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https://bienaldedanca.sescsp.org.br
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celso curi editorial
Atenção! Não dá mais para sair de casa sem levar o 
comprovante da vacinação! Muitos espaços culturais, entre eles 
alguns teatros, já estão condicionando a entrada de público à 
comprovação de uma ou duas doses. Seja cidadão: vacine-
se e orgulhe-se do seu novo passaporte da vacina. Quem 
ainda está receoso de enfrentar uma sala de espetáculos, há 
muitas, e excelentes, apresentações on-line. Entre elas a 
Mostra do Teatro Sérgio Cardoso e a Bienal Sesc de Dança.
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Rogério Bandeira está na Mostra Teatro Sérgio Cardoso com o Hamlet: 16 X 8

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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http://www.culturaemcasa.com.br
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http://www.culturaemcasa.com.br
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http://www.antropositivo.com.br
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O AMOR DE VAN GOGH 
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/68100/d/102126
Logo após a sua morte, Van Gogh 
desperta dentro de uma de suas obras 
e passa a observar a vida além da tela. 
Preso em sua pintura, ele percebe a 
reação das pessoas sobre sua arte e 
percebe em si sentimentos guardados de 
amores e paixões à aquela que sempre o 
inspirou, a pintura. Texto e direção: Alan 
Moraes. Codireção: Eduardo Moreno. 
Elenco: Alan Moraes, Lucas Amorim, 
Rycardo Moreno. Musicos: Kelly Martins, 
Victor Martins, Rogerinho Fui e Victhor 
Vieira. Teatro São Cristóvão Saúde 
- Shopping Mooca Plaza. R. Capitão 
Pacheco e Chaves, 313. Vila Prudente. 
São Paulo. Quinta, 20h. De R$50 a 
R$70. De 07 a 28/10.
AO SOM DE UM VIOLINO
www.teatrofolha.com.br 
A história de uma menina de doze 
anos que vive sozinha em uma velha 
casa em Florença, na Itália. Desde que 
seu pai desapareceu, ela busca seu 
sustento vendendo flores aos turistas 
que chegam na cidade. Para esquecer a 
solidão e a saudade, ela procura consolo 
na música e em seu único e fiel amigo 
para quem ela conta todas as aventuras 
de seu dia. Adaptado da obra literária 
homônima, de Caroline Verban. Direção 
geral: Caroline Verban. Elenco: Dudda 
Artese, Helena Luz, Mafê Mossini, 
Adriana Chiovatto, Katherina Rodrigues, 
Angélica Arnaut, Victor Garbossa, Juan 
Ortega, Gustavo Soesi, Roger Silper, Bia 
Barros, Karen Mendonça, Andrey Alfaia, 
Paulo Camilo. Teatro Folha - Shopping 
Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 
618. São Paulo. Sexta (fechada para 
ONGs e escolas publicadas), sábados 
e domingos, 11h. R$50. Livre. Até 24/10. 

presencial APARECEU A MARGARIDA
www.teatrorenaissance.com.br
Dona Margarida está fazendo 50 
anos, um dos textos brasileiros mais 
encenados no mundo. Uma professora 
de personalidade tão autoritária 
quanto surpreendente. expõe sua 
visão do mundo em um diálogo direto 
e desbocado com a plateia, que se 
transforma em sua classe de alunos 
insubordinados. (75min). De: Roberto 
Athayde. Direção: Elias Andreato. Com: 
Wilson de Santos. Teatro Renaissance 
- Al. Santos 2233. São Paulo. Sábado, 
19h. R$40. 14 anos. Estreia 02/10.
O ARQUITETO E O IMPERADOR DA 
ASSÍRIA
http://centrocultural.sp.gov.br 
Em uma ilha isolada, um desastre aéreo 
conduz ao relacionamento entre o único 
sobrevivente do acidente e um nativo 
que nunca teve contato com outro ser 
humano, em que o primeiro tenta impor 
ao outro sua ideia de cultura e civilização. 
(120min). Texto: Fernando Arrabal. 
Direção, tradução e adaptação: Cesar 
Ribeiro. Elenco: Eric Lenate e Helio 
Cicero. Centro Cultural São Paulo / 
Sl Jardel Filho – R. Vergueiro, 1000. 
Paraíso. São Paulo. Sexta a sábado, 
20h; domingo, 19h. Sessão extra 21/10, 
20h30h. R$20. 16 anos. Até 24/10
BULLYING, O MUSICAL
h t t p s : / / w o l f m a y a . c o m . b r /
teatro-nair-bello/ 
O universo jovem, que pretende levar 
a todos reflexão e humor. O enredo 
traz os alunos de um colégio que 
tentam sobreviver ao último ano do 
ensino médio. Roteiro e direção: Allan 
Oliver. Direção musical: Leonardo 
Córdoba. Direção coreográfica: Adenis 
Vieira. Coordenação cênica: Lucas 
Colombo. Teatro Nair Bello - Shopping 
Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569. 
Consolação. São Paulo. Sábado, 20h e 
domingo, 18h. R$50 a R$100. Até 31/10.

https://bileto.sympla.com.br/event/68100/d/102126
http://www.teatrofolha.com.br
http://www.teatrorenaissance.com.br
http://centrocultural.sp.gov.br
https://wolfmaya.com.br/teatro-nair-bello
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https://www.sympla.com.br/produtor/espetaculoentre


9

C
AS CANGACEIRAS, GUERREIRAS 
DO SERTÃO
https://www.teatrotuca.com.br
Uma fábula inspirada nas mulheres 
que seguiam os bandos nordestinos, 
que atuavam contra a desigualdade 
social da região. A trama narra a 
história de um grupo de mulheres que 
se rebelam contra mecanismos de 
opressão que encontravam dentro 
do próprio Cangaço, e encontram, 
umas nas outras, a força para seguir. 
(120min). Dramaturgia: Newton Moreno. 
Direção: Sergio Módena. Elenco: 
Amanda Acosta, Marco França, Vera 
Zimmermann, Luciana Ramanzini, 
Luciana Lyra, Rebeca Jamir, Jessé 
Scarpellini, Marcelo Boffat, Milton 
Filho, Pedro Arrais, Carol Costa, Nábia 
Villela, Carol Bezerra e Eduardo Leão. 
Músicos: Pedro Macedo (contrabaixo), 
Clara Bastos (contrabaixo), Daniel 
Warschauer (acordeon), Dicinho Areias 
(acordeon), Carlos Augusto (violão), 
Abner Paul (bateria), Pedro Henning 
(bateria), Felipe Parisi (violoncelo), 
Samuel Lopes (violoncelo). Direção 
Musical: Fernanda Maia. Canções 
Originais: Fernanda Maia e Newton 
Moreno. Coreografia: Erica Rodrigues. 
TUCA – R. Monte Alegre, 1024. 
Perdizes. São Paulo. T. 11 3670.8455. 
Sexta e sábado, 21h e domingo, 19h. 
R$100. 12 anos. Reestreia de 16/10.
CASA! DEPOIS ME CONTA – Uma 
Comédia Nada Romântica.
www.teatroruthescobar.com.br 
Um retrato atual da sociedade, 
o espetáculo busca externar, de 
forma divertida e sem apelos 
constrangedores, os sentimentos e 
comportamentos mais adversos com 
uma enorme e generosa pitada de 
bom humor. Texto e direção: Roberto 
Bento. Elenco: Allana Silva e Roberto 
Bento. Teatro Ruth Escobar – R. dos 
Ingleses, 209. Bela Vista. São Paulo. 
T. 11. 3284.3382. Sábado, 21h; domingo, 
19h. R$70. 12 anos. Até 31/10.

