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celso curi editorial
Está cada vez mais difícil enxergarmos dias melhores enquanto 
não solucionarmos a governança do nosso país. Apesar de todas 
as dificuldades enfrentadas, os artistas se reinventaram e hoje 
surfam de maneira competente nas novas mídias, que deixaram de 
ser exclusivamente sociais para se transformarem em plataformas 
culturais. As artes sairão transformadas desse encontro, mas, com 
certeza, as mídias não serão mais as mesmas depois de toda a 
criatividade injetada pelos fazedores de artes. Alma Despejada 
(foto abaixo) é o destaque deste mês da Teatro WeDo! – plataforma 
que se dedica a apresentar eventos culturais on-line e híbridos.
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Irene Ravache em Alma Despejada no Teatro virtual WeDo!

http://www.guiaoff.com.br
https://www.facebook.com/off.guiadeteatro
https://www.instagram.com/guiaoff
https://www.youtube.com/c/OFFPortaldeCultura/featured
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A
ALMA DESPEJADA
www.teatrowedo.com
No enredo, a personagem, já 
falecida, visita a casa onde morou 
a maior parte de sua vida. O imóvel 
foi vendido e sua alma foi despejada. 
Ela era professora de classe média, 
apaixonada por palavras, que teve 
dois filhos com seu marido, homem 
simples, trabalhador, que se tornou 
um empresário bem-sucedido e 
colocou sua família no ranking 
de uma classe média emergente. 
Texto Andréa Bassitt. Direção Elias 
Andreato. Com Irene Ravache. Sexta 
e sábado, a partir das 12h (ingresso 
válido por 24h). Ingressos a partir de 
R$20 www.sympla.com.br/teatrowedo  
14 anos. De 02 a 31/07. Temporada 
On Demand 24h (o espetáculo fica 
disponível pelo período indicado na 
plataforma do Teatro WeDo! e pode 
ser assistido uma única vez pelo 
espectador).
O AMOR É UMA CONEXÃO 
INTERROMPIDA: NÃO HÁ 
NINGUÉM PERTO DE VOCÊ
www.teatrowedo.com 
Temporada ao vivo.
Quatro pessoas se reúnem do 
isolamento de suas casas para 
jogar. Elas se encontram para serem 
vistas, amadas e seguidas; sobretudo 
para que não estejam mais sós. 
Mas o prêmio do jogo é justamente 
o contrário. As participantes jogam 
desafios reais com perguntas e 
respostas imprevisíveis, decidindo 
o resultado da partida a cada 
momento. Espetáculo da Extraviada 
Cia. Direção Marco Antonio Oliveira. 
Quinta, 21h. Ingressos a partir de 
R$10 www.sympla.com.br/teatrowedo 
Dias 29/07 e 05/08.

em casa ANÔNIMO MUITAS VEZES FOI 
MULHER
www.brunalongo.weebly.com/anonimo 
Idealizado por Bruna Longo o projeto traz 
três espetáculos autorais femininos: Dias 
02, 03, 04, 23, 24 e 25/07 - Criatura, Uma 
Autopsia - Uma fricção entre o romance 
Frankenstein, Ou O Prometeu Moderno e 
a vida de sua autora Mary Wollstonecraft 
Godwin (Shelley). Concepção, 
dramaturgia e atuação: Bruna Longo. 
(60min). Dias 09, 10, 11, 30, 31/07 e 01/08, 
19h - Inventario - Um ser que um dia foi 
Camille Claudel está presa em um lugar 
sufocante e fala consigo mesma. Ela se 
prepara para deixar aquele lugar. Durante 
esta preparação, aos poucos se dá conta 
de que já deixou o mundo físico e que está 
se tornando um espectro. Concepção, 
dramaturgia, atuação: Erica Montanheiro. 
Direção: Eric Lenate. (60min). Dias 16, 
17 e 18/07 - Quebra-Cabeça - Monólogo 
autobiográfico e documental da atriz sobre 
sua trajetória singular: seu início como 
atriz mirim e sua infância e adolescência 
trafegando pelas vias da indústria cultural. 
Dramaturgia e atuação: Camila dos Anjos. 
Direção Musical: Daniel Maia. (60min). 
Sexta e sábado, 21h e domingo, 19h. 
Gratuito. 14 anos. 
ANTRO POSITIVO
www.antropositivo.com.br 
Plataforma de Arte - online desde 2011, com 
conteúdos gratuitos. Pelo site, você acessa 
todas as publicações, com reflexões, 
fotografias e entrevistas exclusivas, além 
de ações especiais. Acompanhe também 
diversas obras e atividades promovidas 
durante a pandemia: OUTROS Festival 
de Arte; seminário online ADIANTE _ 
Cultura em Futuros; projeto COLLAGE 
3+8, intercâmbio entre colagistas Brasil 
e Argentina; os podcasts DIANTE D; 
o recém lançado experimento audiovisual 
“Colhendo Imagens para plantar em Telas” 
e ainda as aulas online sobre dramaturgia 
e fotografia.

