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celso curi

editorial

Foto: Priscila Prade

As artes cênicas seguem firmes tentando se estruturar em
novas plataformas. Muito se aprende nas adversidades
e o teatro não se furtou desses novos aprendizados. Entra
e sai da rede e a cada nova experiência se fortalece e
encontra novos caminhos para comunicar o essencial.
A arte do palco já brincou de rádio, de tevê, de cinema,
streaming e continua sendo a essência de tudo isso.
Do teatro viemos e a ele retornaremos. Viva a arte ao vivo!

Giovani Tozi em Peixe Fora D’Água
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Foto: Heloisa Bortz e André Grynwask

Foto: Bob Sousa

PROPRIEDADES CONDENADAS

ANNA
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Piedade, no Rio de Janeiro, e que se
refere à morte do escritor Euclides da
Cunha, autor de Os Sertões, que foi
até a casa do amante de sua esposa,
Dilermando de Assis, para tentar
matá-lo, e acabou sendo morto por
ele por legítima defesa. Na peça o
ponto de vista é o de Anna, a amante
de Dilermando e sua futura esposa.
Retrata diversos tabus sociais, como
divórcio, traição, diferença expressiva
de idades - Anna tinha 16 anos a mais
do que Dilermando, e os limites de um
amor incondicional, já que ela continuou
com Dilermando mesmo após os danos
causados pela tragédia. (90min). Texto:
Mário Viana. Concepção e direção:
Gonzaga Pedrosa. Direção de imagem:
André Grynvask e Pri Argoud. Elenco:
Vera Lúcia Ribeiro, Gustavo Moura,
Valdir Rivaben, Jonathan Well e Selma
Luchesi. De 08 a 16/05, 20h. Gratuito.
Bate-papo com o elenco, após a peça,
nos dias 08 e 15/05, através de link na
plataforma zoom que será informado
no dia de cada bate-papo. 14 anos.
ANTRO
POSITIVO/
OUTROS
FESTIVAL DE ARTE
www.antropositivo.com.br
www.outros.art
Na última quinzena de março, a
plataforma de arte Antro Positivo
realizou
OUTROS
Festival
de
Arte com produção de 8 estreias
exclusivas, além de diversas lives e
conteúdos gerados por 2 ocupações
em seu Instagram, com o MSTC/
Ocupação 9 de Julho, e artistas
e ativistas do Capão Redondo.
Você pode ver gratuitamente todo
conteúdo das redes e acompanhar
as reestreias das obras, que ficam
disponíveis até 8 de Junho de 2021.
Veja também as ações promovidas
pela plataforma durante a pandemia.

em casa
ABISMOS DE DOSTOIÉVSKI
www.youtube.com/user/radioccsp

A

Seis diferentes experiências audiovisuais
exclusivas para o projeto inspiradas em 6
diferentes obras do escritor russo:
Dia 07/05, 20h - O Sonho de
Raskólnikov: a partir da obra Crime
e Castigo, com Celso Frateschi e
direção de Vivien Buckup. A Dócil: livre
adaptação audiovisual com Marina
Nogaeva Tenório e direção de Ondina
Clais e Ruy Cortez.
Dias 01 e 08/05, 20h - Stavrôguin, Eu
Mesmo: a partir do capítulo proibido
do romance Os Demônios, um filme de
Luah Guimarãez, Joana Porto, Paulo
Camacho, Tiago Bittencourt, Ivan Garro,
Elena Nikitina e Vadim Nikitin. Em Teu
Nome: livre adaptação de O Grande
Inquisidor com Donizeti Mazonas e
Wellington Duarte e fotografia e edição
de Edson Kumasaka.
Dias 02 e 09/05, 20h - O Veredicto:
carta audiovisual criada por Clarissa
Campolina, Rômulo Braga e Yara de
Novaes. O Sonho de Um Homem
Ridículo: exercício audiovisual para
plataforma digital criado por Cibele
Forjaz e Matheus Nachtergaele com
cineartvismo de Manoela Rabinovitch.
Idealização: Marlene Salgado e Elena
Vássina. Curadoria: Elena Vássina.
Sexta a domingo, 20h. Duas exibições
diferentes por dia, uma seguida da
outra. 14 anos.
ANNA
Youtube Veraluz Performance
Livremente inspirado pela Tragédia
da Piedade, crime passional ocorrido
em 1909, que ocorreu no bairro da
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CASA NATURA MUSICAL

ao mundo. A partir dessa palavra
encontrada, que mistura diferentes
raízes, Duavy usa da composição em
tempo real para criar três histórias que
se entrelaçam em mitologia, tradição
e contemporaneidade. Concepção,
direção e encenação: Edson Duavy e
Luana Proença. Atuação e dramaturgia:
Edson Duavy. Músico compositor:
Andrés Giraldo. Sábados e domingos,
20h. De 08 a 23/05.