CHAPEUZINHO VERMELHO
www.facebook.com/grupogattu.teatro/
A montagem do Grupo Gattu traz para 
a cena a importância a preservação 
do meio ambiente e da consciência 
ecológica. A peça conta a história de 
Felipa, uma menina que escolheu seu 
bonezinho vermelho para levar uma 
cesta de legumes orgânicos para sua 
vovó Maria. No caminho da Floresta 
Rara encontra o Lobo Mau e com 
personagens do folclore brasileiro 
ela aprende sobre a importância da 
preservação da natureza. (50min). 
Texto: Eloísa Vitz. Direção: Eloísa Vitz. 
Elenco: Grupo Gattu. Teatro do Sol 
– R. Damiana da Cunha, 413. Santana. 
São Paulo. Sábado e domingo, 
15h. Gratuito. Bilheteria abre 1h 
antes do espetáculo. É necessário 
a comprovação de vacinação, com 
pelo menos uma dose, de adultos 
e adolescentes a partir de 12 anos. 
Temporada online: Canal do Grupo 
Gattu no Youtube. Livre. Estreia 12/10.
CLARA E FRANCISCO
https://teatroumc.com.br 
A história é sobre Francisco, filho 
de um rico comerciante de tecidos, 
com ambição de se tornar um fidalgo 
cavaleiro de Assis e Clara, de linhagem 
nobre, prometida em casamento ao 
jovem Ranieri Di Bernardo. Às voltas 
com as exigências impostas por suas 
famílias e pela sociedade da época, 
Clara e Francisco trocaram o conforto 
da família para viver a corajosa 
opção de tomar decisões radicais 
e completamente imprevisíveis. 
(120min). Direção: Adriano Klingelbt. 
Elenco: João Pedro Uvo, Vívian Bugno, 
Raphael Belmonte, Odair Fonseca, 
Camila Fogolin, Miriam Sampaio, 
Tainan Pongelupe, Larissa Castilho, 
Denis Snoldo, Dário Vasckin, Arlindo 
Ferro, Ricardo Garcia. Teatro UMC 
– Av. Imperatriz Leopoldina, 550. Vila 
Leopoldina. São Paulo. T. 11 3832.9100. 
Dias 03, 10 e 17/10; 19h30. R$40. Livre.

https://www.teatrotuca.com.br
http://www.teatroruthescobar.com.br
http://www.facebook.com/grupogattu.teatro
https://teatroumc.com.br
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https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=115963
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CLUBE BARBIXAS DE COMÉDIA
www.clubebarbixas.com.br 
A casa é um espaço de humor 
com apresentações artísticas. 
Apresentações de diferentes 
linguagens artísticas (improviso, 
stand-up, esquetes, palhaçaria, 
varietês e magia). Clube Barbixas de 
Comédia – R. Augusta, 1129. Centro. 
São Paulo. T. 11 2892.8584.
COMO TER UMA VIDA QUASE 
NORMAL
http://teatrodasartessp.com.br 
A história de uma mulher moderna, 
que depois de passar por decepções 
amorosas, fracassos profissionais e 
experiências nada convencionais na 
vida virtual, permanece incansável 
tentando lidar e sobreviver com seus 
dilemas contemporâneos. (70min). 
Livremente inspirado no livro de 
Camila Frender e Jana Rosa “Como 
Ter Uma Vida Normal Sendo Louca”. 
Dramaturgia e direção: Rafael Primot. 
Com: Monique Alfradique. Teatro 
Das Artes - Shopping Eldorado. 
Av. Rebouças, 3970. São Paulo. 
T. 3034.0075. Sábado e domingo,19h. 
R$70. 14 anos. Até 10/10.
AS CONCHAMBRANÇAS DE 
QUADERNA
Temporada Presencial e Digital.
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
O universo fantástico de uma farsa de 
circo sertaneja com pitadas de pura 
realidade cômica. Neste espetáculo 
Suassuna transporta para o palco o 
personagem Pedro Dinis Quaderna, 
de seu Romance d’A Pedra do Reino. 
Trata-se de uma comédia de caráter 
popular e de diálogo direto que une 
a estética sertaneja, inspirada no 
romanceiro nordestino, do trovador 
ibérico, ao circo-teatro. (60min). Texto: 
Ariano Suassuna. Direção: Fernando 
Neves. Elenco: Jorge de Paula, 

Fábio Espósito, Guryva Portela, 
Henrique Stroeter, Carlos Ataíde e 
Bruna Recchia. Músico ao vivo: Abuhl 
Júnior. Teatro Sérgio Cardoso / 
Sl Paschoal Carlos Magno – R. Rui 
Barbosa, 153. Bela Vista. São Paulo. 
T. 11 3288.0136. R$30 (presencial) e 
Gratuito (on-line). Segunda a quinta, 
19h. 12 anos. Estreia 18/10.
CONSERTO PARA DOIS, O MUSICAL
https://consertoparadois.com.br/
Os dois artistas se dividem entre 12 
personagens para contar a história 
de amor e obsessão do famoso 
escritor de best-seller Ângelo 
Rinaldi com a diva de cinema e 
celebridade internacional Luna de 
Palma. (100min). Texto: Anna Toledo. 
Músicas: Thiago Gimenes, Tony 
Lucchesi e Anna Toledo. Direção: 
Jarbas Homem de Mello. Codireção 
e Coreografias: Kátia Barros. Diretor 
Musical: Tony Lucchesi. Elenco: 
Claudia Raia e Jarbas Homem 
de Mello. Participação Especial: 
Guilherme Terra. Teatro Procópio 
Ferreira – R. Augusta, 2.823. 
Cerqueira César. São Paulo. Sexta e 
sábado, 21h; domingo, 19h. R$75 a 
R$180. 10 anos. Estreia 01/10.
CORONEL MOSTARDA: O LEGADO
www.ingressoparatodos.com.br
Inspirado no jogo “Detetive”, a peça é 
um espetáculo-jogo de investigação, 
onde o público é convidado a 
desvendar o caso da noite, a partir de 
cenas totalmente improvisadas.
Direção:  Michelle Gallindo. Elenco: 
Alícia Ignácio, Arthur Morini, Júlia 
Delgado, Julio Graça, Laura Turati, 
Le Moraes, Leo Castilhos, Lucas 
Ronconi, Michelle Gallindo e Willian 
Escodro. Teatro Raposo Shopping 
- Rodovia Raposo Tavares, km 14,5. 
Jardim Boa Vista. São Paulo. Sexta, 
21h. R$50. 12 anos. De 01 a 29/10.

http://www.clubebarbixas.com.br
http://teatrodasartessp.com.br
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
https://consertoparadois.com.br
http://www.ingressoparatodos.com.br
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https://www.teatromorumbishopping.com.br
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CRÔNICAS DE AREIA E NÉVOA
www.teatromariadellacosta.com.br
Dois reinos, Um destino. Onde a 
mente tem poder e o tempo tem 
respostas. Um jovem príncipe em 
sua jornada por honra encontra em 
seu caminho desafios e provações 
nos faz questionar até onde uma 
pessoa é capaz de ir para alcançar 
seus objetivos. De: José Alberto 
Martins. Com: Cia Omelete de Porco 
e Escola De Teatro Ria. Direção: 
José Alberto Martins. Teatro Maria 
Della Costa - R. Paim, 72. Bela 
Vista. São Paulo. Domingo, 18h30. 
R$50. 14anos. De 03 a 31/10.
O DIA DO BABADO 
www.teatroruthescobar.com.br/
Quatro irmãos de pais diferentes 
se reúnem após 20 anos para 
ajudar a um deles a não perder seu 
apartamento. Descobrem que há 
muitos segredos escondidos com 
revelações surpreendentes. Texto: 
Ronaldo Ciambroni. Direção: Marcia 
Polacchini. Elenco: Alexandre 
Freitas Felipe Lima Fernando 
Pereira Larissa Leal Rafael 
Junqueira. Teatro Ruth Escobar 
– R. dos Ingleses, 209. Bela Vista. 
São Paulo. Sextas, 21h. R$60. 
Livre.
E O CÉO UNIU DOIS CORAÇÕES
www.giostricultural.com.br/teatro
Clássico da dramaturgia circense 
dos anos 40 apresenta Seis atores 
que se revezam na interpretação 
dos mesmos tipos para contar 
uma história que acontece em 
11 anos e cinco atos. Espetáculo 
da cia. teatral As Tias. Autor: 
Antenor Pimenta. Adaptação: As 
Tias. Direção artística: Fernando 
Cardoso. Direção musical: Tato 
Fischer. Elenco: Cibele Troyano, 
Joseli Rodrigues, Marcelo Andrade, 
Marcos Thadeus, Maria do Carmo 

