barcelos, a
Dora, tinha 23 anos quando entrou
na luta armada contra a ditadura
militar. Foi presa, torturada, exilada e
suicidou-se na Alemanha em 1976,
aos 31 anos. A peça é estruturada
como um caleidoscópio fragmentado
mesclando trechos de cartas, imagens
de arquivos e relatos autobiográficos
da atriz. Angela Bicalho, mãe da
atriz, faz uma participação especial
traçando um paralelo da vida de Dora
com a trajetória familiar de Sara. Dora,
mineira como os pais de Sara, nasceu
no mesmo ano que a mãe de Sara e
se envolveu na resistência à ditadura
tendo sido presa e exilada, assim
também aconteceu com o pai da Sara,
Inácio Bueno. Direção, texto e atuação:
Sara Antunes. Concepção audiovisual:
Henrique Landulfo e Sara Antunes.
(40min). Sábados e domingos, 20h.
Gratuito. 16 anos. De 06/03 a 04/04.
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ELECTRA - A ANATOMIA DA CULPA

pessoais em obter o benefício do
governo. (50min). Dramaturgia: Bruno
Sperança. Direção Musical: Josyara.
Elenco: Elisa Porto, Lucas Sancho,
Marisa Bezerra e Ricardo Tabosa.
Segunda e terça, 20h. Gratuito.
14 anos. De 01 a 16/03.

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

E

Electra, uma das mais emblemáticas
tragédias gregas, é revisitada nos dias
de hoje e opera como combustível
para inflamar essa performance
coreográfica. Assim como na peça
de Eurípedes, onde Electra influencia
seu irmão Orestes a vingar a morte
de seu pai matando sua mãe, essa
personagem controla os sistemas
que a cercam, de modo que os outros
atuem de acordo com seus desejos.
(30min). Concepção e direção:
Giovani Tozi. Coreografia: Samuel
Kavalerski . Com: Felipe Vian, Renata
Vilela e Samuel Kavalerski . 10 anos .
De 12 a 21/03, 20h. Gratuito.

O ESPIGÃO
www.bit.ly/ingresso_Espigao
A narrativa é sobre um irmão e
uma irmã que se apaixonam pela
mesma mulher. Após mais de uma
década de mágoas, eles finalmente
conversam, preenchendo lacunas
e lançando novos olhares sobre a
história. (55min). Concepção: Gabriel
Morais e Mariah Miguel. Dramaturgia:
Gabriel Morais. Direção: Natasha
Corbelino. Atuação: Gabriel Morais e
Mariah Miguel. Quinta a sábado, 20h
e domingo, 19h. Gratuito. 14 anos. De
18 a 28/03.

EM ANÁLISE
http://bit.ly/3rboAyP
A peça se passa em um futuro próximo
e distópico, inspirado por fatos políticos
da atualidade. As personagens
trabalham no fictício prédio de contas
do Auxílio Emergencial do governo uma central de atendimento ao cidadão
que está com dificuldades em receber
o benefício. Em meio ao caos no
número de ligações e de beneficiários
que reclamam estar com sua situação
em análise há meses, os funcionários
da instituição são surpreendidos com
uma decisão da chefia: terão que ficar
em confinamento dentro da repartição,
já que um funcionário está com
suspeita de contaminação por um vírus
desconhecido. A obra reúne artistas de
diferentes estados do país. O projeto
nasceu a partir das experiências

EXPERIMENTO ESPELHO 2.0
https://www.youtube.com/channel/
UCxQJ9m6NkQ2Sn9kfMBuTRjg
Em um espaço atulhado de objetos,
três jovens confrontam o conto O
Espelho, de Machado de Assis, com
suas próprias vivências na era da
informação e da imagem. Manipulando
dezenas de câmeras, computadores,
celulares – e a própria transmissão
do espetáculo – fazem emergir a
atualidade das questões humanas
na obra de Machado. Criação e
adaptação para versão online: Núcleo
Instável - André Zurawski, Marcelo
Moraes e Thomas Huszar. (50min).
Sexta, sábado e domingo; 21h. Grátis.
12 anos. Até 21/03.
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EXPERIMENTO SEM_ TÍTULO

tantas possibilidades de linguagem
artísticas, tanto o Pink Umbrellas.SP
quanto o Pink Fringe recebem a cada
semana obras audiovisuais originais,
de artistas que trabalharão juntos pela
primeira vez, trazendo suas próprias
experiências e expressões artísticas
para criar uma outra linguagem,
pensada exclusivamente para o espaço
online. Curadoria e direção artística:
Mirella Brandi e Muep Etmo. Críticos
Residentes: Pat Cividanes e Ruy Filho.
Visuais, Transmissão e Mediação:
Craca Beat. Gratuito. Até 05/04.