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

C

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.

#CULTURAEMCASA
www.culturaemcasa.com.br
Reúne
a
programação
cultural
produzida por artistas e profissionais
do setor. Disponibiliza gratuitamente
conteúdos inéditos das instituições,
como a OSESP, a Jazz Sinfônica, a
Pinacoteca, o Museu da Imagem e do
Som, o Museu do Futebol, a São Paulo
Companhia de Dança, o Projeto Guri,
o Theatro São Pedro e o Teatro Sérgio
Cardoso. E lives de diversos artistas
renomados.

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 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.

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

D

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. Direção: Jonatan
Cabret. Músicas: Guilherme Brasil.
Com: Guilherme Brasil, Lara Lestrange,
Jorge Luiz Alves, Hiago Christe, Moyá,
Mariana Camargo, Luís Eduardo e
Willian Harper. Domingos, 20h. De R$20
a R$30. 12 anos. Até 30/05.

CRIÔ – HISTÓRIAS DE ONDE EU VIM
https://tinyurl.com/tfkxdb8
No espetáculo, o performer Edson Duavy
cria junto com o público uma palavra
nova a partir do nome de pessoas que
nos criaram: mães, pais, avós, avôs,
vozes ancestrais que ecoam dentro de
nós e na maneira que vemos e reagimos
7
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DEIXE O SOL ENTRAR

ELAS | Coletivo Caracóis

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

w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
spescoladeteatrodigital

Quando dois amigos que se encontram
em uma enrascada. Os dois precisam
conseguir dinheiro para pagar uma dívida
absurda. Para isso, decidem aplicar um
golpe em forma de um programa de
TV com câmeras escondidas. Direção:
Anderson Martins. Coordenação: Jonatan
Cabret. Roteiro Final: Anderson Martins.
Elenco: Brunna Fernanda, Diogo Limongi,
Jheny Goll, Miguel Andrade, Talles Paz,
Fabricío SanVarez, Taty Pedroso e Shirley
Souza. Sábados, 20h30. R$20 a R$50.
10 anos. De 01 a 15/05.

Brasil, 2020. Elas não estão juntas.
O que eram dias, se tornaram meses
e elas já perderam as contas. Apesar
dos quilômetros que as separam,
um encontro é marcado em uma
plataforma virtual: o olho no olho, o
toque, o cheiro, a possibilidade de
um último beijo não existem. E se
tudo isso não tivesse acontecido,
como estaríamos agora? Criação:
Carina Murias, Carol Moreno,
Fernanda
Heitzmann,
Maria
Carolina Ito, Náshara Silveira e Sol
Faganello. Direção: Náshara Silveira
e Sol Faganello. Dramaturgia: Carina
Murias. Textos e atuação: Carol
Moreno e Fernanda Heitzmann.
Dias 04, 05, 06/ 05, 21h. Valores
opcionais: R$10, R$25 e R$50.

E

A DESPEDIDA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso
Espetáculo inspirado nas personagens
históricas Leopoldina e sua irmã mais
velha, Isabel de Bragança, a Princesa
Isabel. Na peça, a Cia. Meia Um traz
aos palcos pautas como a limitação
da mulher na sociedade, misoginia e
intensa violência de gênero. Em meio
a flores, lembranças, mito e história,
Isabel é guiada pelo fantasma da
irmã, que morreu precocemente.
Dramaturgia: Hanna Reitsch e Iuri
Saraiva. Direção: Iuri Saraiva. Elenco:
Nina Dutra, Juliana David, Iuri Saraiva,
Mateus Ribeiro e Rafael Pucca.
Músicos: Gustavo de Oliveira (violão)
e Beatriz Schmidt (percussão), Júlio
Pelloso (violoncelo). (50min). Quinta
a domingo, 20h. Com transmissão
pela ferramenta Sympla Streaming
vinculada ao Teatro Sérgio Cardoso.
Ingressos: Colaborativo, com opção
de gratuito e outros valores. Livre.
Até 09/05.

