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E, abaixo da linha do Equador, nós continuamos sendo
pautados mais pela pandemia que pela curadoria e o que
acaba definindo a programação das salas de espetáculo
é o protocolo de segurança sanitária. Uma outra questão
relevante é a ação da censura escancarada, promovida
pelo governo federal e seus apoiadores, que ao retirar
espetáculos de cartaz acabam alavancando programações
como a da Secretaria Municipal de Cultura: Festival São
Paulo Sem Censura, com ações presenciais e virtuais.

Ricardo Corrêa em Monstro
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farol vermelho e sofreu um acidente que
matou toda sua família e lhe transformou
em uma figura solitária e repleta de
culpa. Suas únicas companhias são um
gravador, uma bolinha de borracha e o
peru que nunca fica pronto. É nesse
momento que seu melhor amigo, entra
em sua casa com uma missão: Passar o
ano novo com Ian e provar-lhe que ainda
há tempo para viver e ter esperança
em dias melhores. Texto: Luccas
Papp. Direção: Ricardo Grasson. Com:
Leonardo Miggiorin e Luccas Papp.
(60min). Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui
Barbosa, 153. Bela Vista. São Paulo. T.
11 3288.0136. Sábado e domingo, 19h.
10 anos. Estreia 27/06.
CADÊ A CRIANÇA QUE TAVA AQUI?
www.teatroalfa.com.br
A peça nasceu de improvisos e histórias
contadas no curso pelos atores mirins.
Dividida em quadros contendo jogos,
cenas e números musicais, a peça trata
de temas importantes como família,
amigos, estudo e lazer. Texto e direção:
Bernardo Berro. Direção musical: Rodolfo
Schwenger. Coreografias: Davi Tostes.
Elenco infantil: Bia Bom, Babi Abate, Clarah
Passos, Erin Borges, João Victor Rossi,
Renata Cavallieri e Vivi Bozza. Swing
infantil e dance captain: Evelyn Lucas.
Atores Convidados: Andrea Vitfer, Bruno
Bóssio, Marcelo Góes e Mariana Gallindo.
(60min). Teatro Alfa – Rua Bento Branco de
Andrade Filho, 722. São Paulo. Sábado e
domingo, 16h. R$40. Estreia 05/06.
CASA NATURA MUSICAL
www.casanaturamusical.com.br
www.instagram.com/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
transmitidasàsquintas,19h,peloInstagram
@casanaturamusical.

em casa
ANTRO POSITIVO
www.antropositivo.com.br
Plataforma de Arte - online desde 2011,
com conteúdos gratuitos. Pelo nosso
site, você acessa todas as nossas
publicações, com reflexões, fotografias
e entrevistas exclusivas, além de
nossas ações especiais. Em nossa
edição 18, a artista de Gana, Va-Bene
Elikem Fiatsi, uma das mais instigantes
performers atuais. Acompanhe também
diversas ações promovidas durante
o confinamento: OUTROS Festival
de Arte; seminário online ADIANTE _
Cultura em Futuros; projeto COLLAGE
3+8, intercâmbio entre colagistas Brasil
e Argentina; o experimento narrativo A
INCERTITUDE (dramaturgos do Brasil,
Portugal e Bolívia); as reflexões em
vídeo da INVASÃO CRÍTICA para o
canal PINK UMBRELLAS; os podcasts
DIANTE D e ainda a série de fotografias
de nus à distância ÍNTIMO DISTANTE.
Lançamentos de Junho: aulas online e
o vídeo arte “Colhendo Imagens para
plantar em Telas”.
BAQUAQUA
www.instagram.com/baquaqua_/
Nativo da região ocidental da África,
Baquaqua escreveu aquela que até hoje
é considerada a única autobiografia de
um ex-escravizado que viveu no Brasil.
A partir da biografia de Mahommah G.
Baquaqua. Adaptação Rogério Athayde.
Direção Aramis David Correia. Com
Wesley Cardozo. Dias 04 e 11/06, 20h.
Gratuito. 10 anos.