http://www.teatrowedo.com
http://www.teatrowedo.com
http://www.brunalongo.weebly.com/anonimo
http://www.antropositivo.com.br
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BELLA CENCI 
www. youtube.com/teatroufba 
Na Roma do séc. XVI, uma jovem, 
após ser vítima de constantes 
agressões e abusos de um pai 
autoritário, decide encomendar a 
execução do patriarca. Sendo o 
progenitor um homem de influência 
na sociedade da época, o crime é 
rapidamente desvendado: Beatrice 
Cenci é executada, aos 22 anos, em 
praça pública. Bella está presa em 
uma história sem fim. Dramaturgia: 
Camila Guilera e Elisa Mendes. 
Direção: Elisa Mendes. Com: Thais 
Patez. Sexta a domingo, 19h. 
Gratuito. 16 anos. De 02 a 18/07.
BICICLETA DE PAPEL
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
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 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. R$40. 10 anos.

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 transmitidas às quintas, 19h, 
pelo Instagram @casanaturamusical.
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.
#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.

http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.casanaturamusical.com.br
http://www.instagram.com/casanaturamusical/
http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.youtube.com/teatroufba
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DESFAZENDA – ME ENTERREM 
FORA DESSE LUGAR
www.sympla.com.br/eventos?s=des
fazenda&tab=eventos&ordem=date
Segunda montagem d’O Bonde 
e primeiro espetáculo adulto do 
coletivo teatral paulista, a peça-
filme concentra sua ação na história 
dos personagens 12, 13, 23 e 
40, pessoas pretas que quando 
crianças foram salvas da guerra 
por um padre branco, e vivem numa 
fazenda, cuidando das tarefas 
diárias, supervisionadas por Zero. O 
padre nunca sai da capela, a guerra 
nunca atingiu a Fazenda, e sempre 
que os porquês são questionados, 
o sino soa e tudo volta a ser como 
antes (quase sempre). (70min). 
Dramaturgia: Lucas Moura. Direção: 
Roberta Estrela D’Alva. Direção 
Musical: Dani Nega. Elenco: Ailton 
Barros, Filipe Celestino, Jhonny 
Salaberg e Marina Esteves. Até 
04/07 - quarta e quinta, 20h; sexta a 
domingo, 20h e 23h. De 07 a 11/07 
– quarta, 20h; quinta a domingo, 20h 
e 23h. Gratuito. 12 anos.
#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.
FIS - FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE SOMBRAS 
https://fisteatrodesombras.wixsite.
com/fisteatrodesombras 
Edição com programação online 
com espetáculos de diversos 
gêneros que contemplam o Teatro 
de Sombras em todo seu potencial 
artístico e criativo. Participam quatro 
estados brasileiros: São Paulo, Mato 

