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ESPETÁCULOS

tamanhos variados ajudam a
contar essa curiosa trama
praticamente sem palavras
elaborada pela Cia. Articularte.

também dramaturgo,
Ribeiro Chaves Neto.

MENINO CORAGEM [ESTRÉIA]

De 03 a 25 de junho, sábados e
domingos às 16hs.

50 min. | R$ 10 (inteira) e R$ 05
(meia) | 198 lugares

Teatro Cacilda Becker.
Rua Tito, 295 – Lapa.

Teatro Flávio Império.
Professor Alves Pedroso,
Cangaíba.

CIA ARTICULARTE

Um menino (Boneco Zaki) e sua
irmã (Janaína) se perdem de
sua família e vivem uma
aventura inusitada, quando
enfrentam situações estranhas,
perigosas e também divertidas.
Com muita coragem, eles serão
obrigados a cruzar uma floresta
escura, com seres surreais,
depois um mar de criaturas
marinhas
fantásticas,
até
chegarem em uma nova terra,
onde terão que se adaptar à
vida daquele povoado. Diversos
bonecos e formas animadas de

CIA. ESTÁVEL DE TEATRO
PATÉTICA [ESTRÉIA]
70 min.| Grátis

Escrito em 1976, a peça reflete
sobre as circunstâncias e o
assassinato do jornalista e
dramaturgo Vladimir Herzog,
morto nos porões do DOI-Codi,
em outubro de 1975. O texto
foi escrito um ano depois do seu
falecimento, por seu cunhado e,

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

João

Dias 17 e 18 de junho, sábado e
domingo às 17hs.
600

–

De 23 de junho a 02 de julho,
sextas, sábados e domingos às
20hs.
Arsenal da Esperança.
Rua Doutor Almeida Lima, 900 – Mooca.

COMPANHIA DE TEATRO
HELIÓPOLIS
SUTIL VIOLENTO [ESTRÉIA]
90 min. | Grátis | 48 lugares |
Sessões para escolas e ONGs às
sextas

No frenesi cotidiano, as pessoas
correm. Não param. Mal se
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percebem. Desviam umas das
outras, em alguns momentos se
esbarram e, em átimos de
atenção, reparam que há outros
tão próximos e tão parecidos
(ou tão diferentes?). Ali, logo ali,
há um corpo caído no chão.
Será um homem ou um bicho?
Apenas se cansou ou não respira
mais? Queria comunicar algo,
mas será que conseguiu? Um
olhar mais atento ao entorno
começa a revelar abusos,
agressões,
confrontos
e
opressões diárias: formas de
coerção privadas ou públicas.
Sutis violências do nosso tempo;
tão sutis que se tornam invisíveis,
naturalizadas.

TEATRO DE LA PLAZA

DEU A LOUCA NO MUSEU

O AUTÔMATO [ESTRÉIA]

50 min. | Grátis | 198 lugares

50 min.| Grátis | 50 lugares

O guarda, encarregado do
nosso museu, acabou seu
expediente e, assim como faz
todas as noites, foi trancar as
portas para finalmente retirarse e descansar, ignorando que
um estranho visitante ficou
escondido. Esta será uma noite
diferente, pois o invasor se
revela um ardiloso ladrão. O
guarda terá que usar toda a
sua esperteza para evitar que
as obras de arte sejam
roubadas.
Essa
situação
provocará uma série de
vicissitudes e inúmeras confusões.
Desde chaves que somem, luzes
que acendem sozinhas, estátuas
que se mexem, áudio-guias que

Um boneco autômato se vê
forçado a reviver sua história
quando os objetos que o
rodeiam começam a funcionar e
a resgatar lembranças e
acontecimentos de um passado
no qual ele acreditava que era
possível se converter em ser
humano.
De 15 de junho a 09 de julho,
quinta a domingo 20hs.
Teatro Arthur Azevedo [Sala Multiuso].
Avenida Paes de Barros, 955 – Mooca.