BICICLETA DE PAPEL
www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
www.teatrosergiocardoso.org.br
Apresentações On-line e Presencial
A história se passa na virada do milênio,
durante a noite do dia 31 de dezembro
de 2000, onde se encontra um rapaz
que poucos meses antes ultrapassou o
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COMO TODOS OS ATOS HUMANOS
https://www.youtube.com/channel/
UC6rGqEC2AuOIFr-8JeXibbQ
Construída a partir de referências visuais
dos pintores Francis Bacon, Edvard
Munch e René Magritte, a peça aborda
a ‘naturalização da violência’ e leva à
cena uma narrativa tétrica na qual a filha,
obcecada por seu pai e por ele subjugada,
termina por incidir simbolicamente no
aniquilamento arquetípico do patriarcado
e de toda a vigília que a redoma
masculina exerce sobre a mulher.
Dramaturgia e atuação: Fani Feldman.
Direção: Rui Ricardo Diaz. Peça-filme da
Cia. do Sopro. Segunda a sexta, 16h e
21h. Sábados e domingos, 21h. Gratuito.
Até 06/06.
#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.
(das) tripas (coração)
www.sympla.com.br
Questões mais íntimas e urgentes
em solos teatrais on-line criados no
isolamento de suas casas, durante a
pandemia. Algo em comum parece estar
em ebulição entre essas oito criações:
a vida em seus pequenos detalhes
contrastada com a urgência da morte.
Criação: Lígia Fonseca, Maria Eduarda
Pêcego, Ricardo Nash, Pri Calazans,
Tamara Maria Cardoso, Júlia Ianina,
Carolina Borelli e Estrela Straus. Com:
Carolina Borelli, Estrela Straus, Júlia
Ianina, Ligia Fonseca, Maria Eduarda
Pecego, Pri Calazans, Tamara Maria
Cardoso e Ricardo Nash. Direção: Nelson
Baskerville. (120min). Sexta e sábado,
20h e domingo, 19h. R$20. De 04 a 13/06.

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.
CIDADE DO SOL - UMA HOMENAGEM
À MENINA LUZ [DESMONTAGEM] ARQUIVO I
https://www.youtube.com/channel/
UCglmD7gm67T5FDX4a2QuWiQ
O grupo de teatro Impacto Agasias está
comemorando dez anos em 2021, exibe
documentário cênico criado a partir
das memórias pessoais e coletivas da
população de Heliópolis. A pesquisa em
Teatro Documentário é também um gesto
político para manter viva a memória do
bairro e da cidade de São Paulo. Direção
e roteiro: Carolina Angrisani. Direção
musical: Samanta Okuyama. Artistas
Pesquisadores: Caroline Varani, Henrique
Sanchez, Katia Bocalon, Mica Matos,
Raffael Santos, Suelen Almeida e Wallace
Borges. Musicista: Mica Matos. (40min).
Dias 05, 06, 18 e 20/6. Sexta e sábado,
20h e domingo, 19h. Gratuito. 16 Anos.
COMEÇAR OUTRA VEZ
www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
A história de Adão e Eva. O casal que
descobriu no exercício de amar e doar
a solução para todos os problemas.
Dramaturgia Kely Nascimento. Direção
e concepção: Bruno Kott. Com: Kely
Nascimento e Pedro Moutinho. Teatro
Sérgio Cardoso Digital. Sexta a domingo,
20h. Gratuito. De 04 a 13/06. 16 anos.
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DEPÓSITO
www.facebook.com/ciapalhadiaco
O enredo de Depósito se passa em um
tempo no qual a arte se tornou um vírus e
a pessoas infectadas, de nariz vermelho,
são isoladas em um depósito de artistas.
Criação: Cia. Palhadiaço. Texto: Matheus
Barreto.Direção: Rani Guerra. Elenco:
Kauan Scaldelai, Matheus Barreto,
Priscyla Kariny, William Santana e
Rogério Nascimento. (60min). Dia 04,
18h; sábado e domingo, 15h. Gratuito.
Livre. De 04 a 27/06.
O DESPERTAR
www.sympla.com.br
O Despertar é o segundo texto dos 25
monólogos para mulheres da antologia
feminina, a famosa obra do casal de
dramaturgos italianos Dario Fo e Franca
Rame. Seu foco é a mulher trabalhadora,
a operária italiana dos anos de 1970.
