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http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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celso curi editorial
As mudanças bruscas no comportamento da pandemia e a 
extrema desorganização do governo federal em combater a 
Covid-19, tornam as programações artísticas - virtuais, presencias 
ou hibridas - muito instáveis e sujeitas a alterações constantes. 
Muitos dos espetáculos foram obrigados a reagendar suas 
apresentações. De boa notícia, o Teatro Sergio Cardoso decidiu 
inaugurar em abril apresentações ao vivo com transmissões 
on-line e essa modalidade deverá permanecer como mais uma 
opção de formação de publico. Viva o TEATRO, do jeito que ele vier!
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Flávia Pucci e Patrícia Gordo estão no Primeiro Festival da Tragédia Brasileira

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro/
https://www.instagram.com/guiaoff/
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CARTAS DA PRISÃO
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QUANDO AS MÁQUINAS PARAM
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A
ALTERIDADE
www.sympla.com.br 
A voz de uma mulher estuprada e 
sua trajetória de restabelecimento 
são o ponto de partida para a 
discussão sobre a ética que nos 
rege. O espetáculo é o jogo cênico 
entre as artistas, o novo meio de 
comunicação que a pandemia 
impôs - o teatro on-line e o texto 
homônimo de Maria Giulia Pinheiro. 
Durante sete unidades dramáticas 
denominadas “círculos”, ela narra 
a violência a que foi submetida, a 
tentativa de se restabelecer, a notícia 
da gravidez, a opção do aborto, a 
culpa, a ilegalidade de escolher, 
a dissociação entre lei e corpo e o 
rompimento com a velha mitologia 
patriarcal. (35min). Texto: Maria 
Giulia Pinheiro. Direção: Gabriel 
Miziara. Elenco: Carolina Fabri e 
Marina Vieira. Sexta e sábado, 20h 
e domingo, 18h. De 16 a 25/04. 
14 anos.
AMOR EM TEMPOS DE 
QUARENTENA - A Peça e Nova 
Temporada
h t t p s : / / y o u t u b e . c o m / c /
GizzelaMascarenhas
O reencontro do casal de namorados 
Dani e Pedro que estava separado 
pela quarentena há um ano. Eles 
combinam de revisitar locais 
especiais no Rio para “cariocar” 
por aí. Pedro planeja um pedido de 
casamento no parque no qual se 
conheceram. Texto/roteiro: Gizzela 
Mascarenhas. Direção: Cavi Borges. 
Elenco: Edu Bastos e Gizzela 
Mascarenhas. Músicos: Camillo 

em casa Oliveira e Leo Bitencourt. Dias 03, 
04, 15, 16, 17 e 18/04, 20h. Gratuito.
ANJOS
www.bcproducoesart ist icas.com/
anjos 
A história de Marcus e Sabrina, 
casal que vive uma séria crise no 
relacionamento. Na última discussão 
da vida do casal, que culmina na 
busca pela razão e pela verdade de 
cada um, o espectador acompanha 
os extremos e o desfecho da vida 
de Sabrina, que desenrola todo o 
enredo da história com a presença 
constante e sempre marcante de 
diferentes personagens com quem 
ela vai se encontrando enquanto 
desenvolve a sua própria história 
e vai compreendendo um pouco 
mais sobre os seus próprios medos, 
dores, angústias e sobre a sua 
própria realidade dentro da trama. 
Texto, direção e concepção: Oscar 
Calixto. Elenco: Marcus Anoli e 
Sabrina Fortes. Quinta, 20h. R$20. 
14 anos. Até 18/04.
ANTRO POSITIVO / OUTROS 
FESTIVAL DE ARTE
www.antropositivo.com.br   
www.outros.art 
Nas 2 últimas semanas de março, 
a plataforma de arte Antro Positivo 
realizou um festival 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 todo 
conteúdo das redes gratuitamente e 
acompanhar as reestreias em Abril. 
Veja também as ações promovidas 
pela plataforma durante a pandemia. 

http://www.sympla.com.br
https://youtube.com/c/GizzelaMascarenhas
http://www.bcproducoesartisticas.com/anjos
http://www.antropositivo.com.br
http://www.outros.art
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https://www.youtube.com/ProjetoAMeiaLuz
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B