De 05 de junho a 27 de agosto,
sextas e sábados às 20hs,
domingos às 19hs.
Casa de Teatro MariaJosé de Carvalho.
Rua Silva Bueno, 1533 — Ipiranga.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)
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disparam narrando as histórias
de cada peça e seus criadores e
até objetos que andam com
vontade própria. Mas o guarda
não está sozinho no combate ao
crime: as próprias obras irão se
transformar e interagir com as
personagens através de truques
e ilusões. Ao mesmo tempo em
que o público se diverte,
conhecerá alguns dos grandes
artistas e suas obras (Leonardo
da Vinci, René Magritte,
Amadeo
Modigliani,
entre
outros), tudo isso de maneira
educativa e descontraída.
De 17 de junho a 09 de julho,
sábados e domingos às 16hs.
Teatro Alfredo Mesquita.
Avenida Santos Dumont, 1770 – Santana.

REFINARIA TEATRAL
INEXISTÊNCIA
[REFINARIA
TEATRAL
E
PERSPECTIVA
ESCÉNICA] [ESTRÉIA]
Gratuito

Criado a partir da iniciativa dos
dois grupos, o espetáculo
tratará da questão da violência
e escravidão sexual.
No Brasil, cerca de 15 mulheres
por dia registram um boletim de
ocorrência relatando abuso
sexual. Mas as estatísticas levam
em conta apenas os casos
relatados,
e
acabam
camuflando uma realidade
ainda mais cruel: muitas
mulheres não relatam por medo,
e é aí que a escravidão sexual
se instaura. Essa montagem quer
dar voz a essas vítimas.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

Infelizmente, ainda existe o
tráfico
internacional
de
mulheres, e o Brasil ainda é um
dos grandes polos desses
mercados. Essa realidade não é
exclusividade brasileira. No
México, as mulheres estão
sumindo e sendo violentadas,
quando seus corpos aparecem
os indícios de violação são
comprovados.
Com tanto material à disposição,
os dois grupos conseguiram
afinar as pesquisas e criaram,
através de encontros ocorridos
nas visitas ao México e ao Brasil,
e principalmente através de
videoconferências. A finalização
acontecerá no retorno do grupo
mexicano ao país, que se dará
no início de maio. As duas
estéticas de pesquisa dos dois
grupos estarão presentes. Dois
mundos
distantes
que
se
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encontram na problemática,
quatro personagens que se
encontram
num
lugar
desconhecido.
Dia 02 de junho, sexta às 20hs.
CEU Inácio Monteiro.
Rua Barão Barroso do Amazonas, S/N Cidade Tiradentes.

Dia 03 de junho, sábado às 20hs.
Refinaria Teatral
Rua João de Laet, 1507 - Vila Aurora.

Dia 04 de junho, domingo às 18hs.

Belenzinho - região onde fica o
Espaço
Sobrevento,
desde
2009. São quatro cenas de
aproximadamente 10 minutos apresentadas em tendas para
10 pessoas - que retratam, com
a delicadeza e a força poética
do Teatro de Objeto - momentos
marcantes
de personagens
ilustres que tiveram sua própria
história cruzada com a história
dos bairros.
Dia 16 de junho, sexta às 18hs, e
dias 24 e 25 de junho, sábado e
domingo às 16hs.

Galpão do Folias
Rua Ana Cintra, 213 - Santa Cecília.

GRUPO SOBREVENTO

Paróquia São João Batista do Brás.
Avenida Celso Garcia, altura do n° 600 –
Brás.

EU TENHO UMA HISTÓRIA

Dias 17 e 18 de junho, sábado e
domingo às 15hs.