https://linktr.ee/experimentosemtitulo
Uma transmissão online ao vivo com
xs atorxs-intérpretes do Coletivo
Labirinto jogando com a obra, cada
integrante isoladx em sua casa,
tendo os recursos dessa plataforma
e do vídeo como possibilidades para
afetação, interlocução e interação
com xs espectadores; fazendo desse
experimento cênico online a extensão
dos universos interiores de suas
personagens e seus questionamentos –
expressos em medo, angústia e solidão
e também em beleza e encantamento
– e criando janelas de afetividade a
partir dessas redomas circunstanciais.
(45min). Dramaturgia: Ariel Farace e
Coletivo Labirinto. Tradução: Paloma
Vidal. Direção: Wallyson Mota. Elenco:
Abel Xavier, Carol Vidotti e Emilene
Gutierrez. Dias 19, 20 e 21; 18h e 22, 23
e 24/03; 20h. Gratuito. 12 anos.

FRAGILIDADE,
MULHER?

TEU

NOME

É

https://beta.sympla.com.br
https://www.facebook.com/2mililitros
Baseado em fatos reais, sejam eles
matérias
jornalísticas,
estatísticas,
depoimentos enviados pelo público
ou até mesmo extratos biográficos
das atrizes o espetáculo explora o
jogo entre a realidade e a criação. A
dramaturgia construída pelas atrizes
inclui a extensa pesquisa da 2 Mililitros
Cia. Teatral em William Shakespeare. A
morte precoce do filho do autor inglês
e trechos de A Tempestade, A Megera
Domada e Otelo foram inspirações
que permeiam os solos, sendo que
o próprio título do experimento é um
questionamento de uma fala de Hamlet.
O público restrito a seis pessoas por
sessão, escolhe no momento em
que vai retirar seu ingresso gratuito
qual história assistir: “Uma em Cinco”
ou “Vinte Por Cento”. Texto: Thiane
Lavrador e Júlia Mariano. Elenco:
2 Mililitros Cia. Teatral - Thiane Lavrador
e Júlia Mariano. Direção: Izabel Hart.
Sextas e sábados, 18h, 19h, 20h e 21h.
Gratuito. 14 anos. Dia 27/03 não haverá
apresentação. Até 16/04.

FESTIVAL CONCERTOS NA SERRA
https://www.youtube.com/channel/
UCbTCV8eERVkqleDjtYjdgQQ

F

Série de concertos de música clássica
realizados em clima intimista no interior
da Igreja Santa Clara, construção de
1917 tombada pelo Patrimônio Histórico
e que integra o recém-criado centro
cultural Espaço Japi – Cultura e Meio
Ambiente. Direção Artística: Claudia
Feres (maestrina). Direção geral,
concepção, curadoria artística: Fábio
Vianna Peres. Direção cênica: Carla
Candiotto. De quinta a sábado, 20h e
domingo, 17h. Gratuito. Transmissão
online via Youtube. De 11 a 21/03.
FESTIVAL PINK UMBRELLAS.SP
www.twitch.tv/pinkumbrellas2021
Misturando audiovisual, música, artes
cênicas e performances, entre outras
15
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LEOPOLDINA, INDEPENDÊNCIA E
MORTE

ITAÚ CULTURAL
www.itaucultural.org.br

I

bit.ly/canalleopoldina

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.
O LEGÍTIMO
ATÔMICA

PAI

DA

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
leopoldinaindependenciaemorte
A peça retrata uma imperatriz
ainda desconhecida por parte dos
brasileiros: culta e preparada, foi
além do papel que lhe cabia em seu
tempo histórico. Primeira mulher
a se tornar chefe de Estado do
Brasil, teve importância decisiva no
processo de independência. Texto e
direção: Marcos Damigo. Com: Sara
Antunes e Plínio Soares. Flauta e
cello: Ana Eliza Colomar. Gratuito.
De 08 a 14/03.

BOMBA

https://www.sympla.com.
br/o-legitimo-pai-da-bombaatomica__1075064

MACHOMACHINE

L

https://www.ateliercenico.com.br/

M

A história real do físico judeu
húngaro Léo Szilárd, desde a fuga
do nazismo até sua ligação com
a construção da primeira bomba
atômica. O texto traz à tona os
horrores da 2ª Guerra Mundial,
por meio dos dilemas éticos dos
grandes gênios responsáveis pela
criação da bomba atômica, bem
como das decisões políticas que
levaram à tragédia dos moradores
de Hiroshima e Nagasaki. Texto:
Murilo
Dias
César.
Direção:
Gabriela Rabelo. Elenco: Edson
Kameda, Gilberto Kido, Ligia
Yamaguti,
Ricardo
Oshiro
e
Rogério Nagai. (90min). Sábados,
20h e domingos,19h. Gratuito.
12 anos. De 06 a 21/03.