ELIXIR DE CAUIM
www.youtube.com/user/kilezum
Depois
de
Alucinação,
em
homenagem a Belchior, Gero Camilo,
apresenta o seu novo show que
reúne no repertório 13 músicas de
seus dois CDs (Canções de Invento,
de 2008, e Megatamainho, de 2014),
além de composições inéditas
de seu novo álbum, o terceiro da
discografia. Fruto Da Beleza, ainda
em pré-produção. (60min). Com:
Gero Camilo. Direção Musical:
Rovilson Pascoal. Arranjos: Rovilson
Pascoal e Ricardo Prado. Violões e
guitarra: Rovilson Pascoal. Violão,
piano, baixo e sanfona: Ricardo
Prado. Sexta a domingo, 20h. De 07
a 16/05. Livre.
9
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um modo de evitar as convulsões.
Passa a correr todos os dias, diversas
vezes, sempre que sente que está
para convulsionar – e isso parece ter
resolvido o problema. Até que, depois
de muito tempo, ela tem um novo
ataque. Recebe, então, a notícia de
que pode realizar uma cirurgia para a
retirada de parte de seu cérebro, o que
curaria sua doença, mas poderia deixar
sequelas. Jane decide então participar
da chamada “Corrida da Morte” no
deserto de San Antonio. Ela se impõe
as 110 milhas da ultramaratona como
prazo para tomar sua decisão. (50min).
Texto: Gary McNair. Tradução: Priscila
Paes. Direção: Kiko Rieser. Elenco:
Priscila Paes. Sábados e domingos,
20h. Gratuito. 12 anos. De 01 a 16/05.

#EMCASACOMSESC
www.instagram.com/sescaovivo
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.
EM SÉRIE
https://www.facebook.com/renata.
melo.1297943
https://www.instagram.com/renamelo/
Vídeos curtos de dança realizado
durante a pandemia que abordam
temas relacionados a solidão, morte,
saudade, sonhos, desejos. Criação,
direção e interpretação: Renata Melo.
Codireção: Julia Moraes. Edição de
Vídeo: Patrícia Araújo. Estreia 01/05.

FRACASSO FESTIVAL - CENAS
PARA CELEBRAR A RECUSA

O ESPECULADOR DE OLHOS
INVISÍVEIS DE CARNE - Versão
Internet #1

www.sympla.com.br/grupoxixdeteatro
16 artistas mergulharam na obra
A Arte Queer do Fracasso do escritor
e teórico americano Jack Halberstam
para criar cenas autobiográficas em
diversas linguagens. São 16 cenas
curtas, divididas ao longo dos 4 dias
de apresentação. No último dia todas
as cenas serão apresentadas em salas
simultâneas. As experiências misturam
vídeo
arte,
podcast,
desenhos,
linguagem youtuber, trazendo em
algum momento a presença do ator ao
vivo na plataforma digital. A pesquisa
é uma das inúmeras ações que fazem
parte do projeto Projeto XIX Ano
19: Crise e Insurreição. Idealização:
Ronaldo Serruya. Orientação Cênica:
Ronaldo Serruya e Fabiano Dadado de
Freitas. Atuação: Camilla Flores, Carol
Narchi, Dai Ida, Drica Czech, Ego Sum
Frank, Heleno Rohn, Irail Rezende,

w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatroalfredomesquita/
Adaptação online de um espetáculo de
dança homônimo criado em 2016 pela
companhia que discute a sensação
de sufocamento das grandes cidades
gerada pela especulação imobiliária e
má utilização / distribuição do solo.
Direção e coreodramaturgrafia: João
Andreazzi. Elenco: Cristiano Bacelar,
João Andreazzi, Rebeca Tadiello
e Rossana Boccia. Contrabaixo:
Alexandre Rosa. (37min). Dias 01, 21h
e 02/05, 19h. Gratuito. 14 anos.
FÔLEGO

F

www.plataformateatro.com
Jane sofre de epilepsia e, contra todas
as expectativas, descobre na corrida
11
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- cada episódio). Diretor artístico e
performer: Robson Catalunha. Design
de narrativa: Bruno Lottelli. Até 02/05.
Gratuito. Livre.