A ÁRVORE
h t t p : / / t u d u s . c o m . b r /
fontes-realizacoes-a-arvore
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.
BERTOLEZA
https://www.youtube.com/channel/
U C j U 0 6 h J f R z x y C 8 2 x 3 0 d L C c w /
featured
Adaptação musical de “O Cortiço”, 
de Aluísio Azevedo, obra clássica 
da literatura naturalista brasileira, 
em que o protagonismo é invertido. 
A voz agora é de Bertoleza: 
mulher, negra e escravizada que 
se relaciona com João Romão, 
um português ambicioso e 
oportunista. (90min). Direção e 
adaptação: Anderson Claudir. 
Dramaturgismo: Le Tícia Conde. 
Com: Lu Campos, Eduardo Silva, 
Taciana Bastos, Bruno Silvério, 
entre outros. Direção Musical: Eric 
Jorge. Direção de Movimento e 
coreografia: Emílio Rogê. De 06 a 
15/04, 21h. Gratuito. 12 anos.

CAM
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
ciaarteradeteatro/
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). Sábado e 
domingo, 21h. R$50. 18 anos. 
Até 25/04.
CARNE DE MULHER
w w w . f a c e b o o k . c o m /
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 05 e 
06/04, 20h. Gratuito.

http://tudus.com.br/fontes-realizacoes-a-arvore
https://www.youtube.com/channel/UCjU06hJfRzxyC82x30dLCcw/featured
http://www.instagram.com/ciaarteradeteatro/
http://www.facebook.com/carnedemulher/
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https://www.youtube.com/ciaepifania
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CARTAS DA PRISÃO

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

Entre vídeo documental e teatro, 
a evolução da história de amor 
via correspondência entre uma 
mulher de 42 anos e um assassino 
em série. A leitura das cartas e o 
enredo da peça mesclam histórias 
reais e fictícias sobre violência 
doméstica e relacionamentos 
abusivos. Ao final do espetáculo 
o público será convidado para um 
bate-papo via Zoom com a equipe 
da peça. (35min). Texto: Nanna 
de Castro. Direção: Bruno Kott. 
Iniciativa, Pesquisa e atuação: 
Chica Portugal. Segunda e terça, 
20h. Gratuito. 14 anos. De 05 a 
20/04.

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.

CASTOR Y PÓLUX – UMA 
CONSTELAÇÃO
h t t p s : / / b i t y l i . c o m /
palipalanarteecultura
Uma constelação. Peça que se 
passa nos dias atuais, mas que 
é uma espécie de seta apontada 
para o futuro. Três personagens 
que buscam, nos dias finais da vida 
sobre a Terra, saída para algum 
lugar no qual possam continuar 
a viver, ao mesmo tempo que 
pretendem esclarecer entre si suas 
relações mal resolvidas de uma 
vida inteira. (40min). Texto: Paula 
Autran. Roteiro e direção: Michelle 
Ferreira. Elenco: Fernanda 
Viacava, Henrique Schafer e Paulo 
Barcellos. Terça, quarta e quinta, 
21h. Gratuito. 16 anos. Até 08/04.
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.

https://www.youtube.com/ProjetoAMeiaLuz
http://www.casanaturamusical.com.br
http://www.instagram.com/casanaturamusical/
https://bityli.com/palipalanarteecultura
http://www.sescsp.org.br/cpt
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http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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D

CLARICE E OS CORAÇÕES 
SELVAGENS
https://www.sympla.com.br
O espetáculo tem como 
personagem central Clarice, mulher 
branca de classe média que, 
impactada pela notícia da morte 
de um jovem negro, assassinado 
com 13 tiros pela polícia, questiona 
não só as regras que autorizam 
a violência policial em uma 
sociedade fortemente marcada 
pelas diferenças sociais e de raça, 
como também, e principalmente, 
sobre a responsabilidade que cada 
um de nós,“cidadãos de bem”, 
temos sobre isso. Dramaturgia: 
Júlio Kadetti. Direção: Marcelo 
Drummond. Elenco: Kate Hansen e 
Tin Oliveira (personagens do rádio). 
(60min). De 16 a 21/04, 21h. R$10.
CONTOS DE PAPEL
www.youtube.com/IsisMadi 
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. Até 11/04.