O espetáculo será encenado com
interpretação ao vivo da atriz direto
do palco do Teatro Giostri. Tradução,
adaptação e direção: Neyde Veneziano.
Com: Carla Candiotto. Dias 11, 12, 13,
18, 19 e 20/06, 20h. R$10.
DO OUTRO LADO DO MAR
www.sympla.com.br/vilavelha
Em uma praia deserta foi instalado um
balcão de atendimento da prefeitura
para serviços burocráticos. Ali, uma
funcionária pública dedicada e prestes
a se aposentar espera sozinha alguém
que apareça precisando do seu trabalho.
De um barco chega um homem jovem,
em busca da emissão de um documento
que comprove a sua existência, para que
possa adotar um cachorro. Assim surge
uma história carregada de poesia que,
com aparente simplicidade, provoca
uma profunda reflexão sobre o trabalho,
a solidão e a busca de identidade.
Texto: Jorgelina Cerritos. Tradução: Edu
Coutinho com a colaboração de Marcio
Meirelles. Direção: Marcio Meirelles.
Direção musical: Caio Terra e Ramon
Gonçalves. Elenco: Andrea Elia e
Edu Coutinho. Domingo, 19h. R$10.
Até 20/06.

ELA, A CERVEJA E AS HORAS QUE
NÃO PASSAM
https://youtu.be/zh14j_0L6XQ
Uma obra que se coloca entre uma
fricção entre a autobiografia e a
autoficção. O ponto de vista d’Ela sobre
situações vividas por ela, é baseado
apenas na verdade d’Ela. É uma
reflexão sobre a memória. Realmente,
tudo que lembramos é real? A memória
se confunde, se mistura e o trabalho
é uma grande fusão das relações da
atriz, costuradas com tarô, algumas
cervejas e horas que parecem não
ter fim. Atuação, dramaturgia e
direção: Samara Lacerda. Orientação
dramatúrgica: Raíza Rameh. 14 anos.
Estreia 04/06, 20h.
#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.
EU-CASA
www.ciamungunza.com.br/
programacao
Comemorando três anos, o grupo,
com sede em João Pessoa, conduz
a plateia por um jogo digital.
O público realiza uma visita à casa
do elenco (formado só por atrizes),
percorrendo os espaços do lar e os
espaços de suas próprias histórias.
O espetáculo estimula as memórias
e a relação entre o corpo e casa, a
própria história de cada participante
e seu estar no mundo. (80min).
Criação e dramaturgia: Natália Sá,
Kassandra Brandão, Jinarla, Cely
Farias, Gabriela Arruda e Débora Gil
Pantaleão. Dramaturgismo: Débora
Gil Pantaleão. Com o Grupo Parahyba
Rio Mulher. Sexta e sábado, 20h.
Ingressos Contribuição Consciente:
gratuito a R$50. 12 anos. Até 12/06.
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FESTIVAL
SÃO
PAULO
SEM
CENSURA
De 03 e 06/06
Apresentações de montagens teatrais,
intervenções urbanas e mostras de
cinema. As atividades abordam a
ação orquestrada de cerceamento de
manifestações artísticas, a censura
institucional com paralisações de
projetos na Lei Rouanet e Ancine,
as sistemáticas investidas contra a
imprensa e o silenciamento de grupos
marginalizados. O evento terá atividades
sediadas por equipamentos culturais
da cidade, como o Theatro Municipal,
o Centro Cultural São Paulo (CCSP),
o Centro Cultural da Juventude (CCJ),
além de ações em ruas e avenidas, da
Paulista até Itaquera. A programação é
dividida em quatro eixos: Excluídos da
Fundação Palmares; Censura Prévia
na Rouanet e Ancine; Liberdade de
Imprensa e de Expressão; e Políticas de
Silenciamento.
Confira a programação completa nos
sites da Secretaria Municipal de Cultura:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/noticias/index.
php?p=29647
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/noticias/index.
php?p=29646
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/noticias/index.
php?p=29645
GRUPO RAÇA
http://www.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso
Sobre Aquelas Palavras e Raça por
Elas. Segunda, terça e quarta, 20h.
Gratuito. De 14 a 23/06.