10 lugares por tenda | Gratuito

Nossa intervenção poética “Eu
Tenho
uma
História”,
homenageia o Brás e o

Museu Catavento
Palácio das Indústrias s/n Parque Dom
Pedro II - Brás.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

CIA. PAIDEIA
HISTÓRIAS QUE O VENTO
TRAZ
60 min. | R$20 (Inteira) e R$10
(Meia) | Gratuito para professores
da Rede Pública

Andarilhos chegam de terras
distantes para contar e encenar
histórias que ouviram em suas
viagens. Uma história é etíope e
nos conta sobre um velho, à
beira da morte, que decide
deixar como herança o seu
casebre para os três filhos que
não querem repartir. Dessa
forma, o velho terá que pensar
uma prova para deixar o
casebre para o filho mais sábio.
Na segunda é apresentado um
pobre homem que vive das
poucas esmolas que recebe dos
frequentadores
da
praça
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central de uma pequena cidade,
até que um dia, ele tem a
oportunidade de transformar
sua vida devido o aparecimento
de um magnífico monarca diante
de sua presença. O que deverá
ele fazer?
Um
jovem
elefante
se
desentende com alguém de sua
manada e sai em uma louca
corrida em direção ao rio; em
meio à desordem que provoca,
um de seus olhos caiu na água...
O que vai acontecer é o
conteúdo desta terceira história.
E a quarta história é sobre um
homem
que
trabalhava
arduamente
sem
receber
recompensa e, refletindo sobre
sua vida, decide ir perguntar a
Deus o motivo de seu sofrimento.
No caminho ele encontra
diversos
personagens
que
pedem para fazer outras

perguntas a Deus. É um longo
caminho a seguir. Será que ele
vai conseguir?
De 12 de maio a 10 de junho,
sábados às 17hs.
Cia. Paideia de Teatro
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro

SANTOS DIAS: DA ROÇA À
FÁBRICA

Santo Dias, líder operário
assassinado quando junto com
seus companheiros lutava por
democracia
e
melhores
condições de vida. Texto escrito
a partir do livro “Santo Dias Quando
o
passado
se
transforma em História”, com o
apoio e estímulo de sua filha
Luciana Dias e da família de
Santo Dias.

80 min.| Gratuito
Dia 24 de junho, sábado às 20hs.

Com este espetáculo a Paidéia
coloca no palco o resultado de
processo do trabalho com os
jovens participantes do Núcleo
de Vivência Teatral e Coral
Paidéia. No último ano o
escolhido foi João do Vale,
compositor e poeta popular.
Como forma de prestar uma
singela homenagem em sua
memória, agora o escolhido é

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

Cia. Paideia de Teatro
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro.

ARTE E CIÊNCIA NO PALCO
PROMETEU DESPEDAÇADO
Grátis |16+

A
encenação
de Prometeu
Despedaçado parte do mito de
Prometeu
para
colocar
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em evidência questões sobre a
fragmentação
do
conhecimento. Estudiosos
dos
ramos
da
filosofia,
antropologia,
semiótica
e
artistas do Teatro compuseram o
mosaico dos encontros para
alimentar o grupo em seu
mergulho sobre a relação do
mito e o conhecimento nos dias
de hoje. Um jogo de enigmas é
o que a dramaturgia de Flávio
Moraes propõe, no qual
professores têm que se juntar e
procurar uma saída. Haveria
uma saída para as situações
paradoxais que vivemos no
ambiente da educação, do
asfixiante sistema econômico, da
arte, da tecnologia que caminha
na sombra da ética? Na
encenação, Carlos Palma leva
ao extremo o despedaçamento,
inserindo imagens e textos que

evidenciam o caos e a
complexidade contemporânea.
Haverá uma forma de juntar os
elementos,
os
cacos
de
informação, as vontades e
pulsões? Há saída? De quê e
para onde? Se somos poeira da
estrelas, como nos densificamos?
Em Prometeu
Despedaçado
o fogo continua queimando
entre e a nós.
Dias 03 e 04 de junho, sábados às
20hs e domingo às 19hs.
Centro Cultural da Penha.
Largo do Rosário, 20 — Penha.