#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 DORES – SUÍTE STRINDBERG
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
ciaepifania
O trabalho privilegia a fragmentação, 
enquanto forma, e evidencia a 
sensibilidade feminina em situações 
de extremo apelo emocional. Cenas 
de obras como ‘Senhorita Julia’, 
‘A Mais Forte’, ‘O Pai’, ‘O Sonho’ e 
‘O Pelicano’ são apresentadas numa 
estrutura fracionada, com cenas 
independentes, onde só a mulher 
tem voz. Espetáculo da Epifania Cia. 
de Teatro que comemora 11 anos. 
(40min). De: August Strindberg. 
Adaptação e direção: Samir Signeu. 
Elenco: Amanda Leones, Carla Dias 
e Luana Costa. De 10 a 16/04, 20h. 
12 anos.
O DESEJO DO OUTRO
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCmlggtXh0TizAk3N-trK5Iw
A peça é um encontro ficcional de 
Pedro com seu pai já falecido. O ator 
contracena com as falas escritas 
por ele mesmo para serem ditas 
pelo seu pai, projetadas num telão. 
(60min). Texto e atuação: Pedro 
Guilherme. Direção: Aline Filócomo. 
Sexta e sábado, 20h. Gratuito. 
De 02 a 17/04. 14 anos.

https://www.sympla.com.br
http://www.youtube.com/IsisMadi
http://www.culturaemcasa.com.br
https://www.youtube.com/ciaepifania
http://www.youtube.com/channel/UCmlggtXh0TizAk3N-trK5Iw
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https://www.youtube.com/channel/UCTJB6s75DSFXrnTgosFvbgQ
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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. Estreia 08/04
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. Até 
04/04.
#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.
EnContos
http://www.encontos.com.br/
Adaptados para a linguagem cênica 
pelo Coletivo Era, montagens 
permeiam pelo universo literário 
clássico e da cultura popular 
brasileira: contos populares, folclore, 
lendas e parlendas. Espetáculos: 
“Com Açúcar e com Afeto” - até 20/04. 
“A Árvore Generosa” - estreia 20/04. 
(35min. cada vídeo). Gratuito. Livre.
EU NÃO SOU HARVEY – O DESAFIO 
DAS CABEÇAS TROCADAS 
www.edmoraesoficial.com 
Um ator aceita o desafio de viver 
Harvey Milk, o primeiro homossexual 
assumido a ser eleito para um cargo 
público nos EUA. O ator percorrerá 
uma trajetória inusitada, que vai do 
Brasil colonial, até o assassinato 
de Harvey em 1978. Durante esse 
tempo, ele tentará provar a tese 
sobre o seu assassinato. (60min). 
Texto e direção: Michelle Ferreira. 
Idealização e atuação: Ed Moraes. 
Gratuito. De 01 a 30/04. 14 anos.

http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
https://www.sympla.com.br
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.encontos.com.br/
http://www.edmoraesoficial.com
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https://linktr.ee/CiaRepertorioRodriguiana
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OS FINS DO SONO
sympla.com.br/osfinsdosono 
Uma cadeia de satélites em fase 
experimental passa a refletir a luz 
solar ininterruptamente sobre uma 
grande cidade, instaurando o fim da 
noite. Com o céu iluminado vinte e 
quatro horas por dia e confinados em 
suas casas, trabalhando à distância 
por meio de uma videochamada 
sem fim, três funcionários de 
uma agência de seguros de vida 
buscam maneiras de se adaptar 
à nova rotina enquanto percebem 
o contínuo aumento no número 
de acidentes envolvendo pessoas 
que, assim como eles, sentem no 
corpo os efeitos do novo cotidiano. 
(55min). Do Coletivo Cardume de 
Teatro. Dramaturgia: Luis Felipe 
Labaki. Direção artística: Francisco 
Turbiani. Atuantes: Juliana Valente, 
Marô Zamaro e Pedro Massuela. 
Desenhos ao vivo: Roberto Zink. 
Sexta, sábado e domingo, 20h. 
Gratuito e por contribuição livre. 
12 anos. Até 09/04
FRAGILIDADE, TEU NOME É 
MULHER?
https://beta.sympla.com.br 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
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. Até 16/04.
A GENEALOGIA CELESTE DE 
UMA DANÇA
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso
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. De 12/04 a 05/05, com 
transmissão pela ferramenta Sympla   
Streaming vinculada ao Teatro Sérgio 
Cardoso.