HOJE O ESCURO VAI ATRASAR
PARA QUE POSSAMOS CONVERSAR
Dias 05 e 06/06, 16h - Teatro Paulo Eiró
- www.facebook.com/teatropauloeiro
Dias 12 e 13/06, 16h - Teatro João
Caetanowww.facebook.com/
teatropopularjoaocaetano

Dias 19 e 20/06, 16h - Teatro Arthur
Azevedo
www.facebook.com/
teatroarthurazevedosp
Dias 26 e 27/06, 16h - Teatro Alfredo
Mesquitawww.facebook.com/
teatroalfredomesquita
A peça se passa em um triste vilarejo onde
não vivem mais animais, nem domésticos
e nem silvestres. Algo muito estranho
aconteceu no passado que provocou
a fuga dos bichinhos e os transformou
em seres quase mitológicos, lembrados
apenas nas aulas da professora Rafaela.
Criação: Grupo XIX de Teatro. Direção:
Luiz Fernando Marques e Rodolfo
Amorim. Dramaturgia: Ronaldo Serruya.
Atores-criadores: Janaina Leite, Juliana
Sanches, Ronaldo Serruya, Rodolfo
Amorim, Tarita de Souza. (40min). Livre.
Gratuito.
(IN)CONFESSÁVEIS 2 – NOVOS
ARTISTAS, NOVAS HISTÓRIAS
www.sympla.com.br
Uma sociedade em descompasso
e mergulhada em tempos sombrios
e violentos. Como sobreviver entre
verdades e mentiras? Qual o papel
dos artistas em um mundo doente?
Como suas vidas se transformam
diariamente e o que eles podem ou
querem nos confessar? Dramaturgia
e direção: Marcelo Varzea. Textos e
atuação: o grupo. Elenco - Sala 1:
André Torquato, Andrea Leopoldino,
Claudio Nadanovsky, Conrado Costa,
Dani D’eon, Daniel Tonsig, Fernanda
Bertoloni, Joelle Malta, Karla Hill,
Letícia Alves, Paula Liberati. Sala 2:
Ana Bahia, Ellen Regina, Guilherme De
Rose, Hermínia Mendes, Karine Viana,
John Seabra, Leandro Flores, Lucas
Garbois, Luís Galves, Marieli Goergen,
Naiara de Castro, Thamires Araujo.
Sala 3: Agmar Beirigo, Ana Markun,
Bruno Rods, Diogo Avlis, Gabriel
Salazar, Katia Calsavara, Larissa Noel,
Marcelo Ferrari, Stephanie Lourenço,
Tércio Moura, Thiene Garrido, Victoria
Cavalcante. Ator Convidado: Flávio
Pacato. Dias 01, 02, 08 e 09/06, 21h.
A partir R$10.
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INSÔNIA – TITUS MACBETH
www.sympla.com.br
Duas das mais intrigantes tragédias de
Shakeaspeare se fundem na trama. Lady
Macbeth, nos conduz por uma história
de ambição e assassinato, enquanto
seguimos Titus, em sua insana busca
por vingança. As câmeras circulam
livremente entre os atores em uma grande
instalação, criando para o espectador a
sensação de estar dentro do palco, junto
dos personagens. (80min). Texto: a partir
das obras Titus Andronicus e Macbeth
de William Shakespeare. Dramaturgia:
Sérgio Roveri e André Guerreiro Lopes.
Tradução de Macbeth: Marcos Daud.
Direção e concepção: André Guerreiro
Lopes. Elenco: Helena Ignez, Djin
Sganzerla, Michele Matalon, Samuel
Kavalerski, Dirceu de Carvalho e Camila
Bosso. Segunda a domingo, 20h. Gratuito.
14 anos. De 05 a 30/06. Obs: Não haverá
apresentações entre os dias 14 e 18/06.
IRETI
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
CiaMungunz%C3%A1deTeatro
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. Da Cia do Despejo. Dramaturgia:
Ingrid Alecrim. Encenação: Thaís Dias.
Direção de movimento: Carol Ewaci.
Intérpretes: Breno Furini, Isamara Castilho
e Jennifer Souza. De 19 a 22/06. De
sábado a segunda, 20h. Gratuito. 16 anos.
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.
13
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MARCIA MILHAZES CIA DE DANÇA
Quatro vídeos dança que abordam uma
temática tão atual e delicada: a existência.