O espetáculo de dança- teatro
investiga a masculinidade tóxica
e a problematiza como a origem
de muitos males envolvendo a
opressão da mulher na sociedade
contemporânea: o machismo, o
sexismo, a misoginia e a cultura
do estupro são fomentadas desde
a infância e acabam formando
gerações. Bailarines: Tatiane Trujillo
e Wilson Aguiar. Direção: Luciana
Canton. Coreografia: Wilson Aguiar.
Assista pelos canais do YouTube
e Fabebook do Atelier Cênico, da
Oficina Cultural Oswald de Andrade
e do Centro de Referência da Dança.
Quinta a domingo, 20h. Gratuito
/ Contribuição consciente: R$10
e R$20. (40min). 14 anos. Até 07/03.
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flores ou animais, a peste já faz
parte do dia a dia, os filhos são
majoritariamente gerados in vitro, as
redes sociais comandam as relações
e no lugar de seres humanos há
avatares interagindo. Esta sociedade
está submetida ao comando de um
presidente totalitário e seus 87 filhos.
Um escritório secreto armazena e
controla, em múltiplas gavetas, as
memórias individuais e coletivas dos
humanos. Dramaturgia: Ivam Cabral
e Rodolfo García-Vázquez. Direção:
Rodolfo García Vázquez. Com Cia Os
Satyros. (90min). Quinta a sábado,
21h e domingo, 18h. R$10 e Gratuito.
18 anos. Até 25/04.

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.

MATERNAGEM
h t t p s : / / u l i n k . b i o /
teatromorumbishopping

Guarde-Me Revisitado
youtu.be/qsNrJZHNMKM

Histórias de quatro mulheres e
suas relações com a aventura de
ser mãe. Amanda Acosta dá vida
a uma adolescente youtuber bemhumorada, que sonha em um dia
ser mãe; a uma senhora culta que
criou os filhos sob suas rédeas; a
uma mulher à beira da loucura por
reprimir seus instintos; e a uma
idosa bem-resolvida e cativante.
Todas revelam sua experiência
prática na aventura que é ser
uma mãe sobrevivendo na grande
metrópole chamada São Paulo.
Direção e atuação: Amanda Acosta.
Autor: André Fusko. Transmissão
ao vivo do Teatro Morumbi Shopping
pelo Youtube (60min). Quartas,
20h. Gratuito. 14 anos. Até 31/03.

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.
AS MARIPOSAS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros
A peça se passa num futuro daqui
a 100 anos, em que já não há mais
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MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS
CUBAS

Estes voos ficaram conhecidos como
voos da morte. (60min). Texto:
Sandra Massera. Direção: Angela
Figueiredo.
Co-direção:
Sandra
Massera. Elenco: Angela Figueiredo.
Sábado, 22h e domingo, 18h.
Gratuito. 12 anos. De 13 a 28/03.

https://youtube.com/
madamigo
Brás Cubas, o “defunto autor”,
é um aristocrata medíocre, mas
mesmo assim consegue, através
do riso e da sedução, conquistar a
empatia do público. Ele pertence
a uma elite aventureira, dividida
entre o desejo liberal e a prática
escravocrata. A montagem traz uma
visão moderna do romance baseada
na
carnavalização,
salientando

MULHERES - SINAIS DE SUAS
ESCRITAS
http://bit.ly/fluctissonante
https://www.facebook.com/flucti
Nove performances baseadas nas
obras das escritoras Luci Collin,
Leonarda Glück e Simone Magalhães
encenados em português e libras
pelas atrizes Helena de Jorge
Portela, Paula Roque, Catharine
Moreira e Mônica Tintore. Com
Companhia Fuctissonante de Arte
Acessível - pelas atrizes Helena de
Jorge Portela, Catharine Moreira e
Mônica Tintore. Estreia 15/03, 20h.
Novos episódios toda segunda,
quarta e sexta, 20h até dia 02/04.
Gratuito.

seu aspecto cômico -fantástico . A
encenação realiza uma “conversa ”
entre quatro artes : o teatro , a
literatura , a dança e a música , estas
duas últimas especialmente ligadas
à alma e à cultura brasileiras . Texto :
Machado
de Assis . Direção e
adaptação : Regina Galdino . Música
original : Mário Manga . Direção
musical , arranjos e trilha sonora :
Pedro Paulo Bogossian . Atuação :
Marcos Damigo . Após cada sessão
será aberto um camarim virtual para
conversar com o ator . Dias 18 e 19 ,
14 h e 20 , 21 , 27 e 28 /03 , 20 h . 14
anos. Gratuito.