Grosso, Paraná e Pernambuco, 
além de um espetáculo da Espanha. 
A programação conta ainda com 
oficinas, workshops e bate-papos 
após cada apresentação para 
compartilhar com o público sobre 
o processo criativo e os bastidores 
das produções participantes. 
Gratuito. De 02 a 07/07
FESTIVAL TOCA DA ARARA DE 
ARTES CÊNICAS
w w w . c i a c a i s d o p o r t o . c o m /
festivaltocadaarara 
De 02 a 31/07 a Cia Cais do Porto 
realizará a 1ª Edição do Festival 
Toca da Arara de Artes Cênicas, 
marcando a comemoração dos 
8 anos de atuação da Cia., sediada 
em Araraquara, interior de São Paulo. 
O festival também presta homenagem 
à origem indígena do nome da cidade, 
cujo significado é “Toca das Araras”. 
O festival acontecerá de forma 
totalmente online e a programação 
é composta por 12 apresentações e 
5 atividades de formação.
GUERRA - Uma Travessia Virtual
w w w . y o u t u b e . c o m /
aproximacompanhia
Para criar o espetáculo a companhia 
partiu da tragédia Os Sete Contra 
Tebas de Ésquilo e foi a campo no 
entorno da sua sede, em Campos 
Elíseos e ver como algumas questões 
que se davam na história da Grécia 
antiga ainda refletiam (e de que 
maneira) nos dias de hoje. Direção: 
Edgar Castro. Dramaturgia - Coletiva 
com Provocação dramatúrgica - 
Victor Nóvoa. Elenco: Caio Marinho, 
Caio Franzolin, Gabriel Küster, Paula 
Praia, Juliana Oliveira, Rebeka 
Teixeira e Lígia Campos. Direção 
Musical - Laruama Alves. (70min). 
Quarta, sexta e sábado, 20h. 
12 anos. Até 31/07.

http://www.sympla.com.br/eventos?s=desfazenda&tab=eventos&ordem=date
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://fisteatrodesombras.wixsite.com/fisteatrodesombras
http://www.ciacaisdoporto.com/festivaltocadaarara
http://www.youtube.com/aproximacompanhia
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A HISTÓRIA DE BAKER
Dias 09, 10, 21h e 11/07, 19h www.
facebook.com/teatropauloeiro
Dias 16, 17, 21h e 18/07, 19h www.
facebook.com/teatropopularjoaocaetano
Dias 23, 24, 21h e 25/07, 19h www.
facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
Dias 12 e 19/07, 16h www.youtube.com/
channel/UCg6cEbIrUWrfj0A0mE6c2Nw
Atravessa muitos outros Bakers – 
Josephine Baker, a bomba de Baker 
no atol de Bikini e a ilha de Baker, entre 
outros – para refletir com humor sobre 
nossa posição como devorador ou 
devorado, colonizador ou colonizado. 
Concepção: Cristiane Zuan Esteves. 
Direção, dramaturgia e atuação: Cristiane 
Zuan Esteves e Beto Matos. (60min). 
Gratuito. 10 anos.
INFÂMIA - Abertura de Processo
www.sympla.com.br/grupoxixdeteatro
O Grupo XIX de Teatro flerta com os limites 
entre o cinema e o teatro que investiga 
noções de verdade e mentira. O Projeto 
é inspirado no filme Infâmia estrelado nos 
cinemas por Audrey Hepburn e Shirley 
MacLaine, em 1961. A trama traz duas 
professoras vítimas de falsa acusação. 
O grupo levanta a questão da verdade em 
tempos de disseminação de fake news. 
Dramaturgismo: Erica Montanheiro. 
Direção: Luiz Fernando Marques. 
Treinamento para o processo: Erica 
Montanheiro, Lu Canton e Paola Leblanc. 
Elenco: Janaina Leite, Juliana Sanches, 
Ronaldo Serruya, Rodolfo Amorim, Paulo 
Celestino, Ericka Leal e Leonarda Gluck. 
De 09 a 13/07, 16h. Gratuito.
O INFERNO É UM ESPELHO DA 
BORDA LARANJA 
www.sympla.com.br /wander-b-- -
o-inferno-e-um-espelho-da-borda-
laranja-1407__1260980
Uma pessoa que não dorme, dentro 
de uma madrugada sem fim, vive sua 
jornada em direção ao inferno — e o 
inferno (por incrível que pareça!) não 
são os outros, como pensava Sartre, 