http://sympla.com.br/osfinsdosono
https://beta.sympla.com.br
https://www.facebook.com/2mililitros
http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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http://youtube.com/CentroCulturalSaoPauloCCSP
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O HÍBRIDO
www.robsoncatalunha.com/ohibrido 
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. (04min 
- cada episódio). Diretor artístico 
e performer: Robson Catalunha. 
Design de narrativa: Bruno Lottelli. 
De 18 a 25/04. Gratuito. Livre.
INVASORES DE SISTEMAS
https://www.youtube.com/channel/
UC0oyMFiJ0dXIs6nqQguii-A 
Para descobrir o motivo de uma 
grande crise silenciosa que paralisa 
a sociedade mundial, dois jovens 
do ano 3021 voltam no tempo e 
tentam mudar o futuro. (55min). 
Texto: Viviane Dias. Direção: Ismar 
Rachmann. Direção de vídeo e 
edição: Vic Von Poser e Taurina 
Filmes. Com: Estelar de Teatro. 
Sábado e domingo, 17h. Gratuito. 
Livre. Estreia 10/04.
IRETI
h t t p s : / / 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. 
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. Da 
Cia do Despejo. Dramaturgia: Ingrid 
Alecrim. Encenação: Thaís Dias. 
Direção de movimento: Carol Ewaci. 
Intérpretes: Breno Furini, Isamara 
Castilho e Jennifer Souza. Gratuito. 
De 15 a 18/04, 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.
LARA E O PÁSSARO
https://www.youtube.com/channel/
UCTSSOkIT9E6bE0CkAERbHuA 
Inspirada na peça do dramaturgo 
Maurice Maeterlinck e no 
universo dos filmes infantis do 
diretor japonês Hayao Miyazaki. 
Uma fábula sobre como crescer pode 
transformar as pessoas, um resgate 
de uma cumplicidade perdida, uma 
jornada de um tipo de crescer 
onde percebemos e respeitamos 
o outro e a nós mesmos. (50min). 
Dramaturgia: Sofia Fransolin. 
Direção: Luciana Mizutani. 
Direção Musical: Marcelo Onofri. 
Com: Coletivo Animales. Sábado 
e domingo, 15h. Gratuito. 
De 02 a 18/04.

http://www.robsoncatalunha.com/ohibrido
https://www.youtube.com/channel/UC0oyMFiJ0dXIs6nqQguii-A
https://www.youtube.com/c/CiaMungunz%C3%A1deTeatro
http://www.itaucultural.org.br
https://www.youtube.com/channel/UCTSSOkIT9E6bE0CkAERbHuA
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LIÇÕES DRAMÁTICAS POR JOÃO 
CAETANO - Websérie Teatral
h t tps : / /www.you tube .com/use r /
portalsescrio 
No palco/sala de aula, o ator 
apresentará as doze lições 
que compõe a obra de João 
Caetano e usará trechos da 
dramaturgia universal que fizeram 
autoreferência ao teatro. E os 
músicos estarão em cena tocando 
chorinhos. 12 Episódios de 
aproximadamente 10min cada. 
Texto: João Caetano. Dramaturgia: 
Claudio Mendes e Isaac Bernat. 
Direção: Isaac Bernat. Elenco: 
Claudio Mendes. Músicos: André 
Mendes (violão 7 cordas) e Pedro 
Cantalice (cavaquinho e bandolim). 
Gratuito. Livre. Estreia 01/04.
A LUA VEM DA ÁSIA
https:/ /www.teatropetragold.com.
br/programacao/espetaculo/a-lua-
vem-da-asia-online-petragold
A peça retrata o diário de um 
homem hospedado em um hotel 
de luxo – ou talvez um campo de 
concentração ou um manicômio. 
Tendo a loucura como tema 
central, o protagonista enfileira 
recordações (ou alucinações?) 
de suas passagens por diversos 
países, tornando-se o narrador 
de um mundo governado pela 
lei do absurdo, mas que parece 
assustadoramente semelhante 
à nossa normalidade. (60min). 
Texto original: Walter Campos de 
Carvalho. Adaptação e atuação: 
Chico Diaz. Vídeos: Eder Santos 
e Trem Chic. Domingo, 18h. R$20. 
Livre. Até 18/04.

MACBETH 2020
h t t p : / / w w w . s y m p l a . c o m . b r /
macbeth2020
Filme-teatro caminha pela via 
da comicidade com objetivo de 
prestar uma homenagem ao 
teatro e a quem o faz acontecer. 
Lobianco interpreta 7 personagens 
arquetípicos da classe teatral. 
Figuras reconhecíveis do ambiente 
teatral que relatam suas vivências 
e infortúnios ocorridos em 
montagens passadas de Macbeth, 
em uma espécie de documentário 
tendencioso e sensacionalista. 
Atuação, direção e idealização: 
Luis Lobianco. Atores convidados: 
Letícia Guimaraes, Simone Mazzer, 
Pedroca Monteiro e Sidnei Oliveira 
- Cia Buraco Show. Roteiro: Rafael 
Souza-Ribeiro. (40min). Gratuito. 
12 anos.
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.

https://www.youtube.com/user/portalsescrio
https://www.teatropetragold.com.br/programacao/espetaculo/a-lua-vem-da-asia-online-petragold
http://www.sympla.com.br/macbeth2020
http://youtu.be/kUUcK6uqvdo
https://youtu.be/lY1BRnrHasQ
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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. 
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 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.