Direção artística, coreografia e concepção
Marcia Milhazes.
Cisne
youtu.be/kUUcK6uqvdo
O Quarto
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
Estas duas obras, pertencem a um extrato
de um solo coreográfico inédito que relata
experiências de um homem, artista da
dança, mergulhado nas suas memórias
afetivas dentro de um quarto confinado.
Intérprete Domenico Salvatore Santoro.
Guarde-Me Revisitado
youtu.be/qsNrJZHNMKM
Pertence à segunda parte da trilogia
inspirada no universo literário de Cartas de
Amor, escritas por pessoas anônimas ou
não e que hoje ecoam ainda mais fortes
dentro de nós, artistas, indivíduos, que a
concebemos com reflexão. Intérpretes
Ana Amélia Vianna e Domenico Salvatore
Santoro.
Pássaros
youtu.be/ViaHHi9ygQ8
Cenas de um homem, uma mulher, que
carregam em seus corpos a solidão,
vestígios de sonhos na busca pela
possibilidade do reencontro.
MONSTRO
www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
Os preconceitos enfrentados por casais
do mesmo sexo, nos locais de trabalho,
entre amigos e em suas tentativas de
adotar uma criança, lançando luz sobre
a homofobia profundamente arraigada
dentro de nossas sociedades são eixos
temáticos do espetáculo. Dramaturgia e
interpretação: Ricardo Corrêa. Direção:
Davi Reis. Quinta a domingo, 21h.
Gratuito. Teatro Sérgio Cardoso Digital.
16 anos. De 24/06 a 11/07.
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.
NO TERCEIRO MILÊNIO SEREMOS
FELIZES
https://bit.ly/3ywVbUt
Espetáculo inspirado na cinematografia
do Italiano Marco Ferreri (1928-1997),
dando continuidade a uma pesquisa
iniciada em 2012. O agravamento da
pandemia impediu o encontro dos
artistas envolvidos levando a adaptação
do projeto para o digital. Em formato
de vídeos curtos, a performance
cênica será postada em episódios
temáticos: O Cinema de Marco Ferreri,
A Mulher Macaca e o Cinema Italiano,
A descoberta de La Donna Scimmia,
O Espaço, O Ator e A Imagem e Ferreri
Cancelado. Criação e atuação: Maria
Carolina Dressler. Vídeos: Heitor
Menotti. Produção do coletivo In Bocca
al Lupo. Novos vídeos toda sexta-feira.
Gratuito.
PARTIDA
youtube.com/portalsescrio
Uma mulher de 74 anos foi ao
teatro assistir ao espetáculo Partido,
adaptação do Grupo Galpão para
o romance “O Visconde Partido ao
Meio”, do italiano Italo Calvino. Durante
a apresentação, essa mulher tem
uma epifania e decide escrever uma
carta para o seu amante, um homem
trinta anos mais jovem, terminando
o relacionamento. A carta nunca foi
enviada e ficou guardada por vinte anos,
até que sua filha a encontrou em um
caixa junto com outras lembranças da
mãe. Essa carta real inspirou as atrizes
a criarem o espetáculo. Idealização:
Denise Stutz. Texto: Inez Viana. Direção:
Debora Lamm. Elenco: Denise Stutz e
Inez Viana. (35min). Sexta a domingo,
19h. Gratuito. Livre. De 04 a 27/06.
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1ª MOSTRA DE TEATRO ON-LINE APTI
www.apti.org.br/mostra-de-teatro
Mostra de espetáculos digitais com o
objetivo de arrecadar dinheiro para o
Fundo Marlene Colé - que auxilia os
profissionais das artes cênicas impedidos
de trabalhar por conta da pandemia. São
mais de 20 espetáculos na programação,
com duas peças on demand por final
de semana. Ou seja, o público tem 48h
para assistir os espetáculos que ficarão
disponíveis entre sábado. Ingressos:
R$25, R$50 e R$100.
PROTOCOLO
VOLPONE,
UM
CLÁSSICO EM TEMPOS PANDÊMICOS
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 divertese 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. Até 05/06.