Karla Ribeiro, Larissa Alves, Marco
Antonio Oliveira, Natália Martins (Tita),
Ricardo Withers, Rodrigo Eloi, Rudá,
Sydney Salvatori e Vicente Concilio.
Provocadores: Denilson Lopes e
Jaqueline Gomes de Jesus. (50min).
Quinta a sábado, 21h; domingo, 19h.
Gratuito. 16 anos. De 13 a 16/05.

IRETI
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
CiaMungunz%C3%A1deTeatro

I

A narrativa é guiada por uma mãe
preta inspirada na personificação de
Nanã Buruku. Na história ela aparece
como a mulher que pariu e levantou
com seus braços o Brasil. País que a
pretere, mata seus filhos e lhe relega
a ingratidão e as sobras. Vislumbrando
este mundo onde suas crianças
vivem numa realidade cruel de fome,
violência e dor, ela deseja a matéria
da criação de volta para si, buscando
uma maneira de acabar com um
mundo desequilibrado. Nana reivindica
seus direitos a uma boca que fala e
a mãos que curam e matam. Ela se
assume como a terra aberta, pulsando
e se preparando para voltar ao
início. (30min). Espetáculo da Cia do
Despejo. Dramaturgia: Ingrid Alecrim.
Encenação: Thaís Dias. Direção de
movimento: Carol Ewaci. Intérpretes:
Breno Furini, Isamara Castilho e
Jennifer Souza. De 13 a 16 /05, 20h.
Grátis. 16 anos.

A GENEALOGIA CELESTE DE UMA
DANÇA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso

G

A peça se passa um mês após o
início da quarentena no Brasil. No
auge do isolamento social, as ruas de
São Paulo estavam em um silêncio
sepulcral, quase como que em um
faroeste dos anos 60, com bolas de
feno voando. De repente, o vazio da
rua trouxe uma nova cor para a cidade.
Sem explicação, o céu se transformou
em um grande quadro colorido de
rosa, lilás e azul. No fundo, o amarelo
alaranjado do sol se sobressaía. Isso
aconteceu no dia 14 de abril de 2020.
A população, em suas varandas e
janelas, registrou o momento nas redes
sociais através de fotos e sensações.
(20min). Texto: Juliana Leite. Atuação:
Luciano Chirolli. Direção: Bruno
Kott. Segunda, terça e quarta, 20h.
Gratuito. 12 anos. Com transmissão
pela ferramenta Sympla Streaming
vinculada ao Teatro Sérgio Cardoso.
Até 05/05.

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.

O HÍBRIDO
www.robsoncatalunha.com/ohibrido

H

Websérie de oito episódios mescla
teatro, performance e cinema sobre
um ser em transformação que borra as
fronteiras entre espécies, raças, credos,
gêneros ou quaisquer classificações
ou padrões comportamentais. (05min
13
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MADAME E A FACA CEGA

ainda mais fortes dentro de nós, artistas,
indivíduos, que a concebemos com
reflexão. Intérpretes Ana Amélia Vianna
e Domenico Salvatore Santoro.

www.sympla.com.br/produtor/alvenaria.

M

Livremente inspirada em um trecho do
livro Os Componentes da Banda, de
Adélia Prado. A personagem Vera vai
gravar seu programa de culinária, como
de costume. Mas, desta vez, Madame
atormenta seus pensamentos. “Madame
é representação de todas as madames
que vivem a realidade do Instagram,
que utilizam canudinhos reutilizáveis,
que têm discursos feministas sempre na
ponta da língua e que ajudam todas as
outras mulheres a entenderem que essa
vida não é real, que não há vida perfeita.
(30min). Direção e dramaturgia: Tatiana
Bueno. Com: Alexandra DaMatta. Voz
em off: Bibi Cavalcante. Até 02/05, 20h.
R$20. 16 anos.

Pássaros
youtu.be/ViaHHi9ygQ8
Cenas de um homem, uma mulher, que
carregam em seus corpos a solidão,
vestígios de sonhos na busca pela
possibilidade do reencontro.
MUNGUNZÁ DIGITAL
www.ciamungunza.com.br/programacao
Uma plataforma feita por artistas e
para artistas, nas suas pluralidades de
ideias, corpos e possibilidades, e para
um público que se interessa por arte.
Coletânea on-line de produções artísticas
em suas diversas ramificações, como
teatro, dramaturgia, encenação, música,
artes visuais, dança, circo e literatura.
A cada mês uma nova curadoria será
lançada na plataforma digital.

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.