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.

1975
https://www.youtube.com/user
/ figueiredoangela
O espetáculo é uma obra de ficção
inspirada em fatos reais. Uma história
real que a autora viveu na sua
adolescência e nos anos da ditadura ,
quando cadáveres anônimos eram
encontrados
na costa uruguaia
lançados de aviões no Rio da Prata.
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NÃO SE MATE

Além das estreias, o festival contará com
ocupações no Instagram, com times
formados pela Ocupação 9 de Julho e
artistas do Capão Redondo, além de
uma live reflexiva com Bianca Dias,
psicanalista, e crítica de arte e Filipe
Campello, filósofo.

h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
espacoculturalbricabraque

N

O ano é 2019. O emprego, o namoro e
a partida precoce da mãe preocupam a
mente de um jovem sonhador. Andando
sozinho por uma estrada que ninguém
sabe onde vai levar, ele considera parar.
Nesse exato momento uma mensagem
de número desconhecido vibra em seu
telefone e muda o curso das coisas.
Otimismo! 2020 vem aí. “Hoje beija,
amanhã não beija, depois de amanhã
é domingo e segunda-feira ninguém
sabe o que será.” (Carlos Drummond
de Andrade). (70min). Texto e direção:
Giovani Tozi. Com: Leonardo Miggiorin.
Participação especial: Luiz Damasceno.
10 anos. Estreia 26/03, 20h.

O PESO DO PÁSSARO MORTO
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
opesodopassaromorto

P

A vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos,
desde as singelezas cotidianas até as
tragédias que persistem, uma geração
após a outra. De: Aline Bei. Direção:
Nelson Baskerville. Com: Helena Cerello.
Sábados e domingos, 16h. Gratuito.
O PIOR DE MIM
https://site.bileto.sympla.com.br
A atriz revisita a história de sua vida desde
a infância até os dias de hoje. Ela faz,
em cena, uma reflexão sobre como sua
conturbada história familiar repercutiu
na vida pessoal e carreira, os eventuais
bloqueios desenvolvidos e tudo que
precisou fazer para se libertar. Texto e
atuação: Maitê Proença. Direção: Rodrigo
Portella. (50min). Quintas, 19h. R$20.
De 04 a 25/03.

ONDE ESTÃO AS MÃOS, ESTA NOITE

O

Reservas pelo e-mail: Através da fala de
uma mulher confinada, a peça reflete
sobre o isolamento social como a forma
encontrada para garantir a continuidade
da vida, remetendo aos momentos
da história da humanidade em que se
esconder foi a única forma de sobreviver:
as cavernas do homem ancestral, os
invernos rigorosos. Dramaturgia: Juliana
Leite. Direção: Moacir Chaves. Com:
Karen Coelho.

A PRINCESA DE BAMBULUÁ
www.youtube.com/CiaQuaseCinema1
Conto popular brasileiro que narra a
jornada de João, que com persistência e
coragem, enfrenta inúmeros desafios para
desencantar a princesa de Bambuluá.
Uma imersão no universo do nordeste
do nosso país. Adaptação e dramaturgia:
Ronaldo Robles. Direção: Ronaldo Robles
e Silvia Godoy. Elenco: Ronaldo Robles,
Silvia Godoy e Vitória Robles. Dias 06, 16h
e 07/03, 11h e 16h. Gratuito.

OUTROS FESTIVAL
www.outros.art
Movimento de aproximação entre artistas
de teatro, dança, performance, música e
artes visuais, o OUTROS Festival, com
realização da Antro Positivo, acontece
em ambiente virtual, de 15 a 28/03 e
apresenta oito obras em vídeo inéditas,
criadas durante o isolamento social.
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QUANDO AS MÁQUINAS PARAM

2º TEIMA – Festival de Artes Online

h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
CentroCulturalSaoPauloCCSP

www.teimafestival.com.br

Uma demissão em massa na
fábrica em que Zé trabalhava como
operário faz sua realidade mudar
drasticamente, e nem as costuras
de sua esposa Nina conseguem dar
conta das faturas que não param de
chegar. A desesperança do operário
se transforma em um sentimento de
humilhação e, depois, em uma revolta
que afunda os dois na imobilidade e
ameaça o casamento.