MEDEIA EM FACES
https://www.sympla.com.br/produtor/
ciadeteatrovariante?tab=proximos-
eventos
Traz de forma íntima o mito, até hoje 
recorrente em nossa sociedade, que 
desafia o tempo ao aproximar a mulher 
grega da mulher contemporânea 
provocando o paradoxo da razão 
versos emoção no público, ao julgar 
essa amante que oscila entre o mito 
e o humano. Ela é a bruxa, a mãe e a 
dona de casa, um ser passional que 
usa todo o seu conhecimento para dar 
à Jasão, seu marido, o poder desejado 
e, em retribuição, é traída por ele. 
Sem família, sem rumo, ultrajada vai 
às últimas consequências, do amor 
incondicional à ira irreversível, ao 
assassinato dos seus filhos que ela 
tanto ama. (60min). Dramaturgia: 
Alberto Santiago. Direção artística: 
Wesley Silva. Com Cia de Teatro 
Variante - projeto Atores Sociais do 
Instituto IA3.ORG. Dias 10, 11, 17, 18, 
24 e 25/04, 20h. Gratuito. 16 anos.
O MENINO E A CEREJEIRA
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCJmhABww6ui0H7L87LkhbSA
Em um cenário pós Segunda Guerra 
Mundial, os japoneses buscam 
alternativas para viver melhor. De 
um lado, um senhor já idoso cuida 
da única cerejeira sobrevivente aos 
bombardeios. Do outro, um garoto 
triste, tenta superar a perda do pai na 
guerra. Assim, surge uma amizade 
mais forte do que qualquer conflito, 
que levará o menino a encontrar 
sua força e coragem para trazer 
a luz da esperança para todos da 
aldeia. (47min). Autor: Daisaku Ikeda. 
Idealização, adaptação e direção: 
Stella Tobar. Elenco: Alle Paixão, 
Cleber Tolini, Giuliano Caratori, João 
Bourbonnais. Sábado e domingo, 16h. 
Gratuito. De 03 a 18/04. Livre.

http://youtu.be/qsNrJZHNMKM
http://youtu.be/ViaHHi9ygQ8
http://www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
https://www.sympla.com.br/produtor/ciadeteatrovariante?tab=proximos-eventos
http://www.youtube.com/channel/UCJmhABww6ui0H7L87LkhbSA
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MUNGUNZÁ DIGITAL
w w w . c i a m u n g u n z a . c o m . b r /
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.
NÃO SE MATE
h t t p s : / / w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacoculturalbricabraque 
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). (60min). 
Texto e direção: Giovani Tozi. Com: 
Leonardo Miggiorin. Participação 
especial: Luiz Damasceno. Sexta 
a domingo, 20h. De 02 a 11/04. 
Gratuito. 10 anos.
OFF HAMLET
www.youtube.com/c/PráxisArte
A conhecida tragédia do Príncipe 
Hamlet é comentada, narrada e 
interpretada por sete atores/atrizes 
da Cia. Práxis Arte: Hamlet tenta 
vingar a morte de seu pai, o rei, 

executado por Cláudio, seu irmão, 
que o envenenou e em seguida tomou 
o trono, casando-se com a rainha. 
Direção: Erick Gallani. Codireção: 
Fernando Aveiro. Atores: Débora 
Rios, Fernando Aveiro, Henrique 
Lanfranchi, Naiene Sanchez, Tamara 
Noleto, Thiago Cuimar e Vinicius 
Torres. (50min). Gratuito. 16 anos. 
De 06 a 11/04, 20h
PAGU: ONDE COMEÇA A VOZ
www.ateliercenico.com.br
A vida de Patricia Rehder Galvão 
é contada através de uma livre 
adaptação de sua autobiografia, 
“Paixão Pagu”, de sua adolescência 
à militância, e da militância à 
maturidade. (45min). Dramaturgia: 
Coletivo Cardinal Seis de Teatro, 
livremente inspirada nos textos de 
Patrícia Galvão. Direção: Luciana 
Canton. Com: Coletivo Cardinal 
Seis de Teatro. De 14 a 23/04, 20h. 
Ingresso gratuito ou contribuição 
consciente.
A PALAVRA MAIS BONITA
https://www.youtube.com/channel/
UCTJB6s75DSFXrnTgosFvbgQ 
Depois de um ano da morte de 
seu pai por ELA, uma doença 
neurodegenerativa que tem como um 
dos sintomas a perda da capacidade 
da fala, Maria Giulia Pinheiro lançou 
uma performance lírica em que 
homenageia as palavras que ele 
não pôde dizer. A partir de palavras 
pré-escolhidas pela plateia, a poeta-
performer escreve poemas e conta 
a história de como aprendeu a se 
comunicar sem a linguagem verbal 
quando seu pai perdeu a capacidade 
de falar. Direção e atuação: Maria 
Giulia Pinheiro. De 20 a 25/04, 20h. 
Gratuito. 14 anos.