OCUPAÇÃO JANAINA LEITE
Teatro Viriato + Festival Internacional
FITEI [Portugal]

Cisne

O

youtu.be/kUUcK6uqvdo

A convite do Teatro Viriato e do Festival
Internacional FITEI, ambos em Portugal,
Janaina Leite realiza uma Ocupação
online.

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.

Noite Fora – 05/05, 15h30, no Teatro
Viriato - Janaina Leite cria e dirige uma
intervenção dramatúrgica online ao
vivo com três artistas brasileiros e três
portugueses - www.bit.ly/2Q1Nd4e
Stabat Mater – 07/05, 21h (disponível
até 21h de 09/05), no FITEI – Festival
Internacional de Expressão Ibérica A pornografia serviu de anteparo para
discutir maternidade e sexualidade e foi
um meio para problematizar os limites
entre representação e performance www.bit.ly/3squZXr

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
15
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disponibilizados conteúdos culturais
realizados no estado cearense com
uma programação intensa de shows
e espetáculos teatrais. Toda a
programação será transmitida forma
gratuita ao vivo e on demand pela
plataforma #CulturaEmCasa.

Camming 1x1 – 13/05 das 15h
às 21h30, no Teatro Viriato A atriz e diretora performa para
um espectador por vez durante
30 minutos. Uma performance
interativa que joga com a estrutura
das plataformas de sexo virtual pago
de modo a evidenciar as dinâmicas
de sustentação desses encontros www.bit.ly/3mPZqov

PREFIRO ÀS QUARTAS
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
companhiaaldeiadosbobos

Camming 101 Noites – 14/05,
18h
,no
Teatro
Viriato
Performance
virtual
criada
a
partir da experiência imersiva em
plataformas de sexo virtual pago e
em colaboração com Lara Duarte,
Lillah Halla e Mateus Capelo www.bit.ly/3mPZqov

Quatro peças curtas, de autoria
de Clarice Niskier, inspiradas
na tradição de peças curtas
desenvolvidas por vários autores,
entre eles, Karl Valentim. Após cada
apresentação debate com o elenco.
Projeto da Companhia Aldeia dos
Bobos. Com Clarice Niskier e Elias
Andreato. Direção: André Acioli.
Quartas, 20h. R$10 a R$50. De 05
a 26/06.

PEIXE FORA D’ÁGUA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacoculturalbricabraque

P

Depois de 901 dias dentro de um
bunker construído na pandemia do
Coronavírus, um homem se vê diante
de seu último tubo de oxigênio.
O que lhe resta de ar é o tempo que
ele tem para registar em vídeo qual
o legado que ele gostaria de deixar
para a humanidade. (50min). Texto
e direção: Marcello Airoldi. Com:
Giovani Tozi. Direção Audiovisual:
Matheus Luz. Sexta a domingo, 20h.
Gratuito. 12 anos. Até 09/05.

PROPRIEDADES CONDENADAS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso
A peça é composta pelos textos
curtos “Esta propriedade está
condenada” e “Por que você
fuma tanto, Lily?” de Tennessee
Williams,
que
escreveu
sua
dramaturgia baseada em seus
conflitos familiares, criando obras
autobiográficas e das memórias
de um ambiente familiar ríspido,
encontrou a inspiração para criar
suas personagens e seu universo
imaginário. (60min). Direção: Marco
Antônio Pâmio. Idealização: Camila
dos Anjos. Elenco: Camila dos Anjos
e Ricardo Gelli. Sextas, sábados e
domingos, 20h. Gratuito. 16 anos.
De 21 a 30/05.

PONTE AÉREA CULTURAL CEARÁ
www.culturaemcasa.com.br
Parceria inédita entre a Secretaria
de Cultura e Economia Criativa do
Estado de São Paulo e a Secretaria
de Cultura do Ceará, transmitirão
ações artísticas que compõem o
projeto Ponte Aérea Cultural. Serão
17
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PROTOCOLO
VOLPONE,
UM
CLÁSSICO EM TEMPOS PANDÊMICOS

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.
Texto: Plínio Marcos. Elenco: André
Kirmayr e Larissa Ferrara. Direção: Kiko
Rieser. (85min). Dias 03, 04, 10 e 11/05,
20h. Gratuito. 14 anos.