O TEIMA é um festival multilinguagem
que segue com um olhar para obras
que ultrapassam as barreiras do
espaço físico, com uma visão de que
também é possível se apropriar do
espaço digital de maneira elaborada,
multimídia
e
contemporânea.
Nesta edição alguns artistas foram
convidades a apresentar trabalhos sob
o olhar da reinvenção artística e suas
perspectivas que fazem referência ao
período da pandemia. Gratuito. Dias
06, 13 e 20/03.

https://videos.netshow.me/teima

Q

S

Texto: Plínio Marcos. Direção: Kiko
Rieser. Elenco: André Kirmayr e
Larissa Ferrara. (85min). Segundas
e terças, 20h. Gratuito. 14 anos.
De 15/03 a 06/04.

SEMENTE
h t t p s : / / w w w. s y m p l a . c o m . b r /
eventos?s=semente&tab=eventos
Uma mulher vive sozinha com a filha
em um apartamento. Uma artista tem o
pedido de autorização para adaptação
de um texto negado. Uma mulher nega
seus desejos íntimos. Uma atriz tenta
escrever um texto teatral. Alguém
recebe um telefonema comunicando
a morte de um parente. Uma mulher
sofre um acidente fatal. Alguém tenta
encontrar um caminho de evolução
espiritual. Uma anciã aconselha sobre
a morte e a vida. Histórias paralelas
que se cruzam e constroem um sentido
de vida. Facetas de uma mesma
personagem em situações diversas
na busca por viver “de verdade”.
(45min). Dramaturgia e atuação:
Stella Tobar. Direção: Eucir de Souza.
Dias 11 a 18/03, 22h. Gratuito. Após
o espetáculo, haverá uma conversa
com o público após todas as sessões.
14 anos.

ROSE, A DOMÉSTICA DO BRASIL
https://www.youtube.com
– Canal Lindsay Paulino
Dias 02, 03 e 04/04, 21h
https://www.youtube.com
– Canal Teatro Arthur Azevedo
Dias 05 e 06, 21h e 07/03, 19h

R

Rose é uma mulher batalhadora que
ficou famosa por se tornar a doméstica
dos gays depois que postou um vídeo
na internet cantando sua paródia de
“Halo”, da consagrada cantora pop
Beyoncé. No espetáculo ela relembra
sua história antes de ficar famosa: a
infância, seus filhos, suas desilusões
amorosas e um sonho com seu ídolo
Amado Batista, contados com muita
música ao vivo. (90min). Texto e
atuação: Lindsay Paulino. Direção:
Adriana Soares. Gratuito. 10 anos.
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educativo participativo, continuado e
inclusivo.

SER JOSÉ LEONILSON
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r /
laertekessimos

SESC TV

O espetáculo é um monólogo que
mistura artes visuais (projeções
em vídeo), narração de histórias (a
transposição para o palco de relatos
biográficos
gravados
durante
o
processo) e documentário (a vida e obra
de Leonilson) se misturam em um ateliê
de costura que é também um palco.
Em cena, Laerte Késsimos expõe não
só a sua biografia (em relatos íntimos
gravados e reencenados diante do
público), mas também seus quadros,
bordados e criações audiovisuais operando, narrando e expondo suas
criações ao vivo. Idealização e atuação:
Laerte Késsimos. Direção: Aura Cunha.
Dramaturgia e pesquisa: Leonardo
Moreira. (95min). Sexta, sábado e
domingo; 20h. Gratuito. 16 anos.
Até 19/03.

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.
O SOM E A FÚRIA – Um Estudo Sobre
o Trágico

SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c /
teatroprudential

www.youtube.com/sescsp
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.

Seis atores em cena dão vida a
diferentes personagens e situações
que espelham os descaminhos e a
barbárie contemporânea - num primeiro
momento um panorama brasileiro, mas
que acaba por se revelar universal.
Dramaturgia: Rosyane Trotta. Direção:
Jefferson Almeida. Elenco: Betho
Guedes, João Vítor Novaes, Livs Ataíde,
Marcelo de Paula, Paula Sholl e Tamires
Nascimento. (70min). Dia 05/03, 21h (a
peça fica disponível durante 48h a partir
deste horário) diretamente do palco do
Teatro Prudential. Gratuito 16 anos.

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
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A SOPA DE PEDRA

TEATRO MORUMBISHOPPING

www.luzeribalta.com.br

www.teatromorumbishopping.com.br/

Dois artistas mambembes, “Magnólio
e Benzedrino”, cansados e famintos
encontram a casa da “Velha Avarenta”
e percebem que a mulher não tem
a menor, intenção de lhes oferecer
comida. Eles não desistem e usam
de uma divertida artimanha para
conseguir descansar um pouquinho
e saciar a fome. Espetáculo
Infantojuvenil do Grupo Luz e Ribalta.
Texto: Tatiana Belinky. Músicas:
Renato Commi e Gésio Amadeu.
Com: Luiz Amorim, Níveo Diegues e
Theodora Ribeiro. Músicos: Renato
Commi e Erick Chica. Dias 27, 28/03,
03, 04, 10 e 11/04, 16h; 15/04, 10h e
16/04, 15h. Gratuito.