http://www.ciamungunza.com.br/programacao
https://www.sympla.com.br/espacoculturalbricabraque
http://www.youtube.com/c/Pr�xisArte
http://www.ateliercenico.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCTJB6s75DSFXrnTgosFvbgQ
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O PESO DO PÁSSARO MORTO
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
opesodopassaromorto

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. Sábado e domingo, 16h. 
Gratuito. Até 18/04.

PRIMEIRO FESTIVAL DA 
TRAGÉDIA BRASILEIRA 
h t t p s : / / l i n k t r . e e /
CiaRepertorioRodriguiana

Cia Repertório Rodriguiana faz 
retomada histórica com projeto 
ambicioso: A montagem da obra 
completa do teatro de Nelson 
Rodrigues. Com leituras dramáticas 
de 5 pecas de Nelson Rodrigues, 
mais dois contos quase inéditos 
publicados na coluna A vida como 
ela é, no Jornal Última Hora, na 
década de 1950. Direção geral 
e concepção: Marco Antônio 
Braz. Elenco: Alex Lanutti, 
Almara Mendes, Ana Medeiros, 
Ana Negraes, Antoniela Canto, 
Augusto César, Carolina Rossi, 
Claudia Benedetti, Eduardo Silva, 
Elcio Nogueira, Flávia Pucci, Jairo 
Mattos, Kiko Marques, Leonardo 
Silva, Lizette Negreiros, Lucélia 
Santos, Maria Clara Haro, Mauro 
Schames, Miriam Mehler, Natália 
Lorda, Nilton Bicudo, Patrícia 
Gordo, Renato Borghi, Riba 
Carlovich, Sílvio Restiffe, Ulisses 

Sakurai, Valéria Arbex e Viviane 
Monteiro. Gratuito. 14 anos.

Mostra do Repertorio: 
Toda Nudez Será Castigada - dias 
12, 13, 14/04 – das 15h às 18h e 
19h às 22h. 

Viúva, Porém Honesta - dias 15, 
16, 17/04 - das 15h às 18h e 19h 
às 22h.

O Primeiro Festival da Tragédia 
Brasileira:
Perdoa-Me Por Me Traíres, Álbum 
de Família e A Serpente - de 18 
a 24/04 – disponível 24h para 
visualização. 

O Nelson Que Quase Ninguém Leu: 
A Sogra Peluda e Obsessão Preta - 
de 18 a 24/04 – disponível 24h para 
visualização. 

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

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. Texto: Plínio Marcos. 
Elenco: André Kirmayr e Larissa 
Ferrara. Direção: Kiko Rieser. 
(85min). Segunda e terça, 20h. 
Gratuito. 14 anos. Até 20/04.

http://www.sympla.com.br/opesodopassaromorto
https://linktr.ee/CiaRepertorioRodriguiana
http://youtube.com/CentroCulturalSaoPauloCCSP
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RAINHA
https://www.sympla.com.br/ Rainha
Felício é um mordomo aposentado 
que trabalhou grande parte da vida 
em casa de família tradicional. Nas 
horas vagas, costumava frequentar 
a noite gay, ainda que escondesse 
dos outros sua condição sexual. 
Cansado da solidão, toma uma 
inusitada decisão: candidata-se ao 
posto de rainha de bateria de uma 
escola de samba, em plena terceira 
idade. Texto: Guilherme Gonzalez. 
Direção: Márcio Macena. Atuação: 
Sérgio Rufino. Dias 11, 12, 13, 18, 19 
e 20/04, 20h30. Gratuito.
SALIVAS
https://www.youtube.com/channel/
UCNqqRzkAA25_SeLhI5XyU6w 
Primeiro solo autoral da atriz, 
a montagem, que caminha por 
um campo de pesquisa teatral 
contemporâneo no qual a escrita 
dramatúrgica é atravessada pela 
experiência do corpo no palco, transita 
pelas linguagens do teatro, dança 
e performance. O espetáculo é 
resultado de um processo iniciado em 
2017 quando ela começou a observar 
registros fotográficos de seu corpo 
no ambiente doméstico. (50min). 
Direção, dramaturgia e performance: 
Emilene Gutierrez. Gratuito. Dias 10, 
16, 17, 23, 24/04, 22h e 15/04, 20h. 
18 anos. 