Soares e Salete Fracarolli. Teatro 
Giostri – R. Rui Barbosa, 201. Bela 
Vista. T. 11 2309.4102. Quinta a 
domingo, 20h. R$40. De 07 a 31/10.
ENCONTROS E DESENCONTROS
www.sympla.com.br /espetaculo-
encontros--desencontros__1334744 
A história de quatro artistas 
mambembes, que se revezam em 
números circenses, de dança e 
encenação. Roteiro e direção: Luiz 
Fernando Vaz Jr. Elenco: Giovana 
Cattaruzi, Walisson Machado, 
Rasfael Paz e Igor Donato. Trapézio 
Voador – R. Alvarenga, 150. Jd 
Guedala. São Paulo. Sextas e 
sábado, 21h e domingo, 19h. R$130. 
Até 31/10.
ENTRE
h t t p s : / / w w w . s y m p l a . c o m . b r /
produtor/espetaculoentre
Dois irmãos e a irmã se encontram 
para organizar a festa de bodas 
dos seus pais. Este encontro, 
aparentemente banal, vai sendo 
afetado por acontecimentos no 
apartamento vizinho. (55min). 
Espetáculo da Cia Barracão 
Cultural. Texto: Eloisa Elena. 
Direção: Yara de Novaes e Carlos 
Gradim. Elenco: Alexandre Cioletti, 
Cláudio Queiroz e Eloisa Elena. 
Criação e espacialização sonora: 
Dr Morris. Atores (personagens 
vizinhos): Lavínia Pannunzio e Joca 
Andreazza. Espaço Cia da Revista 
– Al. Nothmann, 1135. Santa 
Cecilia. São Paulo. Sexta e sábado, 
21h; domingo, 19h. Gratuito ou 
contribuições de R$5 a R$20 (todo 
valor arrecadado com a bilheteria 
deste espetáculo, será destinado 
ao Programa Bem Querer Mulher, 
projeto criado em 2004 com o apoio 
da ONU Mulheres, para prevenir 
e combater a violência contra a 
mulher). 14 anos. De 02 a 17/10.

http://www.teatromariadellacosta.com.br
http://www.teatroruthescobar.com.br
http://www.giostricultural.com.br/teatro
http://www.sympla.com.br/espetaculo-encontros--desencontros__1334744
https://www.sympla.com.br/produtor/espetaculoentre
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ESTILHAÇOS DE JANELA FERVEM 
NO CÉU DA MINHA BOCA
https://adigna.com
A cidade é a personagem principal 
do projeto que celebra os 11 anos do 
Coletivo A Digna (Ana Vitória Bella, 
Helena Cardoso e Victor Nóvoa). Doze 
motoristas de aplicativo integram o 
espetáculo que explicita a precarização 
das relações de trabalho. Cinco ciclistas 
do coletivo Señoritas Courier compõem 
o coro cênico. O espectador é convidado 
para o lançamento de um novo 
empreendimento imobiliário no bairro 
da Barra Funda. No dia agendado, um 
carro de aplicativo vai buscá-lo em sua 
casa para levá-lo até o local do evento. 
(120min). Capacidade: 24 espectadores. 
Sábado, domingo e feriados 18h30. 
R$20. 12 anos. Estreia 09/10.
HEROÍNAS NA HISTÓRIA
https://www.sampaonline.com.br/cultura/
espetaculo.php?id=115963
A peça aborda o universo das heroínas, 
mulheres reais e notáveis. Faz ao 
espectador ter uma viagem e assim 
conhecer a vida de grandes mulheres 
brasileiras como: Margarida Maria 
Alves, Aracy de Carvalho, Maria Quitéria 
e Maria Felipa, mulheres que não 
aceitaram os lugares que lhes deram, 
criaram alternativas e buscaram a 
justiça, permite construir a autoestima 
de meninas e mulheres. Demonstrar 
através do teatro que mulheres lutaram 
pela independência, combateram o 
nazismo, lutaram contra injustiças, é 
permitir que meninas e mulheres criem 
uma identidade de desenvolvimento de 
suas habilidades. E permitir aos meninos 
e homens uma identidade respeitosa em 
relação às mulheres. (45min). Curadoria 
e pesquisa: Cia Guarda Chuva. Roteiro 
e atuação: Litta Mogoff. Direção: 
Tato Fischer. Teatro Ruth Escobar - 
R dos Ingleses 209. Bela Vista. São 
Paulo. T.3284.3382. Domingo, 16h. 
R$50. Livre. De 03 a 31/10.

http://tramatshirts.great-site.net
https://adigna.com
https://www.sampaonline.com.br/cultura/espetaculo.php?id=115963
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A HISTÓRIA NUNCA CONTADA DE 
ALLAN KARDEC - O CIENTISTA DO 
INFINITO
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/68071
Uma história de amor, dedicação, 
superação e liberdade que nos revela 
um homem e sua esposa em busca de 
respostas, acima de todos os interesses, 
deixando para a humanidade as 
revelações sobre as verdadeiras 
leis da Vida! Texto e direção: Alan 
Moraes. Codireção: Eduardo Moreno. 
Elenco: Eduardo Moreno, Tayanne 
Couto, Edson Rocha, Luciano Rocha, 
Fernando Galdino, Patricia Briz, 
Thiago Toledo, Renato Moraes e 
Acsa Targino. Teatro São Cristóvão 
Saúde - Shopping Mooca Plaza. 
R. Capitão Pacheco e Chaves, 313. 
Vila Prudente. São Paulo. Sábado e 
domingo, 17h. De R$60 a R$80. De 03 
a 31/10.
O “L” PERDIDO
www.teatrofolha.com.br 
De volta aos palcos as amigas Leila e 
Laila, personagens criadas pela dupla 
para um esquete do Projeto Terça 
Insana. Amigas de infância que durante 
a pandemia acabam se reencontrando. 
Laila é doce e generosa; Leila é cheia 
de energia e decidida, tanto que se 
muda para a casa de Laila para ajudá-
la, de perto, a enfrentar a vida e as 
pessoas que a cercam. (70min). Texto 
e interpretação: Grace Gianoukas 
e Agnes Zuliani. Direção: Roberto 
Camargo. Teatro Folha - Shopping 
Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 
618. São Paulo. Domingo, 19h. R$70. 
16 anos. Até 28/10.
MAIS E MENOS DIAS
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
ciaelevador
A existência de dois indivíduos que 
por motivos de segurança sanitária, 
estão confinados a pelo menos dois 

anos em uma espécie de abrigo 
de grossas paredes e com uma 
pequena janela por onde entra a 
luz do dia e que lidam diariamente 
com a escassez de toda ordem: 
falta de comida, falta de água, 
falta de aquecimento, falta de 
interação social, falta de sensação 
de pertencimento... Texto e direção: 
Marcelo Lazzaratto. Elenco: Pedro 
Haddad e Rodrigo Spina. Espaço 
Elevador / Cia Elevador – R. Treze 
de Maio, 222. Bexiga. São Paulo. 
Sábado e domingo, 19h. Dias 16 e 
17/10 - opção em libras. Dias 23 e 
24/10 – audiodescrição. Gratuito. 
AS MENINAS VELHAS
h t t p s : / / b i l e t o . s y m p l a . c o m . b r /
event/69038/d/109389
Quatro amigas da vida inteira que 
se encontram todos os dias na casa 
de uma, de outra ou no banco da 
praça vizinha. Dependendo do dia, 
tem jogatina ou lanche coletivo. 
Nesses encontros, as meninas, 
na faixa dos sessenta, discutem 
a vida e compartilham alegrias e 
tristezas, coisas do dia a dia e, 
claro, cada qual com a sua loucura, 
divertindo e compreendendo uma à 
outra. A vida das quatro amigas vai 
se modificando conforme o tempo 
vai passando, e se transformando 
até que chegam ao momento final. 
Mas, para elas tudo é transitório, 
uma transformação para outro 
estágio onde elas continuarão sua 
jornada. (75min). Texto: Claudio 
Tovar. Direção: Tadeu Aguiar. 
Elenco: Barbara Bruno, Divina 
Valéria, Nadia Nardini e Lucinha 
Lins. Teatro Prudential – R. do 
Russel, 804. Glória. Rio de Janeiro. 
T. 21 3554.2934. Sexta e sábado, 
20h; domingo, 19h. R$50 a R$80. 
16 anos. De 01 a 31/10.