mas um velho espelho da borda laranja. 
Dramaturgia, direção e atuação: Wander 
B. Dramaturgismo: Elenice Zerneri. Dia 
14/07, 20h. Ingressos a partir de R$10.
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.
LELA & CIA.
www.sympla.com.br 
A trama traz uma personagem que quer 
desesperadamente contar sua história. 
O monólogo de Lela – ironicamente 
interrompido por vozes masculinas – 
manifesta os conflitos de um mundo 
estilhaçado pela violência. Há aqui 
uma narrativa ocupada, e que sofre 
continuamente com as tentativas de ser 
silenciada. De Cordelia Lynn. Tradução e 
idealização: Malu Bierrenbach. Direção: 
Alvise Camozzi. Elenco: Malu Bierrenbach 
e Conrado Caputo. Segunda a sábado, 
19h; domingo,16h e 19h. Gratuito. 
14 anos. De 02 a 25/07. Obs: Não haverá 
apresentações entre os dias 11 a 15/07. 
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.

http://www.facebook.com/teatropauloeiro
http://www.facebook.com/teatropauloeiro
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
http://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
http://www.youtube.com/channel/UCg6cEbIrUWrfj0A0mE6c2Nw
http://www.youtube.com/channel/UCg6cEbIrUWrfj0A0mE6c2Nw
http://www.sympla.com.br/grupoxixdeteatro
http://www.sympla.com.br/wander-b---o-inferno-e-um-espelho-da-borda-laranja-1407__1260980
http://www.itaucultural.org.br
http://www.sympla.com.br
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. 
MONSTRO
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
teatrosergiocardoso
www.teatrosergiocardoso.org.br 
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. (65min). Quinta a 
domingo, 21h. Gratuito. Teatro Sérgio 
Cardoso Digital. 16 anos. Até 11/07.
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.

NOITE
www.instagram.com/sobrevento/ 
De 03 a 18/07.
No palco, um mosaico cênico com 
histórias, memórias, como se fossem 
caixinhas de lembranças. Por meio de 
dispositivos - a princípio simples - como 
escutar histórias na feira, observar um 
velário, conversar com pessoas e ir a 
uma igreja, o Grupo Sobrevento recolheu 
diversos depoimentos para criar seu 
mais novo espetáculo para adultos. 
As apresentações ao vivo e online serão 
seguidas de debates sobre o espetáculo 
e o intercâmbio realizado com artistas e 
moradores de cinco cidades do interior de 
São Paulo. Direção Sandra Vargas e Luiz 
André Cherubini. Dias 03 e 04/07 (sábado, 
20h e domingo, 19h) – São José do Rio 
Preto, em parceria com a Cia. Cênica. 
Dias 11 e 18/07 (domingo,20h) – Santa 
Bárbara D’Oeste, em parceria com a Cia 
Arte-Móvel. Dias 12 e 13/07 (segunda e 
terça, 20h) – Campinas, em parceria com 
a Hocus Pocus Produtora e o Teatro Sia 
Santa. Dias 14 e 15/07 (quarta e quinta, 
20h) – Piracicaba, em parceria com a 
Cultura Garapa. Dias 16 e 17/07 (sexta e 
sábado, 20h) – Poá, em parceria com a 
Associação Cultural Opereta
O PAU NO DIVÃ 
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCOWPxN4DlHadSQH9b20UCSQ
Websérie de ficção em 5 episódios criada 
e protagonizada pelo ator Felipe Barros. 
A série busca discutir sexualidade e 
masculinidade a partir da ótica de Potira 
Jandara, uma mulher à frente de seu 
tempo, que através da escuta, empatia, 
do amor e boas doses de sarcasmo, 
coloca no divã os comportamentos 
dos homens que circulam sua vida. Os 
episódios da série serão disponibilizados 
às terças feiras, às 20 horas, pelo canal 
O Pau no Divã, no Youtube e pela página 
www.instagram.com/fefobarros/, onde 
o ator promoverá interações com seu 
público, interpretando a protagonista 
Potira Jandara.