Dias 10 e 11 de junho, sábados às
20hs e domingo às 19hs.
Centro de Formação Cultural Cidade
Tiradentes.
Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade
Tiradentes.

Dias 17 e 18 de junho, sábados às
18hs e domingo às 17hs.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

CEU Pêra Marmelo.
Rua Pêra-Marmelo, 226 – Jardim Santa
Lucrecia.

Dias 22 e 23 de junho, quinta e
sexta às 20hs.
Paidéia Associação Cultural.
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro.

CIA. ELEVADOR DE TEATRO
PANORÂMICO
DIÁSPORAS
90 min.

São três histórias sobre três
povos fictícios. Em uma aldeia
montanhesa, uma suspeita sobre
a real existência de um de seus
habitantes abre uma série de
acontecimentos que alterará
para sempre o modo de vida do
pequeno povoado. Em uma ilha,
uma tribo liderada por mulheres
se vê às vésperas de ser
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deslocada para um continente.
Por fim, em um território
desértico, duas dissidências de
um mesmo povo travam uma
guerra de longa data, repleta
de consequências. Ao aproximar
as três histórias, os deslocamentos
de seus personagens nos lançam
interrogações
sobre
os
movimentos migratórios.

Dia 24 de junho, sábado às 15hs.
Praça das Artes.
Av. São João, 281 — República.

De 01 a 03 de junho às 20hs, dia
04 de junho às 18hs.
SESC Pompeia.
Rua Clélia, 93 — Pompeia.

De 08 a 11 de junho às 14h30hs,
dias 10 e 11 sessões extra às 10hs.
Parque da Luz.
Rua Ribeiro de Lima, s/n - Bom Retiro.

De 15 a 17 de junho às 19h30,
sessão extra 17 de junho às 15hs e
dia 18 de junho às 14hs e 18hs.
Galeria Olido.
Avenida São João, 473 — República.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)
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OUTRAS ATIVIDADES
TEATRO DO INCÊNDIO
EDITAL:
A
AURORA
É
COLETIVA
–
RESIDÊNCIA
ARTÍSTICA
Informações (11) 2609-3730, (11)
99587-1971
e
producao.teatrodoincendio@hotmail
.com

A companhia vai selecionar dois
coletivos
teatrais
para
desenvolverem, em sua sede,
trabalhos de pesquisa estética,
incluindo imersão em suas
produções. Os grupos poderão
utilizar as dependências do
Teatro do Incêndio durante
quatro meses (de 3 julho a 30
outubro de 2017) com apoio
financeiro de 16 mil reais.

As inscrições devem ser feitas
unicamente pelo portal SP
Cultura,
onde
pode
ser
acessado o regulamento e o
edital: http://spcultura.prefeitur
a.sp.gov.br/projeto/2718/. Os
selecionados serão divulgados
no dia 17 de junho, quando os
grupos serão convocados para
reunião no Teatro do Incêndio a
fim de formalizar a parceria.
Como parte do projeto, ao final
da residência, os coletivos
contemplados participarão de
uma semana de experimentação
com os atores do Teatro do
Incêndio,
dentro
do
projeto Poesia
Cênica
Conjugada,
aberto
gratuitamente ao público.
O
edital
destina-se
exclusivamente a grupos e/ou
coletivos teatrais do município
de São Paulo que tenham

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

trabalho de continuidade de
pesquisa,
e
atividades
comprovadas, há mais de cinco
anos, além de não terem sido
contemplados por nenhum edital
público ou privado há pelo
menos oito meses.
Até dia 07 de junho.
Inscrições
pelo
SPCULTURA
[http://spcultura.prefeitura.sp.gov.
br/projeto/2718/]

GRUPO SOBREVENTO
INTERCÂMBIO ROLAND SHÖN
[FRANÇA]
Seleção: carta de interesse para
info@sobrevento.com.br*