SÃO PAULO CIA DE DANÇA
Temporada 2021
http://www.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso
https://culturaemcasa.com.br
Apresentações On-line e Presencial
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De 17 a 20/06 - Programa 1 Repertório: Estreia de Les Sylphides
(Chopiniana), remontagem de Ana
Botafogo | Só Tinha de Ser com Você,
de Henrique Rodovalho
De 24 a 27/06 - Programa 2 - Repertório:
Estreia de Giselle – Ato II, remontagem
de Lars Van Cauwenbergh | Agora, de
Cassi Abranches.
Quinta a sábado, 20h e domingo, 17h.
R$70 (plateia/inteira) e R$45 (balcão/
inteira). Os horários estão sujeitos a
alteração conforme atualizações do Plano
São Paulo.
SEDE
www.youtube.com/user/radioccsp
Sede foi escrita apenas dois anos após
o naufrágio do Titanic, o que pode ter
influenciado O’Neill a escrever uma
peça dessa natureza. Um Cavalheiro,
uma Bailarina e um Marinheiro estão
à deriva em uma balsa sem comida
e água, longe das rotas comuns de
navegação, cercados por tubarões
e progressivamente enlouquecendo.
Autor: Eugene O’Neil. Direção artística:
André Garolli. Elenco: Camila dos Anjos,
Fabrício Pietro e Diego Garcias. Voz off:
Denise Weinberg. (60min). Sexta, sábado
e domingo, 20h. Gratuito. Até 13/06.
SESC AO VIVO
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 do #EmCasaComSesc.
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.
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TEATRO VIVO EM CASA
www.instagram.com/vivo.cultura/
Espetáculos com transmissão ao vivo a
partir do palco do Teatro Vivo. Os ingressos
serão gratuitos e limitados. Apresentações
aos sábados. 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.
III MOSTRA FEMININA DE DANÇA
http://www.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso
Abertura da mostra com Renata Bardazzi
e Gabriela Moriondo. De 07 a 10/06, 20h.
Gratuito.
TERRA MEDEIA
www.plataformateatro.com
O espetáculo acontece ao vivo e os atores
se dividem entre Brasil, França e Suécia.
A peça ilustra como alguém rejeitado no
amor e na sociedade pode perder o chão e
se tornar perigoso. Texto: Sara Stridsberg.
Tradução: Bim de Verdier e Nestor Correia.
Direção: Bim de Verdier. Elenco: André
Guerreiro Lopes, Bim de Verdier, Daniel
Ortega, Nicole Cordery, Renato Caldas,
Rita Grillo. (80min). Sábados e domingos,
17h. Gratuito. 14 anos. Até 13/06.
TRILOGIA CONTA A VIOLÊNCIA
www.youtube.com/aliancafrancesa
Três espetáculos que abordam aspectos de
violência e opressão social contra a mulher
em épocas e contextos muito diferentes
entre si. Idealização Natalia Gonsales.
Fóssil – dias 05 e 08/06, 19h. Idealização:
Natalia Gonsales. Dramaturgia: Marina
Corazza. Direção: Sandra Corveloni. Com:
Natalia Gonsales e Flávio Tolezani. A Última
Dança – dias 06 e 09/06, 19h. Concepção
e atuação: Natalia Gonsales. Encenação:
Natalia Gonsales, César Baptista, Fernanda
Bueno e Janaína Suaudeau. Provocadores:
César Baptista e Janaína Suaudeau. Criação
dramatúrgica: César Baptista. Carmen – dias
07 e 10/06, 19h. Dramaturgia: Luiz Farina
[baseado na novela Carmen de Prosper
Mérimée]. Elenco: Flávio Tolezani, Natalia
Gonsales e Vitor Vieira. Direção: Nelson
Baskerville. Gratuito. De 05 a 10/06.

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
www.teatromorumbishopping.com.br/
Quatro anos de cultura e entretenimento
da melhor qualidade, para mais de
164 mil pessoas e com mais de 180
espetáculos! Acompanhem nossas
redes sociais e fiquem por dentro de toda
a programação on-line.
TEATRO 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 DIGITAL
www.teatrosergiocardoso.org.br
O Teatro Sérgio Cardoso completou
40 anos e se reinventou no formato
digital, com transmissão pela ferramenta
Sympla Streaming e pela plataforma
#CulturaEmCasa, gerida pela Amigos
da Arte. A proposta é um caminho a ser
seguido mesmo após a retomada das
apresentações presenciais, que também
se manterão no formato on-line para
maior difusão da cultura O objetivo é de
democratizar o acesso à cultura.