https://www.youtube.com/channel/
UCsEraTyfEePiq6hi60afTwA
Espetáculo criado para comemorar
os 20 anos da Cia Bendita Trupe. A
comédia da ganância, de Ben Jonson,
contemporâneo de Shakespeare,
um dos textos mais encenados no
Reino Unido. O texto ganha uma
versão enxugada pelo austríaco
Stefan Zweig, nos anos 1920, a partir
da qual Marcos Daud fez a versão
atualizada para o contemporâneo.
Volpone é um homem sem filhos,
especialista na arrecadação de
riquezas e, para mais acumular,
finge estar agonizante e diverte-se
com o desfile de bajuladores que, na
expectativa de serem contemplados
em seu testamento, o enchem de
favores e se prestam a todas as
humilhações. Texto: Ben Jonson, na
versão de Stefan Zweig. Adaptação:
Marcos Daud. Idealização e direção:
Johana Albuquerque. Assistência
de direção: Cacá Toledo. Elenco:
Daniel Alvim, Helena Ranaldi, Joca
Andreazza, Luciano Gatti, Marcelo
Villas Boas, Maurício de Barros,
Pedro
Birenbaum,
Vanderlei
Bernardino, Sérgio Pardal e Vera
Bonilha. (120min). Sextas e sábados,
20h. Gratuito. De 14/05 a 05/06.
Debates: dias 17, 24, 31/05 e 07/06
das 18h30 às 20h30. Gratuito. Canal
do Youtube / Protocolo Volpone e
Facebook Bendita Trupe

SERTÃO SEM FIM

S

Assista nas redes sociais dos teatros:
dias 01 e 02 - Teatro Paulo Eiró - www.
facebook.com/teatropauloeiro , 07, 08
e 09 - Teatro João Caetano - www.
facebook.com/teatropopularjoaocaetano
, 14, 15 e 16 - Teatro Cacilda
Becker
www.facebook.com/
TeatroCacildaBeckerSP , 21, 22 e 23 Teatro Alfredo Mesquita - www.facebook.
com/teatroalfredomesquita e 28, 29 e
30/05 - Teatro Arthur Azevedo - www.
facebook.com/teatroarthurazevedosp
A atriz Tertulina Alves fez extensa
pesquisa no interior da Bahia, em
Macaúbas, para se aprofundar num tema
que já fazia parte de sua história, mas
que merecia, agora, um olhar artístico.
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).
Idealização, pesquisa e interpretação:
Tertulina Alves. Dramaturgia: Rudinei
Borges dos Santos. Direção: Donizeti
Mazonas. (45min). Sextas e sábados,
21h e domingos, 19h. Gratuito. Livre.
Até 30/05.

QUANDO AS MÁQUINAS PARAM
h t t p : / / y o u t u b e . c o m /
CentroCulturalSaoPauloCCSP

Q

Uma demissão em massa na fábrica
em que Zé trabalhava como operário
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a aquisição de conhecimentos sobre
a cultura brasileira.

SESC AO VIVO
www.instagram.com/sescaovivo

SEU MIGUEL, SEU MIGUEL

www.youtube.com/sescsp

w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCDdAtDU46fXkkyYA_d2SNYw

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.

A história do encontro entre Nina
e Seu Miguel, um artesão, dono
de uma antiga loja de brinquedos,
que não consegue mais vender
suas criações e vive dentro de
seu próprio mundo. Um dia, ele
recebe a visita inesperada de
Nina, uma menina sorridente que
está perdida de sua família e se
abriga em sua loja encantada por
sua vitrine. (50min). Espetáculo do
grupo Depois do Ensaio. Roteiro:
Thales Sauvo. Elenco: Fabricio
Neri, Gaia Patricia, Tammy Caroline
e Thales Sauvo. Direção: Marcio
Nascimento. Dias 06, 07, 13 e
14/05, 18h; 08 e 09, 15 e 16/05,
16h. Gratuito. Livre.

SESC DIGITAL
https://sesc.digital/home
Uma plataforma de conteúdo que visa
transpor as ações do Sesc São Paulo
ao ambiente e à linguagem digitais,
expandindo o alcance das suas
práticas de ação e difusão cultural
de forma substancial e diferenciada,
fortalecendo seu compromisso com
um processo educativo participativo,
continuado e inclusivo.
SESC TV
https://sesctv.org.br