http://youtu.be/qsNrJZHNMKM
http://youtu.be/ViaHHi9ygQ8
http://www.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.ciamungunza.com.br/programacao
http://www.instagram.com/sobrevento
http://www.youtube.com/channel/UCOWPxN4DlHadSQH9b20UCSQ
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1ª MOSTRA DE TEATRO ON-LINE 
APTI
www.apti.org.br/mostra-de-teatro 
Uma iniciativa da APTI-Associação de 
Produtores Teatrais Independentes 
para arrecadar dinheiro para o Fundo 
Marlene Colé, que vem apoiando 
os profissionais das artes cênicas 
afetados pela pandemia. Dias 03 e 
04/07: Como Ter Sexo A Vida Toda 
Com A Mesma Pessoa - Texto: Mónica 
Salvador. Direção: Odilon Wagner. 
Com Tania Bondezan. Pandas ou Era 
Uma Vez em Frankfurt - Texto: Matei 
Visniec. Direção: Bruno Kott. Com 
Nicole Cordery e Mauro Schames. Dias 
10 e 11/07: Pessoa - Texto: Fernando 
Pessoa. Direção e atuação: Elias 
Andreato. A Última Dança - Texto: 
César Baptista. Direção: Janaina 
Suaudeau, Cesár Baptista e Fernando 
Bueno. Com Natalia Gonsales. Dias 17 
e 18/07: Teresa D’Ávila - Texto: Juan 
Mayorga. Direção: Elias Andreato. 
Com Ana Cecília Costa. Amanhã Eu 
Vou - Texto: Clovys Torres. Direção: 
Cristina Cavalcanti. Com Lilan Blanc e 
Tuna Dwek. Dias 24 e 25/07: Carmen 
- Texto: Luiz Farina. Direção: Nelson 
Baskerville. Com Natalia Gonsales, 
Flavio Tolezani e Vitor Vieira. Crioulos 
- Texto e direção: Caio D’Aguilar. Com 
Anderson Negreiro, Ilu Malanda, Caio 
D’aguilar, Fernanda Ross, Kenan 
Bernardes, Alberto Pereira Jr e Carlos 
De Niggro. Dias 31/07 e 01/08: Madame 
Blavatsky - Texto: Claudia Barral. 
Direção: Marcio Macena. Com Mel 
Lisboa. Meu Amigo Charlie Brown, 
o Musical - Baseado nas Tirinhas de 
Charles Schulz. Um Musical de Clark 
Gesner. Versão Brasileira: Mariana 
Elisabetsky. Com Leandro Luna, 
Tiago Abravanel, Paula Capovilla, 
Mateus Ribeiro, Mariana Elisabetsky 
e Guilherme Magon. Swings: Douglas 
Tholedo e Tecca Ferreira. Ingressos: 
R$25, R$50 e R$100 (o cliente escolhe 
quanto quer pagar).

RESET NORDESTE
Para Assistir De Dentro: www.
coletivoestopobalaio.com.br (ingresso 
consciente)
Para Assistir De Fora: 
01/07 - 20h https://www.facebook.com/
casadeculturasaomiguel 
02/07 - 20h https://web.facebook.com/
casadeculturaitaimpaulista 
03/07 - 20h https://www.facebook.com/
centroculturalpenha 
04/07 - 20h https://www.facebook.com/
centroculturalpenha 
Novo espetáculo do Coletivo Estopô 
Balaio e o primeiro da Trilogia da 
Amnésia. Parte da premissa que no 
ano de 2032, o Nordeste some do 
mapa do Brasil e que, nessa distopia, 
quase ninguém se dá conta do sumiço. 
Uma distopia que fala de um fato 
antigo - a xenofobia no país e o hábito 
de ainda se colocar nordestinos como 
cidadãos de segunda categoria. Foi 
criado um sistema interativo no site 
coletivoestopobalaio.com.br em que 
os espectadores poderão assistir De 
Dentro, imersos no sistema hackeado 
pelos personagens, mas também 
poderão ver o espetáculo De Fora, para 
tanto, basta acessar as páginas dos 
equipamentos de cultura municipais 
listados abaixo. Dramaturgia: Henrique 
Fontes. Direção: Quitéria Kelly. Elenco: 
Ana Carolina Marinho, Anna Zêpa, 
Breno da Matta e Juão Nyn. 
SAL
www.sympla.com.br
Uma história de amor, um show, um 
espetáculo que conta a trajetória de 
um amor revivido pela protagonista 
através de memória de viagens reais 
e imaginárias, sendo que a verdadeira 
jornada é a mais ilusória, porque ela 
acredita que encontrará os vestígios 
que um homem desaparecido 
apagou, cuidadosamente. De Eugenio 
Barba (baseado no romance de 