Artista de renome na França,
Roland Shön costuma definir-se
como um poliglota das artes. Ele
põe em cena a pintura, a
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literatura, a escultura, o Teatro
de Sombras, os bonecos, o
Teatro de objetos e o trabalho
de clown, tudo isto para fazer
um Teatro sem limites e que
explore os sonhos e o
inconsciente do espectador.
Shõn dará uma palestra com o
tema "os objetos, o museu e a
poesia" e coordenará a oficina
"objetos
e
memória".Nesta
oficina, Roland Shön convida os
atores
a
descobrir
as
potencialidades de um Teatro
onde se deve estabelecer uma
relação sensível com o objeto à
sua frente. Qual é o papel do
ator que está atrás de um
objeto? Como ele deve falar?
Como pode se colocar na
dramaturgia, sem se esconder?
Como criar uma dramaturgia a
partir
dos
sonhos,
do
inconsciente e das memórias que

os objetos despertam em cada
um de nós?
Shön vai ainda coordenar a
criação do Museu da Vizinhança
- projeto de recuperação e
valorização da memória afetiva
dos moradores do Brás e do
Belenzinho por meio da história
de seus objetos. O processo de
criação acontece nos mesmos
dias da oficina e também será
aberta a interessados.
PALESTRA OS OBJETOS, O MUSEU
E A POESIA.
Dia 05 de junho, segunda às 20hs.
Espaço Sobrevento.
Rua Coronel Albino Bairão, 42 —
Belenzinho.

OFICINA OBJETOS E MEMÓRIA.*
De 06 a 09 de junho, terça à sexta
das 19hs às 22hs.
Espaço Sobrevento.
Rua Coronel Albino Bairão, 42 —
Belenzinho.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

MUSEU
DA
VIZINHANÇA
[PROCESSO DE CRIAÇÃO]*.
De 06 a 09 de junho, terça à sexta
das 14hs às 18hs.
Espaço Sobrevento.
Rua Coronel Albino Bairão, 42 —
Belenzinho.

EXPOSIÇÃO
MUSEU
DA
VIZINHANÇA.
Dias 10 e 11 de junho, sábado e
domingo das 14hs às 18hs.
Espaço Sobrevento.
Rua Coronel Albino Bairão, 42 —
Belenzinho.

COLETIVO ESTOPÔ BALAIO
CINE VARAL ROMANO
77 min.| Grátis |30 lugares |Livre

O Coletivo Estopô Balaio segue
circulando pelas casas dos
moradores do Jardim Romano
com o documentário "Estopô
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Balaio" sobre a história do
Coletivo Estopô Balaio no
bairro. Sinopse do filme: Desde
2011,
o
Estopô
Balaio
desenvolve um processo artístico
a partir das experiências dos
moradores do Jardim Romano
com as águas das enchentes que
assolaram suas vidas durante
dez anos. As águas inundam
com frequência as casas, as ruas
e devastam o cotidiano dos
moradores, que são obrigados a
reinventar a vida, a criar
perspectivas de sobrevivência e
de re-existência. A arte se alia
a esse processo. São todos
atores nesse processo de
fabular a própria vida. Todos
pactuam com o ato teatral.
Dia 08 de junho, sábado às 19hs.
Lanchonete de Chica.
Rua Diogo da Costa Tavares — Jardim
Romano.

SARAU DO PEIXE
Grátis |60 lugares |Livre

No mês dos namorados, o Sarau
do Peixe tem como tema o Amor
e homenageará a poeta
Stefany Nunes.
Tem como Atrações: Forró ao
vivo com Trio Belo; Batucafro;
Slam uma Tacada Só (valendo
vaga pra final); Intervenção
poética o com coletivo Estopô
Balaio e Microfone aberto.
Dia 17 de junho, sábado 16hs.
Casa Balaio.
Rua Adobe, 47 — Jardim Romano.