SIN&NHÁ: ENTRE O PALCO,
A VIDA REAL E OS BASTIDORES

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

w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCxfdJ-zlDBquOBRqqQ-akCw
O
projeto
aposta
em
duas
ações que denunciam o racismo
estrutural no mercado de trabalho
e a subjetividade da mulher negra:
apresentação virtual do espetáculo
Sin&Nhá e vídeo documentário.
O vídeo documentário Sin&Nhá.
doc surge do desejo de quebrar o
silenciamento de narrativas negras
ao responder os questionamentos e
as reflexões trazidas no espetáculo.
Sin&Nhá.doc - dias 01 e 02/05,
20h. Espetáculo Sin&Nhá - dias 08
e 09/05, 20h.
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TEATRO MORUMBISHOPPING

para cada um deles e também para
quem acompanhar a série. Grátis.

w w w. t e a t r o m o r u m b i s h o p p i n g
com.br/

TEATRO VIVO EM CASA

T

www.instagram.com/vivo.cultura/

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.

Espetáculos com transmissão ao vivo
a partir do palco do Teatro Vivo. Os
ingressos serão gratuitos e limitados.
Os interessados poderão se inscrever
sempre na quinta-feira anterior ao
dia da apresentação via site www.
teatrovivoonline.com.br ou no link do
perfil no Instagram @vivo.cultura.
Sábados, 20h.

TEATRO PARA ALGUÉM
www.teatroparaalguem.com.br/
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
teatroparaalguem/

TERÇA ABERTA NO KASULO
www.instagram.com/fragmentodedanca

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.

Programa mensal da Cia Fragmento
de Dança, com transmissão direta dos
artistas performando ao vivo no Kasulo,
espaço sede da companhia. Serão três
trabalhos apresentados em sequência:
D.U.C.A - Diário de Um Certo Artista criação e interpretação: Rodrigo Alcântara.
Direção cênica: Anelise Mayumi. Eco
Chegou na Festa e Trouxe A Breja - de
Rafa Barzagli. Interpretação: Maitê Molnar
e Rafa Barzagli. Raxa - concepção:
Carolina Gasquez. Provocação Artística:
Sofia Cruz. Mediação: Janaína Leite
(Grupo XIX de Teatro) e Vanessa Macedo
(Cia Fragmento de Dança). Dia 04/05 das
19h às 21h.

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

presencial
CINDERELLA
www.teatrobradesco.com.br
Depois da morte da mãe, a jovem
Cinderella vai viver com o pai na
casa da madrasta e suas duas filhas.
Maltratada e obrigada a fazer os serviços
domésticos, ainda era alvo de deboches
e malvadezas até que encontra sua fada
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madrinha. Um encanto leva Cinderella
ao baile promovido pelo príncipe,
que está à procura de uma princesa.
(90min). Direção de dramaturgia: Marcio
Yacoff. Direção geral: Billy Bond. Com:
Yasmine Mahfuz, Vanessa Ruiz, Diego
Luri, Luiz Pacini, Luana Marthins, Ana
Luiza, Paula Canterini, Marcio Yacoff
e Italo Rodrigues. Teatro Bradesco –
R. Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon
Shopping. São Paulo. Sábados,11h30
e 16h, domingos, 11h30 e 16h.
Dia 14/05, 16h. R$70 a R$160. Livre. De
08 a 16/05.
LUIZA MAHIN… EU AINDA CONTINUO
AQUI
www.teatropetragold.com.br
O espetáculo aborda a questão do
extermínio da juventude negra no país,
bem como o desaparecimento destes
jovens oriundos de comunidades e
periferias, relatados por várias mães
negras. A peça pretende jogar luz
sobre essa cíclica separação forçada
dos filhos que acomete as populações
negras há séculos. A montagem
promove um cruzamento entre os relatos
contemporâneos destas mães com a vida
da personagem Luiza Mahin, nascida no
início do século XIX, mãe do advogado
abolicionista e jornalista Luiz Gama,
vendido como escravo pelo próprio pai.
(70min). Texto: Márcia Santos. Idealização:
Cyda
Moreno.
Direção
artística:
Édio Nunes. Direção musical: Jorge
Maya. Direção: Édio Nunes. Elenco:
Cyda Moreno, Marcia Santos, Jonathan
Fontella, Taís Alves. Atriz convidada:
Marcia do Valle. Vozes em off: Thelmo
Fernandes e Marcelo Escorel. Teatro
PetraGold – R. Conde de Bernardote, 26.
Leblon. Rio de Janeiro. Domingos, 17h.
R$50 (presencial) e R$20 (transmissão
online). 14 anos. De 16 a 30/05.
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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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