http://www.apti.org.br/mostra-de-teatro
http://www.coletivoestopobalaio.com.br
http://www.coletivoestopobalaio.com.br
https://www.facebook.com/casadeculturasaomiguel
https://www.facebook.com/casadeculturasaomiguel
https://web.facebook.com/casadeculturaitaimpaulista
https://web.facebook.com/casadeculturaitaimpaulista
https://www.facebook.com/centroculturalpenha
https://www.facebook.com/centroculturalpenha
https://www.facebook.com/centroculturalpenha
https://www.facebook.com/centroculturalpenha
http://www.sympla.com.br
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Antonio Tabucchi, intitulado: Si sta 
facendo sempre più tardi). Direção, 
Interpretação e Tradução: Christiane 
Tricerri. Segunda a sábado, 21h; 
domingo,17h30 e 21h. Gratuito. 
14 anos. Não haverá apresentações 
entre os dias 19 e 25/07. Estreia 11/07.
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.
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.

https://www.elo7.com.br/tramatshirts
http://tramatshirts.great-site.net/
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
https://sesc.digital/home
https://sesctv.org.br
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T
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.
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.

TEATRO WEDO!
www.teatrowedo.com
Inaugurado em fevereiro de 2021, 
o Teatro WeDo! é o primeiro Teatro 
Virtual e Imersivo da América Latina 
e vem se consolidando como uma 
casa virtual de referência na exibição 
de espetáculos de e-Teatro. Desde 
a abertura, já recebeu nomes como 
Teatro Oficina, Armazém Cia. de 
Teatro, Núcleo Pequeno Ato, Inquieta 
Cia., Zé Celso, Irene Ravache, Alexia 
Twister, Silvero Pereira, Anielle Franco 
e Viviane Mosé. Também se tornou a 
primeira casa virtual na Sympla, ao 
lado dos grandes teatros brasileiros, 
e segue com uma programação 
completa, com espetáculos e 
eventos ao vivo e On Demand. Em 
Julho, recebe os espetáculos “Alma 
Despejada”, com Irene Ravache, 
“O amor é uma conexão interrompida”, 
da Extraviada Cia., e “Todas as pétalas 
que chorei por você”, da Contorno 
Produções.
TODAS AS PÉTALAS QUE CHOREI 
POR VOCÊ
www.teatrowedo.com 
A história é sobre três mulheres que 
estão vivendo diferentes momentos 
amorosos e devaneiam sobre o amor e 
suas dores e prazeres. Através destas 
figuras, as personagens representam 
momentos distintos dentro de um 
relacionamento, analisando uma visão 
da sociedade acerca de uma relação 
perfeita, as formas que lidamos com 
uma separação e os sentimentos que 
nos movem na antecipação de um 
início. Dramaturgia Thereza Andrada. 
Direção: Renata Ricci. Elenco Laura 
La Padula, Lettícia Moraes e Thereza 
Andrada. Domingo, 12h. Ingressos a 
partir de R$20 www.sympla.com.br/
teatrowedo  Até 25/07. Temporada On 
Demand 48h.