SENHORA X, SENHORITA Y

https://www.youtube.com/channel/
UCttc4CjBWQYqhFsJV4_WfFw 

Sob o pretexto de representar 

a peça A Mais Forte, de August 
Strindberg, duas atrizes e uma 
performer sonora se lançam em 
um jogo pelo qual intercambiam 
diversos papéis, explorando com 
humor ácido as construções 
heteronormativas do feminino 
sugeridas pelo texto. Indo mais 
longe: elas desafiam o autor sueco 
pela exposição de um disparador 
imprevisto: o corpo lésbico 
reivindicando o protagonismo 
da cena. O que diria Strindberg 
disso tudo? (60min). Direção geral 
e dramaturgia: Silvana Garcia. 
Direção audiovisual: Sol Faganello. 
Dramaturgia sonora: Camila Couto. 
Texto e roteiro: Silvana Garcia, 
Ana Paula Lopez e Sol Faganello. 
Elenco: Ana Paula Lopez, Sol 
Faganello e Camila Couto. De 22 a 
27/04, 21h. Gratuito. 14 anos.
SER...TÃO
https://www.youtube.com/channel/
UC3YzHqBCtTH6JPTvr_QEHyw
O espetáculo traz dois narradores 
que contam a história do encontro de 
uma menina e de um artista de circo. 
Ela, sonha em ser artista e conhecer 
a chuva. Ele, é um artista de circo 
que é duro por fora e mole por dentro. 
Todo o enredo acontece em um lugar 
desolado e esquecido, um circo, no 
meio do sertão nordestino. Espetáculo 
da Cia. Diálogos Acrobáticos. Direção: 
Alexandre Roit. Pesquisa: Victor 
de Seixas. Elenco: Jeisel Bomfim e 
Michelli Rebulho. (48min). Dias 10, 11, 
17, 18, 21 e 24/04, 19h. Gratuito. Livre. 

https://www.youtube.com/channel/UCNqqRzkAA25_SeLhI5XyU6w
https://www.sympla.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCttc4CjBWQYqhFsJV4_WfFw
https://www.youtube.com/channel/UC3YzHqBCtTH6JPTvr_QEHyw
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SERTÃO SEM FIM
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=kZr3aD1brlo 
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). 
(60min). Idealização, pesquisa 
e interpretação: Tertulina Alves. 
Dramaturgia: Rudinei Borges 
dos Santos. Direção: Donizeti 
Mazonas. Sexta, sábado e 
domingo, 21h. Gratuito. De 02 a 
11/04. Livre.
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.

http://tramatshirts.com.br/
https://www.elo7.com.br/tramatshirts
https://www.youtube.com/watch?v=kZr3aD1brlo
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://sesc.digital/home
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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.
SINHÁ NÃO DORME
h t t p s : / / w w w . s y m p l a . c o m . b r /
sinha-nao-dorme__1159029
Thriller ambientado num quarto 
onde duas mulheres negras, ex-
namoradas, discutem sua relação 
enquanto uma procura esconder 
da outra um assombroso mistério. 
A encenação atualiza questões 
latentes, como os delírios racistas 
produzidos pela colonização, que 
marca a história de países como o 
Brasil. Idealização: Roberta Valente. 
Texto: Tatiana Nascimento. Direção: 
Isabel Penoni. Com: Gloria Diniz e 
Roberta Valente. Sexta, sábado e 
domingo, 20h. Gratuito. Até 11/04.
A SOPA DE PEDRA
www.luzeribalta.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. (60min). 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 03, 04, 10 
e 11/04, 16h; 15/04, 10h e 16/04, 15h. 
Gratuito. Livre.
SUPER C
https://www.youtube.com/channel/
UC_GHMXgCgjIRRjfs4cWY8ow
Dona Izilda trabalha na casa do 
Seu Otávio e vê que ele e sua 
família não estão nem aí para a 
preservação do meio ambiente, 
fazem um monte de coisas erradas, 
que prejudicam a sustentabilidade 
do planeta e coloca em risco nossa 
sobrevivência na Terra. A única 
saída é pedir ajuda ao Super C, O 
Super Cidadão, que bola um plano 
bacana para conscientizar a família 
toda. Texto e direção: Sérgio 
Carrera. Elenco: Denis Snoldo, 
Liza Caetano, Paula Zaneti e Paulo 
Barros. Dias 03, 10, 17 e 24/04, 
16h. Gratuito.
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.