https://bileto.sympla.com.br/event/68071
http://www.teatrofolha.com.br
http://www.sympla.com.br/produtor/ciaelevador
https://bileto.sympla.com.br/event/69038/d/109389
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MEU ABAJUR DE INJEÇÃO – Um 
Solo sobre Cacilda Becker e o Teatro
www.prefei tura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/cultura/bma/
Espetáculo em homenagem ao 
centenário de nascimento de Cacilda 
Becker. A encenação faz o espectador 
encontrar Cacilda através do tempo, 
e conhecer a lucidez de suas ideias 
e reflexões sobre a arte, o ofício do 
ator e a existência. Uma líder da 
classe artística com um discurso 
surpreendentemente atual. Este 
espetáculo é uma homenagem a 
esta mulher de importância singular 
para a história cultural brasileira. 
(50min). Dramaturgia, concepção 
e interpretação: Luciana Carnieli. 
Biblioteca Mário de Andrade – R. da 
Consolação, 94. República. São Paulo. 
Segundas, 19h. Gratuito (distribuição 
50min antes do horário de cada 
apresentação). 12 anos. De 04 a 25/10
MEU REINO POR UM CAVALO
www.centroculturalfiesp.com.br 
Uma adaptação de Ricardo III, de 
William Shakespeare, para crianças 
e jovens. A trajetória do personagem 
Ricardo lll ao trono da Inglaterra e tem 
uma estética inspirada nos grandes 
shows de rock, contada pelo olhar 
do Palhaço e dos Bobos da Corte. 
Na história, um nobre ambicioso 
e sem escrúpulos decide fazer o 
que for preciso para se tonar rei, 
eliminando todos que estiverem no seu 
caminho, atrapalhando seus objetivos. 
Espetáculo da Cia. Vagalum Tum 
Tum. Texto e direção: Angelo Brandini. 
Música original: André Abujamra. 
Letras das músicas: Angelo Brandini. 
Direção musical: André Abujamra. 
Direção de movimento: Vivien Buckup. 
Elenco: Edgar Bustamante, Tatiana 
Thomé, Christiane Galvan, Val Pires, 
Demian Pinto, Theófila Lima, Alexandre 
Maldonado e Jhuann Scharrye. 
Teatro do SESI-SP – Av. Paulista, 

1313. São Paulo. Sábado e domingo, 
15h. Gratuito (reservas de ingressos 
online disponíveis em www.sesisp.org.
br/meu-sesi). Estreia 09/10. 
A NOITE DOS INOCENTES
https://westplaza.com.br/lazer/teatro
A história se passa em um apartamento. 
Num primeiro momento, o proprietário 
vai ao imóvel, emprestado para o seu 
ex, com a intenção de removê-lo, 
acompanhado do novo inquilino. Resta 
a dúvida: o proprietário e o inquilino já 
são um casal ou, a partir desse dia, 
engataram um relacionamento? Três 
meses depois, o morador despejado, 
que é escritor, volta ao apartamento 
onde estão morando o proprietário e 
força os outros dois a lerem uma cena 
teatral que escreveu, a fim de viver um 
triângulo amoroso. De Rodrigo Murat. 
Direção: Rogério Fabiano. Com David 
Mascheti, Lucas Mantellato e Murilo 
Cunha. (50min). Teatro West Plaza 
- Av. Francisco Matarazzo s/n°. Água 
Branca. São Paulo – T. 11 3384.8045. 
Sábado, 19h. R$70. 14 anos. De 02 a 
30/10. 
O PEQUENO HERÓI PRETO
w w w. s e s c r i o . o r g . b r / u n i d a d e s /
sesc-tijuca/ 
O Pequeno Herói Preto usa os 
conhecimentos de seus antepassados 
e da natureza para transformar 
positivamente a vida das pessoas 
ao seu redor, apresentando nossa 
história, cultura e ancestralidade às 
crianças ainda na primeira infância. 
Em estilo de autoficção, a peça reforça 
a ideia de que todos temos poderes, 
apresentando heróis e heroínas reais, 
que, com gestos simples, alteram 
para melhor o seu entorno. (50min). 
Texto: Cristina Moura e Junior Dantas. 
Direção: Luiza Loroza e Cristina Moura. 
Com: Junior Dantas. Sesc Tijuca – 
R. Barão de Mesquita, 539. Tijuca. Rio 
de Janeiro. Sábado e domingo, 11h e 
16h. R$10. Livre. De 02 a 24/10.

https://bileto.sympla.com.br/event/69038/d/109389
http://www.centroculturalfiesp.com.br
https://westplaza.com.br/lazer/teatro
http://www.sescrio.org.br/unidades/sesc-tijuca
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SR. PRESIDENTE IN CONCERT
http://grandesatores.com.br
O 45º aniversário do então Presidente 
John Kennedy, comemorado em 19 de 
maio de 1962, ficou marcado na mitologia 
dos anos 1960 com a imagem de Marilyn 
Monroe cantando um “Happy Birthday” 
tão sexy quanto histórico. Nessa noite, 
Maria Callas foi ovacionada ao cantar 
“Habanera” da ópera “Carmen”.  Callas e 
Monroe se conheceram rapidamente nos 
bastidores do Madison Square Garden. 
(60min). Texto: Fernando Duarte e Rita 
Elmôr. Direção: Fernando Philbert. 
Elenco: Claudia Ohana e Juliana 
Knust. Música original: Maíra Freitas. 
Teatro dos Grandes Atores – Av. das 
Américas, 3555. Barra da Tijuca. Rio 
de Janeiro. Sábado, 19h e 21h. R$50 
(vendas promocionais pela internet – 
www.divertix.com.br). 12 anos.
SONHO DE ARTISTA
w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatroarthurazevedosp
Uma homenagem aos artistas de teatro 
e seu incansável e belo ofício, cuja 
missão é alegrar a vida das pessoas. 
Duas cigarras, artistas saltimbancos 
que não se conhecem, escolhem a 
mesma praça para realizar a mesma 
peça, no mesmo dia e horário. Após 
discutirem e chegarem a um acordo, 
topam apresentar juntas a fábula 
comum a ambas. (55min). Espetáculo 
da Borbolina Cia. Texto e direção: Stella 
Tobar. Codireção: João Bourbonnais. 
Elenco: Stella Tobar e Giuliano Caratori. 
Direção musical e Trilha original: Sérvulo 
Augusto. Participação especial/Canto 
da Formiga: Claúdia Fier. Teatro Arthur 
Azevedo / Estacionamento – Av. Paes 
de Barros, 955. Alto da Mooca. São 
Paulo. T. 11 98327.4130. Quarta a sexta, 
15h. Gratuito. Livre. De 06 a 15/10.
SILVIO SANTOS VEM AÍ!
www.sympla.com.br
Um recorte na vida do apresentador 
e empresário Senor Abravanel de sua 