http://www.teatromorumbishopping.com.br
http://www.teatroparaalguem.com.br
http://www.instagram.com/teatroparaalguem
http://www.teatrosergiocardoso.org.br
http://www.instagram.com/vivo.cultura
http://www.teatrowedo.com
http://www.teatrowedo.com
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presencial
BORDEL BRASIL
www.instagram.com/fagulhasdarte/ 
O espetáculo mostra de forma intensa, 
a realidade e o universo dos garotos e 
garotas de programa, o que os levaram 
a parar naquele mundo, seus traumas, 
suas motivações, seus medos e suas 
esperanças. Bordel Brasil é a casa 
de “Madame Bordô”, a misteriosa 
personagem que busca resgatar os 
seus garotos e garotas de programa, de 
seus medos, traumas e os transformam 
em força para continuarem seguindo a 
vida. Texto e direção: Renato Alves. 
Coreografias: Angel Nathã. Elenco: 
Itaci Alves, Angel Nathã, Danilo 
Henzler, Marcelo Lideolli, Julianna 
Chiaves, Carol Di Cesar, Fabi Ribeiro, 
Mari Lomar. Quinta, 19h. Theatro 
Zero Hora Ribalta – R. Conselheiro 
Ramanlho, 673. Bela Vista. São 
Paulo. Inf e reservas (11) 98465.7247 
(somente whatsapp)
A LENDA DE PIGMALEÃO
www.instagram.com/fagulhasdarte/ 
A história lendária de Pigmalião e sua 
obra-prima Galatéia foi contada pelo 
poeta romano Ovídio e tem origem na 
ilha de Chipre, onde Pigmalião era o rei 
e também um habilidoso escultor. Ele 
passava horas de seu dia dedicado à 
sua arte, e não era casado, já que a 
má fama das mulheres da região tinha 
lhe dado um certo desencanto pelo 
sexo feminino. Determinado a não 
se unir a nenhuma mulher, esculpiu 
para si uma estátua de uma donzela 
belíssima, dotada de diversos atributos 
que o encantaram quando terminou a 
obra, determinando assim que ela era 

sua melhor obra, a mais bela e mais 
perfeita, a ponto de apaixonar-se por 
ela. À estátua, deu o nome de Galatéia. 
Adaptação e direção: Renato Alves. 
Elenco: Amanda Blanco, Angel Nathã, 
Danilo Henzler, Humberto Seixas, 
Julianna Chiaves, Kate Dala, Marcelo 
Lideolli, Taísa Luciano. Domingo, 
15h. Theatro Zero Hora Ribalta – 
R. Conselheiro Ramanlho, 673. Bela 
Vista. São Paulo. Inf e reservas (11) 
98465.7247 (somente whatsapp). 
De 04 a 25/07.
OLHARES DE PERFIL – O MITO 
GRETA GARBO
http://www.commune.com.br 
Após 20 anos, o premiado espetáculo 
volta aos palcos de São Paulo. A peça 
se passa em um nightclub off Broadway 
em 1940, onde um ator semelhante 
a Greta Garbo interpreta a diva do 
cinema. Porém começam a desconfiar 
que ele seja na verdade a própria 
Garbo preparando mais um de seus 
personagens. Texto: Alejandra Guibert 
e Roberto Cordovani. Direção: Roberto 
Cordovani. Elenco: Roberto Cordovani, 
Ruben Gabira e Alan Ferreira. (80min). 
Teatro Commune – R. da Consolação, 
1218. São Paulo. Reservas T. (11) 
97768.8263. Sábado, 20h e domingo, 
19h. R$60. 16 anos. Estreia 17/07.
RAINHA ESTER
www.teatrosantoagostinho.com.br 
A saga do povo judeu, na Pérsia, 
condenado ao extermínio e salvo pela 
Rainha Esther. Texto: Cyrano Rosalém. 
Direção: Rogério Fabiano. Com: Myrian 
Rios. (60min). Teatro Santo Agostinho 
- R. Apeninos, 118. São Paulo. 
T. (11) 3209. 4858. Sábado,19h. R$80. 
12 anos. De 03 a 31/07.

http://www.instagram.com/fagulhasdarte
http://www.instagram.com/fagulhasdarte
http://www.commune.com.br
http://www.teatrosantoagostinho.com.br
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Nossa Capa:

Desfazenda – Me 
Enterrem Fora Desse 
Lugar com O Bonde, 
direção de Roberta 
Estrela D’Alva. 
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