https://sesctv.org.br
https://www.sympla.com.br/sinha-nao-dorme__1159029
http://www.luzeribalta.com.br
https://www.youtube.com/channel/UC_GHMXgCgjIRRjfs4cWY8ow
http://www.teatromorumbishopping.com.br/
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V

TEATRO PARA ALGUÉM
www.teatroparaalguem.com.br/ 
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
teatroparaalguem/ 
Surgiu em 2008 a partir de uma 
pesquisa da atriz e diretora Renata 
Jesion e do diretor de fotografia 
Nelson Kao. Eles viram na Internet 
uma ferramenta adicional capaz de 
renovar, democratizar e popularizar 
o Teatro, influenciados pelos novos 
paradigmas da Cultura Digital. Mais 
de 80 produções disponível.
TEATRO SÉRGIO CARDOSO 
40 ANOS
www.teatrosergiocardoso.org.br 
O Teatro Sérgio Cardoso 
completou 40 anos em outubro. 
Para as comemorações de 
quatro décadas de muita cultura 
e história, a plataforma de 
streaming #CulturaEmCasa, 
gerida pela Amigos da Arte será 
veiculada uma apresentação de 
artistas que gravaram especiais 
no Teatro Sérgio Cardoso sem 
plateia, respeitando o isolamento 
social e as medidas preventivas 
necessárias. Compositores, 
músicos, cantores e atores foram 
convidados a se apresentar no 
teatro vazio. Uma experiência única 
para cada um deles e também para 
quem acompanhar a série. Grátis.
TERRA EM TRÂNSITO
www.bit.ly/terraemtransito
Uma solista se encontra 
enclausurada dentro de um 
camarim em pleno processo de 
concentração, aquecimento e 
delírio. Ela conversa o tempo todo 
com um cisne judeu enquanto o 
alimenta com a finalidade de fazer 

foie gras. O texto remete a grandes 
estrelas atormentadas, como Judy 
Garland ou Bette Davis. (40min). 
Direção e dramaturgia: Gerald 
Thomas. Atriz: Fabiana Gugli. Ator 
Convidado - voz do cisne: Marcos 
Azevedo. Manipulação do cisne e 
dublê de corpo: Isabela Carvalho. 
Estreia 10/04. Sábado e domingo, 
20h. Gratuito. 14 anos.
VAN GOGH
a partir das cartas de Vincent Van 
Gogh a seu irmão Theo
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/86132500536
Retrata o universo violento deste 
pintor que, aos 37 anos, se suicidou 
após uma vida de repetidas negações: 
negação do reconhecimento 
como artista, negação do amor e 
do convívio social. Apesar de ter 
apenas um quadro vendido em vida, 
os trabalhos de Van Gogh alcançam 
hoje somas exorbitantes, e sua 
trajetória pessoal e profissional vem 
sendo vasculhada e interpretada 
de diversas maneiras. Roteiro e 
interpretação: Elias Andreato e 
Marcia Abujamra. Direção: Marcia 
Abujamra. Dias 03 e 04/04, 19h. 
Gratuito.
VIOLEIROS DO BRASIL FESTIVAL 
ONLINE
https://www.youtube.com/taubkinmy
Sete apresentações online com 14 
violeiros. Em cada apresentação, 
um mestre violeiro recebe um artista 
da nova geração. Participação: 
Paulo Freire, Ivan Villela e Tavinho 
Moura, entre outros. Direção 
musical: Myriam Taubkin. Direção 
artística: Gabriel Fontes Paiva. 
(50min). Dias 09, 10 e 11, 17, 18, 24 
e 25/04, 20h. Gratuito.

http://www.teatroparaalguem.com.br/
http://www.instagram.com/teatroparaalguem/
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.bit.ly/terraemtransito
https://us02web.zoom.us/j/86132500536
https://www.youtube.com/taubkinmy
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