infância, quando era camelô no Rio de 
Janeiro, até a década de 90, logo após a 
consolidação do SBT. Com personagens 
icônicos como Gugu Liberato, Hebe, Elke 
Maravilha, Wagner Montes, Bozo, Pedro 
de Lara entre outros, e músicas que 
marcaram essas décadas e animaram 
os programas de auditório, o espetáculo 
promete agradar todas as gerações. 
(135min). Texto: Marilia Toledo e Emílio 
Boechat. Direção: Fernanda Chamma e 
Marilia Toledo. Direção Musical: Marco 
França. Elenco: Bianca Rinaldi, Daniela 
Cury, Gustavo Daneluz, Juliana Bógus, 
Paula Flaibann, Velson D’souza, Vinícius 
Loyola, entre outros. 033 Rooftop 
(cobertura do Teatro Santander) - 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 
2041. Itaim Bibi. São Paulo. Sexta, 
20h30; sábado, 15h30 e 20h30; domingo, 
15h e 20h. R$75 a R$180. Estreia 15/10.
TECTÔNICAS
www.centroculturalfiesp.com.br 
Temporada Presencial e Digital.
A peça parte da obsessão de um 
usineiro paulista, por punir um homem 
que teria agredido sua filha. Como 
essa obsessão, que ignora os ritos 
da justiça institucional, contamina 
as relações mais íntimas do usineiro 
e estrutura a nossa sociedade, 
provocando uma espiral de violência 
que revela a face mais opressiva do 
patriarcado brasileiro. Texto: Samir 
Yazbek. Direção: Marcelo Lazzaratto. 
Elenco: André Garolli, Heitor Goldflus, 
Luciana Carnieli, Maria Laura 
Nogueira, Mauro Schames, Patricia 
Gasppar, Sandra Corveloni e Sidney 
Santiago Kuanza. Participações em 
Vídeo: Ademir Emboava e Alexandre 
Borges. (80min). Teatro do SESI-SP 
– Av. Paulista, 1.313. São Paulo. 
Sexta e sábado, 20h; domingo, 19h. 
Gratuito (reservas de ingressos online 
disponíveis em www.sesisp.org.br/
meu-sesi). 12 anos. Temporada no 
YouTube do Sesi-SP www.youtube.
com/sesisp 

http://grandesatores.com.br
http://www.facebook.com/teatroarthurazevedosp
http://www.sympla.com.br
http://www.centroculturalfiesp.com.br
http://www.youtube.com/sesisp
http://www.youtube.com/sesisp
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
http://www.sesisp.org.br/meu-sesi
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OS TRÊS PORQUINHOS, 
A VERDADEIRA HISTÓRIA
www.raposo.com.br/teatro.php
Toda história tem dois lados e agora, 
está na hora do lobo contar a versão 
dele. Adaptação: Joyce Alves e Renato 
Alves. Direção: Daniel Eugênio. 
Elenco: Angélica Arnaut, Beatriz 
Gobatti, Danielle Franco, Francisco 
Paiva, Guga Alves, Talita Gusmão, 
Vanusa Marques, Leila Moreira, 
Thayná Sousa, Marlene Araújo, 
Venice Santana e Yasmin Lopes. 
Teatro Raposo Shopping - SP-270, 
KM 14.5. Jardim Boa Vista. São Paulo. 
Sábados, 15h. R$20. Livre.
O TRIBUNAL DA ROSA DOS 
VENTOS
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
teatroarthurazevedosp 
A história de uma cidade mágica, 
toda em preto e branco, habitada 
por personagens fantásticas, onde 
as pessoas e os lugares começam 
a desaparecer. Para investigar os 
estranhos acontecimentos, julgar e 
solucionar o problema de Rosa dos 
Ventos, cinco representantes da 
população organizam um tribunal e 
montam um júri com crianças e jovens 
da plateia. A votação do público pode 
levar a diferentes consequências. 
O espetáculo tem quatro finais 
possíveis. Encenação e dramaturgia: 
Victor Walles. Elenco: Fernando 
Moraes, Gabrielle Távora, Thaís 
Sodré, Vanessa Triviño, Wes Rocha. 
Teatro Arthur Azevedo - Av. Paes 
de Barros, 955. Alto da Mooca. São 
Paulo. T. 11 2604.5558. Sábado e 
domingo, 16h. Gratuito. De 02 a 24/10.
1 MILHÃO DE ANOS EM 1 HORA
www.teatrofolha.com.br 
A peça atravessa a História em ritmo 
alucinante: da era das cavernas 
ao Facebook passando por reis e 
presidentes, regiões e religiões. 

A
on-line

ALETHEA DREAMS
www.youtube.com/artefranco 
Teatro-filme cuja temática discute 
identidade e autoaceitação, além 
de levantar questões pertinentes à 
sociedade atual, como a reconstrução 
da própria imagem por parte de 
indivíduos que se veem obrigados a 
atender os padrões estabelecidos, 
muitas vezes por eles próprios. Na 
trama, uma empresária premiada e 
bem-sucedida recorre a um misterioso 
experimento para reprogramar a 
própria identidade na tentativa de 
sanar sua crise existencial. (60min). 
Texto: Rafael Souza-Ribeiro. Direção: 
Jorge Nassarala. Direção de atores: 
Miwa Yanagizawa. Elenco: Francine 
Flach, Henrique Manoel Pinho, Luciana 
Malavasi, Monique Franco e Sabrina 
Faerstein. Direção de arte: Claudio 
Nascimento. Imagens: Jorge Nassarala 
e Miguel Zisman. Espetáculo estará 
disponível On Demand, 24h por dia, 
todos os dias da semana, até 31/10. 
Gratuito. 12 anos. Estreia 09/10, 20h.
ANTRO POSITIVO
www.antropositivo.com.br 
Plataforma de Arte - online desde 
2011, com conteúdos gratuitos. 
A edição 18 está com novidades: uma 
reflexão sobre “O FINANCIAMENTO 
DO ÓCIO CRIATIVO”. Acompanhe 
também diversas obras e atividades 

(70min). Autor: Colin Quinn. 
Adaptação: Marcelo Adnet e Claudio 
Torres Gonzaga. Direção: Cláudio 
Torres Gonzaga. Com Bruno Motta. 
Teatro Folha - Shopping Pátio 
Higienópolis - Av. Higienópolis, 618. 
São Paulo. T. 11 3823.2323. Sábado, 
21h. R$70. 12 anos.

http://www.raposo.com.br/teatro.php
https://www.facebook.com/teatroarthurazevedosp
http://www.teatrofolha.com.br
http://www.youtube.com/artefranco
http://www.antropositivo.com.br
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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; e ainda as aulas online sobre 
dramaturgia e fotografia à distância.
AS AVES DA NOITE
Dias 05, 06 e 07/10; 20h - Curadoria 
Hilst - www.youtube.com/c/
CuradoriaHilst
Dias 15, 16, 21h e 17/10, 19h - Teatro 
Cacilda Becker - www.facebook.
com/TeatroCacildaBeckerSP 
Dias 22, 23, 21h e 24/10, 19h - Teatro 
João Caetano - www.facebook.com/
teatropopularjoaocaetano 
Dias 29, 30, 21h e 31/10, 19h - 
Teatro Paulo Eiró - www.facebook.
com/teatropauloeiro 
O enredo parte da história real do 
padre franciscano Maximilian Kolbe 
que, em um campo de concentração 
nazista de Auschwitz, apresentou-
se voluntariamente para ocupar o 
lugar de um judeu sorteado para 
morrer no chamado “porão da 
fome” em represália à fuga de um 
prisioneiro. No porão da fome, 
a autora coloca em conflito os 
prisioneiros condenados a morrer na 
cela: o Padre, o Carcereiro, o Poeta, 
o Estudante e o Joalheiro, que são 
visitados pelo Oficial da SS, pela 
Mulher que limpa os fornos e por 
Hans, o ajudante da SS. (75min). 
Texto: Hilda Hilst. Direção: Hugo 
Coelho. Elenco: Marco Antônio 
Pâmio, Marat Descartes, Regina 
Maria Remencius, Genézio de 
Barros, Rafael Losso, Davi Tápias, 
Marcos Suchara, Davi Tostes. 
Gratuito. 16 anos. 