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

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.

O SORRISO DA RAINHA
https://www.sympla.com.
br/o-sorriso-da-rainha__1132231
Dia 06/03, 19h.

TEATRO
40 ANOS

SÉRGIO

CARDOSO

Numa noite qualquer, uma grande
festa é oferecida à Rainha Elizabeth
I pelo seu aniversário. Cansada de
tantas bajulações, ela busca em
seu gigantesco castelo um lugar
sossegado para descansar um
pouco. Ao entrar em um aposento,
Elizabeth se encontra com a plateia
do espetáculo e, a partir daí, inicia um
desabafo sobre seus amores e dos
altos e baixos de ser rainha. E tudo
isso caminha para uma revelação
surpreendente a respeito de William
Shakespeare, seu autor predileto.
Texto: Maria Shu. Idealização e
direção: Alexandre Brazil. Com: Cacau
Merz. (50min). Gratuito. 14 anos.

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.

www.teatrosergiocardoso.org.br
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TODO MUNDO QUER SER DONA
MARGARIDA (?)

Elenco e idealização: Fabi Oliveira e
Pedro Medina. Transmitido direto do
palco do Teatro Petra Gold. Terças,
20h. Gratuito. De 02 a 23/03.

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. Escrita em
1971, a peça combina elementos
intensamente
cômicos
com
elementos dramáticos. Essa releitura
em 2020, com a participação de
antigos companheiros na equipe
de criação e de jovens artistas na
pesquisa e colaboração para a
direção cênica e a ação pedagógica,
é o sétimo reencontro de Abílio
Tavares com Apareceu a Margarida.
Autor: Roberto Athayde. Direção
Cênica e dramaturgismo: Nicolas
Isso. Concepção, coordenação geral
e atuação: Abílio Tavares. (50min).
Sábados e domingos, 20h. Gratuito.
12 anos. De 13 a 28/03.

24ª CULTURA INGLESA FESTIVAL
www.culturainglesafestival.com.br
Tradicional
evento
de
cultura,
educação e arte promovido pela
Associação Cultura Inglesa São
Paulo, chega à sua 24ª edição
com uma programação que reflete
discussões sociais relevantes no
Brasil e no mundo, por meio de
diferentes
linguagens
artísticas,
como cinema, música, teatro, poesia,
animação, artes visuais, cultura digital,
entre outros. O público encontrará
nomes brasileiros consagrados em
diálogo com a cultura britânica e a
língua inglesa, com alguns conteúdos
inéditos no Brasil. Gratuito. De 06 a
28/03
VIOLETA

MAIS

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

A história de um casal que relembra
os momentos da vida conjugal. ao
mesmo Um jovem casal na faixa
dos trinta anos. Encerrados em um
ambiente que os obriga a conviverem
com
o
outro
indefinidamente,
esperam por uma solução que
finalmente os liberte desta condição.
Durante essa espera, passam a
limpo angústias, ressentimentos e o
próprio relacionamento. Autor: Wilson
Sayão. Diretor: Lucio Mauro Filho.
Supervisão Artística: Amir Haddad.

A obra traz uma boneca hiperrealista no papel de Violeta, uma
mulher de meia-idade que após a
perda do marido se dirige à casa
dos filhos levando tudo o que tem.
Na estação de trem, encontra um
músico de rua e inventor, que passa
seus dias ali, entre chegadas e
partidas. Concepção, pesquisa e
boneca: Daiane Baumgartner. Direção
coletiva: Daiane Baumgartner, Mônica
Estela e Priscilla Krüger. Música
Original e poemas: João Sobral.
(50min). Quintas, sextas e sábados;
19h. Gratuito. Livre. De 18 a 27/03.