T
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marido, cansada da vida que levou até
então; a outra está indo de encontro ao
seu passado, de onde foi brutalmente
retirada. Autor: João Ascenso. Direção:
Ricardo Brighi. Elenco: Dalilea Ayala e
Sharon Barros. (80min). Giostri Teatro Rua Rui Barbosa, 201. Bela Vista. São
Paulo. Sábado, 20h e domingo, 19h.
R$60. 16 anos.
O ÚLTIMO CONCERTO PARA VIVALDI
www.instagram.com/ccdiversidade/
A peça conta o último ano na vida de um
professor de matemática universitário e
um violinista profissional que ensaia um
concerto de “As Quatro Estações” de
Vivaldi. Um deles está com uma doença
terminal incurável e tem apenas um
ano de vida. Eles decidem transformar
a casa em que moram em um hospital
para que possam viver juntos durante
este período. Texto e direção: Dan
Rosseto. Elenco: Amazyles de Almeida,
Bruno Perillo e Michel Waisman.
(90min). Quinta, sexta e sábado, 20h.
Gratuito. Reserva de ingressos no perfil:
@oultimoconcerto e no dia também
podem ser retirados a partir de 1h antes
do espetáculo. Inf: T. 11 3074.3438.
CCD - Centro Cultural da Diversidade
- Rua Lopes Neto, 206. Itaim Bibi. São
Paulo. 12 anos. Até 05/06.
VALSA Nº 6
www.casadeculturalauraalvim.rj.gov.br
O único monólogo de Nelson
Rodrigues é um “thriller” em que os
espectadores desvendam a trama
junto com a protagonista. A peça
aborda diferentes formas de violência
contra a mulher e o tema fragmentação
da identidade. Dramaturgia: Nelson
Rodrigues. Interpretação: Natalia
Caruso. Direção: Antonio Ventura.
Teatro Laura Alvim. Sexta e sábado,
19h. Ingressos pelo www.sympla.com.
br R$40. Casa de Cultura Laura Alvim
- Av. Vieira Souto, 176. Rio de Janeiro.
14 anos. Estreia 18/06.

presencial
A.M.O.R. DE U.T.I.
www.teatrod.com.br
Um psicanalista é obrigado a retornar
bruscamente de sua casa à UTI de onde
acabara de sair por uma complicação de
saúde do pai e dá de cara com o irmão
mais novo que não via há nove anos.
Antes mesmo de se cumprimentarem,
preparam as armas. O duelo vai
começar. Texto e direção: Darson
Ribeiro. Elenco: Ken Kadow e Darson
Ribeiro. Participação especial vocal da
soprano Laura de Souza e da atriz Glória
Pires. Sábados, 12h e 18h30. Ingressos
pelo
https://bileto.sympla.com.br/
event/67743 R$50. Teatro-D - Rua João
Cachoeira, 899. Itaim. São Paulo. Inf 11
3079.0451 - teatrod@teatrod.com.br
NAQUELA NOITE EU OLHEI PELA
JANELA E VI A LUA MORRER
www.giostricultural.com.br
O personagem vive uma noite de
lembranças, onde coloca na balança
e divide com o espectador os seus
relacionamentos, as suas aventuras,
os seus desesperos e, sobretudo, a
sua solidão. Trata-se de uma noite de
cartas na mesa, de um claro, honesto
e profundo diálogo do personagem
consigo próprio. Texto: Ricardo Brighi.
Direção: Wesley Leal. Com: Ricardo
Brighi. Músicos: Lígia Machado (violino)
e Webster Silas (contrabaixo). (50min).
Giostri Teatro - Rua Rui Barbosa, 201.
Bela Vista. São Paulo. Domingo, 17h.
R$60. 16 anos. Até 20/06.
A NOITE DO CHORO PEQUENO
www.giostricultural.com.br
A peça está ambientada em Lisboa,
Portugal, em um período duro, ainda
sob o governo de Salazar. Nela, duas
mulheres se encontram em uma
rodoviária: uma está fugindo de seu
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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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