BAILE PARTIMCUNDUM
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
bailepartimcundum 
A peça foi criada a partir das músicas 
do disco “Partimpim Dois” de Adriana 
Calcanhotto. Uma menina que é 
apaixonada por livros e em meio às 
histórias que lê, acaba descobrindo o 
seu primeiro amor, por um príncipe, 
que nasceu de um raio que veio do 
céu. O musical infanto-juvenil dá 
continuidade ao projeto iniciado com 
o espetáculo “Lá Dentro Tem Coisa” 
(2017). (60min). Idealização: Felipe 
Heráclito Lima. Dramaturgia: Adriana 
Falcão e Matheus Torreão. Direção e 
dramaturgia cênica: Renato Linhares. 
Direção audiovisual: Murilo Alvesso. 
Elenco: Caju Bezerra, Felipe Rocha, 
Léo Bahia, Lu Vieira, Thaís Belchior e 
Thiago Catarino. Sábado e domingo, 
17h. R$20. Livre. Estreia 02/10.
BIENAL SESC DE DANÇA
https://bienaldedanca.sescsp.org.br 
www.youtube.com/sescsp
A Bienal Sesc de Dança segue 
com a vocação de fomentar a 
dança contemporânea por meio de 
uma programação que contempla 
as investigações de artistas de 
diferentes regiões do Brasil e de 
países como Coreia do Sul, Portugal, 
França, Estados Unidos e Uruguai. 
A programação oferece transmissões 
ao vivo e gravadas de mais de 
20 espetáculos, ações cênicas 
e formativas nas quais público e 
artistas compartilham experiências 
e visões. Em cena, linguagens que 
pontuam as ameaças às florestas e 
aos povos indígenas, os efeitos do 
racismo estrutural, a intolerância à 
população LGBTQIA+ e o estigma 
sobre a sexualidade de pessoas com 
deficiência, homenagens a Ismael Ivo e 
Lia Rodrigues. Gratuito. De 02 a 10/10.

http://www.youtube.com/c/CuradoriaHilst
http://www.youtube.com/c/CuradoriaHilst
http://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
http://www.facebook.com/TeatroCacildaBeckerSP
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.facebook.com/teatropopularjoaocaetano
http://www.facebook.com/teatropauloeiro
http://www.facebook.com/teatropauloeiro
http://www.sympla.com.br/produtor/bailepartimcundum
https://bienaldedanca.sescsp.org.br
http://www.youtube.com/sescsp
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BRENDA LEE E O PALÁCIO DAS 
PRINCESAS
w w w . y o u t u b e . c o m /
NucleoExperimentalSP
Nova produção do Núcleo 
Experimental conta a história da 
travesti Caetana, também conhecida 
como Brenda Lee, que se tornou um 
marco na luta por direitos LGBTQIA+ 
e ativista que fundou a primeira casa 
de apoio para pessoas com HIV/Aids, 
do Brasil. (100min). Dramaturgia, 
letras e direção musical: Fernanda 
Maia. Direção: Zé Henrique de Paula. 
Música original e preparação vocal: 
Rafa Miranda. Preparação de atores: 
Inês Aranha. Coreografia: Gabriel 
Malo. Músicos: Rafa Miranda (piano), 
João Baracho (bases), Pedro Macedo 
(baixo), Abner Paul (bateria), Leandro 
Nonato (violão). Elenco: Verónica 
Valenttino, Olivia Lopes, Marina 
Mathey, Tyller Antunes, Ambrosia, 
June Weimar e Fabio Redkowicz. 
Sessões diárias às 21h. Gratuito. 
12 anos. Estreia 14/10.
CABARET DADA
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
espacodigitaldossatyros 
Terceira parte da Trilogia 
CabaretO espetáculo parte do 
estudo do Dadaísmo, movimento 
vanguardista do início do século XX, 
de protesto contra valores burgueses, 
nacionalistas e capitalistas, com 
espírito anárquico e caráter irônico, 
que surgiu motivado pelo panorama 
de destruição da Primeira Guerra 
Mundial e da epidemia da gripe 
espanhola, que matou milhões de 
pessoas. Com a Cia Os Satyros. 
Dramaturgia: Ivam Cabral e 
Rodolfo García Vázquez. Direção: 
Rodolfo García Vázquez. Atuantes: 
Alessandra Nassi, Alex de Felix, 
Andre Lu, Anna Kuller, Beatriz Medina, 

Bruno de Paula, Cristian Silva, 
Dominique Brand, Elisa Barboza, 
Felipe Estevão, Guilherme Andrade, 
Heyde Sayama, Ícaro Gimenes, Ingrid 
Soares, Julia Francez, Karina Bastos, 
Luis Holiver, Vitor Lins. Participação 
em vídeo: Roberto Francisco. Sábado 
e domingo, 18h; segunda, 21h.
CABARET DOS BICHOS
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
nucleoexperimentalsp/featured
A vida é dura para os animais da 
Fazenda do Solar. Dia após dia, 
faça chuva ou faça sol, o trabalho 
é incessante. Até o instante em 
que esses animais, liderados pelos 
porcos, organizam-se num motim 
para expulsar seus algozes de duas 
pernas. No lugar do jugo humano, 
instaura-se uma comunidade de 
bichos baseada sobretudo na 
igualdade. Após um tempo, a Granja 
dos Bichos se torna uma república 
e um porco, único candidato ao 
cargo, é eleito. A partir daí, os porcos 
exploram ainda mais os animais e, 
incrivelmente, seus rostos são cada 
vez mais parecidos fisicamente com 
os humanos. Adaptação do Núcleo 
Experimental para o romance de 
George Orwell. Dramaturgia, letras 
e direção: Zé Henrique de Paula. 
Música original e direção musical: 
Fernanda Maia. Elenco: Dan 
Cabral, Luci Salutes, Felipe Assis 
Brasil, Fernando Lourenção, Flavio 
Bregantin, Mari Rosinski, Pedro 
Silveira e Yasmin Calbo. Músicos: 
Fernanda Maia (piano), João 
Baracho (acordeon), Clara Bastos 
(baixo), Priscila Brigante (bateria), 
Felipe Parisi (cello). Preparação de 
atores: Inês Aranha. Coreografia: 
Gabriel Malo. Direção audiovisual: 
Laerte Késsimos. (100min). Sessões 
diárias, às 19h. Gratuito. Estreia 
01/10. 10 anos.

http://www.youtube.com/NucleoExperimentalSP
http://www.sympla.com.br/produtor/espacodigitaldossatyros
http://www.youtube.com/c/nucleoexperimentalsp/featured
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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.
CHUVA DE ANJOS
w w w . y o u t u b e . c o m /
oficinasculturaisdoestadodesaopaulo
A peça fala principalmente do 
isolamento, da falta de compromisso 
com o outro em um mundo de 
prédios, com paredes que abrigam, 
mas, também nos encerram em 
pequenos mundos privados e nos 
fazem indiferentes ao que sucede 
ao nosso lado. Enquanto cada 
personagem, mulher de cinza e 
mulher de preto, se torna o cenário 
de sua própria tragédia, os males da 
contemporaneidade são apontados 
em um jogo de claro-escuro, de 
palavra e silêncio, de presença e 
ausência, e de caídas metafóricas. 
(50min). Texto: Santiago Serrano. 
Tradução: Vera Monteiro. Direção: 
Reginaldo Nascimento. Com o teatro 
Kaus Cia Experimental. Elenco: 
Amália Pereira e Vera Monteiro. 
Sexta, sábado e domingo, 20h. 
Gratuito. 12 anos. De 01 a 10/10.