VAMOS AGUARDAR
ESSA AURORA

SÓ

www.teatropetragold.com.br

V
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temas como diversidade e equidade de
gênero. Criação e dramaturgia: Circo
di SóLadies. Com: Tatá Oliveira, Kelly
Lima e Verônica Mello. Música ao Vivo:
Tatá Oliveira. Composição de paródias:
Lilyan Teles e Circo di SóLadies.
Composição de músicas autorais: Lilyan
Teles. (55min). Sábado e domingo ,16h.
R$40. Livre. Até 04/04. Teatro Alfa –
R. Bento Branco de Andrade Filho, 722.
São Paulo. T. 11 5693.4000.
EU ME LEMBRO
www.facebook.com/eumelembro.
teatro/
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). Sábados
e domingos, 17h; segundas, 21h.
De R$30 a R$60. 16 anos. Até 15/03.
Teatro Novo - R. Domingos de Morais,
348. Vila Mariana. São Paulo.
O MENINO PETER PAN – O MUSICAL
https://www.teatrocandidomendes.
com.br
Peça baseada no livro de J.M. Barrie.
Um menino que se recusou a crescer, e
suas aventuras com os irmãos Darling
pela Terra do Nunca. Peter, que no
início da história procura por sua
sombra, convida Wendy a embarcar
em uma viagem fantástica. (50min).
Direção geral e coreografia: Rodriggo
Gomes. Com: Gabriel Lima, Açussena
Alves, Fábio Tokay, Larissa Guzenski,
Isabela Rasoes, Carolina Motta,
Davi linch, Miguel Freitas e Rodriggo
Gomes. Sábados e domingos, 17h.
R$50. Livre. De 06 a 28/03. Teatro
Candido Mendes – R. Joana Angélica,
63. Ipanema. Rio de Janeiro.

presencial
CONFISSÕES
https://www.teatrocandidomendes.com.br
A vida de uma mulher de 35 anos,
que tenta negar e superar sua sorte
grotesca, transtornada pela vida, pelos
relacionamentos e pelo (ex) marido.
Texto: Anna Sant’Ana. Direção: Anja
Bittencourt. Elenco: Maira Cibele.
(60min). Terças, 20h. Gratuito. 12 anos.
De 09 a 30/03. Teatro Candido Mendes
– R. Joana Angélica, 63. Ipanema. Rio
de Janeiro.
CUIDADO! SEU PRÍNCIPE PODE SER
UMA CINDERELA
https://westplaza.com.br/lazer/teatro/
A história de Sofia, uma executiva que
descobre, após 7 anos de casamento,
que seu marido é gay. A peça satiriza o
preconceito e reflete sobre a diversidade
sexual e o respeito a que todos têm
direito. (60min). Versão Teatral: Ingrid
Zavarezzi. Do Livro de Ticiana Azevedo
e Consuelo Dieguez. Direção: Rogério
Fabiano. Com: Paula Zaneti e Rodrigo
Banks. Sábado, 19h e domingo, 18h.
R$60. 14 anos. Estreia 06/03. Sessões
on-line começam dia 20/03 pelo Sympla.
R$25. Temporada até 25/04. Teatro
West Plaza – Shopping West Plaza Av. Francisco Matarazzo. Água Branca.
São Paulo – T. (11) 3384.8045.
ESTUPENDO CIRCO DI SÓLADIES
https://www.teatroalfa.com.br
Depois de tempos trabalhando em
diversos teatros e circos, cansadas
dos mandos e desmandos dos patrões,
três palhaças decidem criar seu próprio
circo e rodar pelo mundo. Por meio da
arte da palhaçaria e com a adaptação
de cenas clássicas do circo tradicional,
com músicas, poesia e contos de fadas,
as atrizes palhaças convidam a refletir,
de forma lúdica e encantadora, sobre
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NAQUELA NOITE EU OLHEI PELA
JANELA E VI A LUA MORRER
www.giostricultural.com.br
O espetáculo apresenta o íntimo de um
homem solitário de 65 anos. Numa tarde,
preso em seu apartamento no centro da
cidade, ele recorda o passado, questiona
o presente e coloca em dúvida o futuro.
No palco, a vida desse homem, da
juventude até o estigma de ser velho, gay
e soropositivo. Uma peça-denúncia sobre
o envelhecer do gay numa comunidade
onde o ideal de beleza e juventude são
intensos demais. Texto: Ricardo Brighi.
Direção: Wesley Leal. Com: Ricardo
Brighi. Músicos: Lígia Machado (violino)
e Webster Silas (contrabaixo). (50min).
De 13 a 28/03. Sábado, 20h e domingo,
19h. R$60. 16 anos. Giostri Teatro –
R. Rui Barbosa, 201. Bela Vista. São
Paulo. T.11 2309.4102.
PELA ESTRADA A FORA - O MUSICAL
www.teatrocandidomendes.com.br/
Inspirado na obra dos Irmãos Grimm. A
história de Chapeuzinho Vermelho que
mora com sua mãe num vilarejo. Um
belo dia, Chapeuzinho tem a missão
de levar uma cesta de guloseimas para
sua Vovozinha, que está adoentada.
Só precisa tomar muito cuidado com
um tal de Lobo Mau, que anda a solta
por aí. (60min). Texto, direção Artística
e canções: Gustavo Menezes. Direção
de movimentos e coreografias: Beatriz
Patury. Elenco: Duda Magalhães,
Gustavo Menezes, Nicolli Correia, Marina
Leão, Diogo Borges, João Medeiros.
Sábados e domingos, 16h. R$50. Livre.
De 06 a 28/03. Teatro Candido Mendes
– R. Joana Angélica, 63. Ipanema. Rio de
Janeiro.
A PESTE
www.teatropetragold.com.br
Através da metáfora da peste,
a montagem fala da sociedade
contemporânea doente em suas
relações humanas e afetos. Texto: Albert

Camus. Adaptação: Pedro Osório e
Guilherme Leme Garcia. Direção: Vera
Holtz e Guilherme Leme Garcia. Atuação
e Idealização: Pedro Osório. (60min).
16 anos. De 07 a 28/03. Ingressos para
transmissão ao vivo e on-line: a partir de
R$20. Ingressos para plateia presencial:
R$50. Teatro PetraGold – R. Conde de
Bernadote, 26. Leblon. Rio de Janeiro.
O PRAZER É TODO NOSSO
www.teatropetragold.com.br
Transmissão ao vivo on-line e com
plateia presencial.
Uma mulher sozinha em cena contando,
de maneira natural e bem humorada,
suas experiências sexuais. Confissões
pessoais misturadas a experiências
de amigas próximas, relacionadas à
trajetória do empoderamento feminino
e da soltura de amarras que sempre
cercearam a liberdade da mulher em
exercer sua libido. (60min). Texto: Beto
Brown. Direção: Bel Kutner. Com: Juliana
Martins. 14 anos. Dias 13, 20 e 27/03,
20h. Ingressos para transmissão ao vivo
e on-line: a partir de R$20. Ingressos
para plateia presencial: R$50. Teatro
PetraGold – R. Conde de Bernadote, 26.
Leblon. Rio de Janeiro.
O QUARTO DE BIANCA
www.teatrocandidomendes.com.br/
Bianca tem quase trinta anos, uma mala e
sapatos sem saltos. Gosta de chocolate,
bala de leite, rivotril e só toma banho a
cada três dias. Estudou direito, filosofia,
história e biologia marinha. Largou todas.
Largou tudo. Ela volta a casa onde
cresceu para recontar e remontar as
histórias da infância, de detalhes da casa
e de episódios com a mãe, alterando
os caminhos percorridos e construindo
suas próprias novas verdades. (50min).
Texto e direção: Rafael Cal. Com: Renata
Egger. Sextas, sábados e domingos,
20h. R$30. 12 anos. De 05 a 28/03.
Teatro Candido Mendes – R. Joana
Angélica, 63. Ipanema. Rio de Janeiro.
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SEXO, CHAMPANHE E TCHAU
www.sympla.com.br
Jezebel é uma escritora de quase trinta
anos que vive uma desilusão amorosa
e tenta se adaptar à vida adulta,
repleta de responsabilidades e contas
a pagar. Após ser rejeitada e ter sua
autoestima abalada, conhece ELA,
uma mulher misteriosa que passa a
questioná-la sobre seus sentimentos e
colocá-la de frente para seus próprios
medos, obsessões, carências e
vaidade. De Mônica Montone. Direção
de Juliana Betti. Elenco: Ana Cecília
Mamede e Jordana Korich. (60min).
Dias 17, 24 e 31/03, 17h. Gratuito para
transmissão on-line e também para
plateia presencial. 16 anos. Teatro
Petragold – R. Conde de Bernadote,
26. Leblon. Rio de Janeiro.
A VALSA DE LILI
https://www.eventim.com.br/city/riode-janeiro-1672/venue/centro-culturalbanco-do-brasil-rio-de-janeiro-23534/
Inspirado no livro ‘Pulmão de Aço’
de Eliana Zagui. Lili é uma pessoa
extraordinária e única, e, ao mesmo
tempo, é uma mulher com questões
iguais às de qualquer outro ser
humano: o amor, a perspectiva
do envelhecimento e da morte, os
limites sociais e físicos e a luta pela
sobrevivência. A única coisa que a
distingue é que só consegue mexer
os músculos do pescoço e da cabeça.
Em pouco menos de uma hora, ela
conta sua história e de seus amigos,
mas principalmente, narra a aventura
de viver plenamente, transformando
as tragédias e dramas do cotidiano.
Texto: Aimar Labaki. Intérprete: Débora
Duboc. Direção: Débora Dubois.
Quinta a sábado, 18h; domingo, 17h.
R$30. 12 anos. Até 04/04. CCBB Rio
de Janeiro / Teatro III - R. Primeiro de
Março, 66. Centro.
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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.
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