#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. 
#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.
GAIVOTA 
www.ciabr116.com
Segunda empreitada cinematográfica 
da trupe CIA. BR116 que, ao longo da 
pandemia, tem se dedicado a testar os 
limites de coexistência entre o teatro e o 
cinema através de uma nova linguagem, 
o teatrofilme. Texto: Anton Tchekhov. 
Tradução: Marcos Renaux. Direção: 
Gabriel Fernandes e Bete Coelho. 
Direção Musical: Felipe Antunes. 
Elenco: Bete Coelho, Luiza Curvo, 
Matheus Campos, Flavio Rochaa, 
Muriel Matalon, Diego Machado, 
Viviane Monteiro, Murillo Carraro, 
Marcos Renaux, Domingos Varela, 
Theo Moraes e João Carvalho. Voz 
Tchekhov: Luiz Frias. Músicos: Fabio 
Sá, Felipe Antunes, Allan Abbadia, Vitor 
Cabral, Yaniel Matos Perez e Wanessa 
Dourado. Música Original: Felipe 
Antunes e Fábio Sá. Quarta a domingo, 
20h. Sessões extras aos sábados e 
domingos, 15h. Gratuito. Estreia 12/10.

http://www.sescsp.org.br/cpt
http://www.youtube.com/oficinasculturaisdoestadodesaopaulo
http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.ciabr116.com
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G.A.L.A.
w w w . y o u t u b e . c o m /
sescavenidapaulista 
Um mundo totalmente surreal, 
tropicalista inventado, com o desabafo 
existencial da personagem que dá 
nome a peça. Uma mulher num 
barco à beira do naufrágio, sozinha 
como a população do mundo em 
tempo de pandemia, que briga com 
o autor-diretor dizendo que “Beckett 
não está mais lá” e que “chega de 
Beckett!”. Ela está em busca de 
uma saída viável e deve encontrá-la 
no final de peça. O nome G.A.L.A. faz 
referência a elegância da personagem 
em uma noite de gala, mas também 
é levemente inspirada numa musa, a 
Gala Dali, do Salvador Dali. (45min). 
Texto, criação e direção: Gerald 
Thomas. Atriz: Fabiana Gugli. Gratuito. 
16 anos. Espetáculo disponível On 
Demand no Canal do Youtube do Sesc 
Av Paulista.
(IN)CONFESSÁVEIS 3 – A SAGA 
FINAL
https://linktr.ee/inconfessaveis
41 artistas de diversos estados 
brasileiros e do exterior abrem suas 
confissões ao público em formato de 
solos interativos. No formato virtual é o 
público quem decide se as cenas são 
verdadeiras ou não. (60min). Direção e 
dramaturgia: Marcelo Varzea. Elenco: 
Sala 1: Alessia Krisanovski, Camila 
Paredes, Daniela D’eon, Fernanda 
Fiuza, Gabriella Bavuso, Guilherme 
Cedran, Hyago Matos, Karla Bonfá, 
Letícia Alves, Ju Prado, Mariana 
Gallindo Mayara Travassos e Rafaela 
Bortoletto. Sala 2: Aline Sayuri, Cláudio 
Nadanovsky, Ianô Hak, Larissa Carmo, 
Letícia Laranja, Letícia Vilela, Letícia 
Zapata, Luiza Fuchs, Maria Rizza, 
Oton Duarte, Pedro Indra, Pedro Lobo 
e Thamires Araujo. Sala 3: Andréa 

Mattar, Camila Lorenzo, Ela de Meira, 
Guilherme De Rose, Karine Viana, 
Joelle Malta, Juliana Suaide, Jullia 
Leite, Luly Barbalho, Marta Tramonti, 
Otto Blodorn, Tércio Moura e Veronica 
Nobili. R$10, R$20 ou R$30 (bilheteria 
colaborativa). Dias 05, 06, 12 e 13/10; 
21h.
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.
MILLENNIALS
w w w . s y m p l a . c o m . b r /
espacodigitaldossatyros 
Projeto desenvolvido com adolescentes 
da rede pública de ensino. Um dos 
objetivos é promover nos adolescentes 
a conscientização de seu próprio “eu” 
na sociedade, de forma a colaborar 
para a formação de cidadãos do futuro 
que se empenhem na evolução de sua 
sociedade. Peça dirigida ao público 
adolescente, que tem em sua essência 
a fábula e a intercessão de linguagens 
artísticas como dança, música, circo 
e teatro. (50min). Idealização: Ivam 
Cabral e Rodolfo García Vázquez. 
Coordenação Geral: Rodolfo García 
Vázquez. Direção: Diego Ribeiro. 
Dramaturgia: Coletiva. Elenco: Edu 
Euclides, Emilly Felix, Gabriela 
Gonçalves, Grazi Garcia, Jhonaz 
Fernandes, Melissa Dametto, Melissa 
Souza, René Barros e R. Malves. 
Sábado e domingo, 16h. Gratuito. 
10 anos. Estreia 02/10.

http://www.youtube.com/sescavenidapaulista
https://linktr.ee/inconfessaveis
http://www.itaucultural.org.br
http://www.sympla.com.br/espacodigitaldossatyros
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MOSTRA TEATRO SÉRGIO 
CARDOSO DIGITAL
www.culturaemcasa.com.br
No mês de aniversário de 41 anos 
do Teatro Sergio Cardoso uma 
programação de mais vinte espetáculos 
on-line. Consulte a programação no 
site. Gratuito. De 04 a 31/10.
ÔMA, UM EX-PETÁCULO
Inscrição/convite: www.corporastreado.
com/oma
A segunda obra de repertório 
criada em 2020 já no contexto do 
isolamento social. É um videogame 
performativo que apresenta a vida 
de duas avatares mulheres, vivendo 
dias de quarentena em suas casas. 
O público é convidado a ser agente 
ativo da obra, fazendo com que 
suas escolhas guiem a trajetória das 
personagens. Idealização e Game 
Design: ultraVioleta_s. Realização e 
roteiro: Aline Olmos, Laíza Dantas, 
Paula Hemsi e Tetembua Dandara. 
Atuação vídeos: Laíza Dantas e 
Tetembua Dandara. Sábado e domingo, 
20h. De 9 a 17/10.
PALCO VIRTUAL DO ITAÚ 
CULTURAL NO YOUTUBE
www.youtube.com/itaucultural
Terra Medeia - A peça traz a 
personagem Medeia para a atualidade, 
na qual ela é uma imigrante 
abandonada pelo marido e que perde 
o direito de viver no país dele. Texto: 
Sara Stridsberg. Direção: Bim de 
Verdier. Com: André Guerreiro Lopes, 
Daniel Ortega, Nicole Cordery, Renato 
Caldas e Rita Grillo e Bim de Verdier. 
Até 17/11.
OS PEQUENOS MUNDOS
Programação do #CCBBEMCASA
www.bb.com.br/cultura 
Uma aventura por mundos encantados, 

criados com caixas de papelão. 
A pessoa responsável pela criança 
recebe, antecipadamente, um 
tutorial com uma lista de materiais 
e orientações para preparação de 
um espaço cenográfico, em casa, 
que servirá como ambientação para 
a experiência teatral. A narrativa é 
conduzida por bonecos animados pela 
atriz Sandra Coelho e confeccionados 
por Leandro Maman. Espetáculo do 
Grupo Eranos. (35min). Quinta,10h; 
sextas, 15h; sábado e domingo, 15h 
e 17h. R$30 (o valor arrecadado com 
a bilheteria será doado integralmente 
para a Associação Colmeia de 
acolhimento infantil - Belo Horizonte). 
Indicado para crianças de 3 a 8 anos. 
Estreia 01/10.
PEQUOD - Só os Bons Morrem Jovens
https:/ /s i te.bi leto.sympla.com.br/
teatrosergiocardoso/
Teatro Sérgio Cardoso Digital
O espetáculo encerra uma trilogia 
dos irmãos Nando e Maurício, 
personagens que apareceram pela 
primeira vez no texto “Fica Frio”, 
encenado em 1989, e retornaram 
posteriormente com a peça “Tempo de 
Trégua”, encenada no ano 2000. No 
espetáculo, Nando, agora já bem mais 
velho, mora sozinho em um barco. 
Raramente ele sai de lá. Mauricio o 
encontra para comunicar o falecimento 
do pai. Nesse último encontro entre os 
irmãos, velhas contas serão acertadas 
e os dois irmãos finalmente poderão 
avaliar o que fizeram de suas vidas 
e onde conseguiram acertar e onde 
erraram de maneira desastrosa. 
(60min). Dramaturgia, direção: Mário 
Bortolotto. Elenco: Mário Bortolotto, 
Nelson Peres, Fernando Castioni 
e Rebecca Leão. Sexta, sábado e 
domingo, 19h. Gratuito. 14 anos. 
De 08 a 24/10.

http://www.culturaemcasa.com.br
http://www.corporastreado.com/oma
http://www.corporastreado.com/oma
http://www.youtube.com/itaucultural
http://www.bb.com.br/cultura
https://site.bileto.sympla.com.br/teatrosergiocardoso
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A PRIMA DA VERA
www.instagram.com/ultravioleta__s/
Websérie marca a atuação do coletivo 
também na área das artes gráficas 
e visuais. Com técnica de animação 
em stop motion, colagem e desenho, 
a série é caracterizada pelo absurdo 
e pelo nonsense e conta a história de 
uma planta que é capaz de ler o futuro 
de mulheres por meio da interpretação 
do corrimento vaginal encontrado em 
suas calcinhas. (05min). Idealização: 
ultraVioleta_s. Direção: Aline Olmos e 
Laíza Dantas. Roteiro e textos: Aline 
Olmos e Laíza Dantas Vídeos e Stop 
Motion: Aline Olmos Edição e Motion 
Design: Laíza Dantas. Narração: Laíza 
Dantas. Dublagens: Carol Vidotti e 
Eduardo Bordinhon. A cada dia, será 
exibido um novo episódio. Todos 
ficarão disponíveis. Todos os dias, 
12h28. De 01 a 28/10.
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.
TANGO - ROTEIRO DA 
DECOMPOSIÇÃO
w w w . y o u t u b e . c o m / c /
ContornoProduções
Espetáculo audiovisual sobre a solidão 
da paixão feminina e a construção 
e decomposição de uma relação. 
A história de um casal em preparação. 
A mulher organiza um jantar para 
o primeiro encontro com o homem. 
O homem organiza o primeiro 
jantar para a mulher. Em pequenos 
fragmentos, veremos a alquimia que 
se estabelece entre as diversas etapas 

de uma relação amorosa. (60min). 
Texto: Priscila Gontijo. Direção: Bruno 
Perillo. Elenco: Bruno Kott e Natalia 
Gonsales. Coordenador de Vídeo e 
câmera: Guto Garrote. Dias 12, 13, 14 
e 15/10; 20h. Gratuito. 
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.
#TOI – MOSTRA DE TEATRO 
ONLINE PARA INFÂNCIA
www.teatrowedo.com 
O palco virtual do Teatro WeDo! será 
exclusivo para as crianças com a 
apresentação de quatro espetáculos 
das regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste. Dia 09/10, 16h - Cabelos 
Arrepiados com Buia Teatro – 
Manaus (Amazonas). Dia 10/10, 16h 
- Eu Palhaço com Marcelino Câmara 
– Fortaleza (Ceará). Dia 11/10, 16h - 
Detrás Das Nuvens com Constância 
Cia. de Teatro – Pindamonhangaba 
(São Paulo). Dia 12/10, 16h - 
Os Príncipes e O Tesouro com 
WeDo! Entretenimento – São Paulo 
(São Paulo). R$10 (Passaporte 
#TOI – R$30 com direito aos quatro 
espetáculos). De 09 a 12/10.
OS TRÊS MOSQUETEIROS – UM 
POR TODOS E TODOS POR UM
www.youtube.com/UnibesCulturalSP 
Na história, três jovens comuns 
e sonhadores vivem aventuras, 

http://www.instagram.com/ultravioleta__s
http://www.instagram.com/sescaovivo
http://www.youtube.com/sescsp
http://www.youtube.com/c/ContornoProdu��es
http://www.teatroparaalguem.com.br
http://www.instagram.com/teatroparaalguem
http://www.teatrowedo.com
http://www.youtube.com/UnibesCulturalSP
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permeadas de humor, em cenas 
dinâmicas que exaltam os valores 
humanistas e a ética. A Princesa 
– que surge como uma menina 
mimada - transforma-se em uma 
jovem consciente e se torna 
mosqueteira, assumindo o lugar do 
‘quarto’ integrante da história original. 
(50min). Direção e concepção: 
Pamela Duncan. Dramaturgia: Flavio 
de Souza e Pamela Duncan. Com 
A Peste – Cia. Urbana de Teatro. 
Estreia 12/10 - terça, 11h e 16h. De 13 
a 17 10 - quarta, quinta e sexta, 11h. 
Sábado e domingo, 16h. De 22 a 24/10 
- sexta, 11h. Sábado e domingo, 16h. 
De 29 a 31/10 - sexta, 11h. Sábado e 
domingo, 16h. Gratuito. Livre.
VACA E OUTRAS MOÇAS DE 
FAMÍLIA
www.instagram.com/vacaeoutras/
A obra revela, entre tantas situações, 
a construção da subjetividade das 
mulheres, enquanto o “segundo sexo” 
ou o “outro”, em um mundo comandado 
pelos homens. Exibido online, com 
cenas ao vivo e gravadas. Texto: 
Renata Corrêa. Direção: Renata Corrêa 
e Laura Araujo. Atuação: Fernanda 
Rocha, Juliana Mesquita, Larissa 
Mauro e Tatá Lopes. Sexta a segunda, 
21h. De R$10 a R$50. De 01 a 11/10.
A VELA
www.eventim.com.br 
Na trama, o pai expulsou o filho de 
casa por não aceitar a sua orientação 
sexual. Vinte anos depois eles se 
reencontram, o filho agora é uma 
drag queen, e eles têm o tempo de 
uma vela se consumir para acertar as 
diferenças. (60min). Texto: Raphael 
Gama. Direção: Elias Andreato. 
Elenco: Herson Capri e Leandro Luna. 
Sexta e sábado, 20h; domingo, 19h. 
R$10. 14 anos. De 09 a 31/10.

VIC TRIUNFO
w w w. s y m p l a . c o m . b r / p r o d u t o r /
victriunfo
Victória carrega o feito de ter vencido 
a morte três vezes, mas descobre 
que sobreviver não significa nada e 
procura um novo caminho fazendo 
uma reflexão sobre o imprevisível e o 
imponderável. 60min. Dramaturgia e 
direção: Caio Tozzi. Atuação: Renata 
Bortoleto. Quintas, 20h. Gratuito. 
12 anos. Até 28/10.
XIX: 19 ANOS EM 19 DIAS
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
grupoxixdeteatro/
www.facebook.com/grupoXIXdeteatro
Uma imersão pelo universo criativo 
e histórico para ressignificar seus 
próprios contextos originais de 
criação é o que promete o Grupo XIX 
de Teatro com a mostra. Na mostra, 
o publico poderá ver ou rever oito 
espetáculos do grupo que, em muitos 
momentos, direcionou sua pesquisa 
para a preservação e o resgate da 
memória. São eles: Hysteria, Hygiene, 
Arrufos, Marcha Para Zenturo (em 
parceria com o Grupo Espanca), 
Nada Aconteceu, Tudo Acontece e 
Tudo Está Acontecendo, Estrada 
do Sul (em parceria com o Teatro 
Dell’Argine), Teorema 21 e o infantil 
Hoje O Escuro Vai Atrasar Para 
Que Possamos Conversar. A cada 
dia será exibido uma peça, seguido 
de algum material inédito como um 
minidocumentário sobre o processo 
de criação ou uma conversa com 
os criadores do espetáculo. Atores-
criadores: Janaina Leite, Juliana 
Sanches, Luiz Fernando Marques, 
Ronaldo Serruya, Rodolfo Amorim e 
Paulo Celestino. Reservas em www.
sympla.com.br /grupoxixdeteatro 
Gratuito. Livre. De 16/10 a 05/11.

http://www.instagram.com/vacaeoutras
http://www.eventim.com.br
http://www.sympla.com.br/produtor/victriunfo
http://www.instagram.com/grupoxixdeteatro
http://www.facebook.com/grupoXIXdeteatro
http://www.sympla.com.br/grupoxixdeteatro
http://www.sympla.com.br/grupoxixdeteatro
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