O Workshop Educando com Arte
tem
como
objetivos
proporcionar o encontro entre
artistas
e
professores/educadores
aproximar o educador das
técnicas teatrais para a
facilitação
do
ensino
promovendo
um
encontro
interdisciplinar, mediado pelo
teatro
e
compartilhar
e
trabalhar com os participantes
abordagens sobre o tema
escolhidas pelos facilitadores
(integrantes do Arte Ciência no
Palco)

ARTE E CIÊNCIA NO PALCO

Dia 04 de junho, domingo das
14hs às 17hs.

WORKSHOP EDUCANDO COM
ARTE

Centro Cultural da Penha.
Largo do Rosário, 20 — Penha.

Grátis |20 participantes |Voltado
para educadores |16+

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

Dia 10 de junho, sábados das 15hs
às 16h30.
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Centro de Formação Cultural Cidade
Tiradentes.
Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade
Tiradentes.

Dia 17 de junho, sábados das 10hs
às 12hs.
CEU Pêra Marmelo.
Rua Pêra-Marmelo, 226 – Jardim Santa
Lucrecia.

Dia 23 de junho, sexta das 15hs às
17hs.
Paidéia Associação Cultural.
Rua Darwin, 153 – Jardim Santo Amaro.

KIWI CIA. DE TEATRO
FORMAÇÃO
—
A
ATUALIDADE DO TEATRO
DOCUMENTÁRIO
Inscrições abertas | Grátis |
Seleção: enviar biografia curta e
carta
de
interesse
para
kiwiciadeteatro@gmail.com

Realizaremos
encontros
quinzenais, durante oito meses,
orientados pelo diretor e
pesquisador teatral Fernando
Kinas
e
pela
atriz
e
pesquisadora
Fernanda
Azevedo.
Teremos
a
participação
de
muitos
convidados, entre eles Marcelo
Soler (professor teatral e diretor
da
Companhia
Teatro
Documentário), Silvio Tendler
(cineasta), Thiago Mendonça
(cineasta) e Eduardo Campos
Lima (pesquisador, mestre e
doutorando em Teatro Jornal).
O trabalho será realizado em
módulos e a participação está
aberta mesmo para quem não
possa frequentar todos os
encontros.

ILUSTRAÇÃO
André Monteiro (Pato)

A partir de 08 de fevereiro, quartas
das 19hs às 22hs (encontros
quinzenais com duração de oito
meses).
Sede Kiwi Companhia de Teatro.
Rua Frederico Abranches, 189 – Santa Cecília.

TREINAMENTO MUSICAL
Inscrições abertas | Grátis |
Seleção: Enviar biografia curta e
carta
de
interesse
para
kiwiciadeteatro@gmail.com

Realizaremos
encontros
semanais, sob orientação do
músico multi-instrumentista e
pesquisador Eduardo Contrera
com a presença de convidados
de diferentes especialidades,
entre ele(a)s Roberto Moura
(cantor e professor de canto
lírico e popular), Luciana
Fernandes (percussionista) e
João Carlos Dalgalarrondo. O
trabalho será realizado em
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módulos e a participação está
aberta mesmo para quem não
possa frequentar todos os
encontros. Você pode se
inscrever para um ou mais
módulos ao longo do ano.
A partir de 24 de janeiro, terças
das 19hs às 22hs (duração de oito
meses).
Sede Kiwi Companhia de Teatro.
Rua Frederico Abranches, 189 – Santa
Cecília.

TEATRO POPULAR UNIÃO
E OLHO VIVO
EXPOSIÇÃO: "TUOV 50 ANOS
- EM BUSCA DE UM TEATRO
POPULAR"
Meio século de teatro, aventuras
e muita resistência são um pouco
do que poderá ser visto a partir
do próximo dia 04 de fevereiro
na sede do TUOV (Teatro

Popular União e Olho Vivo) no
Bom Retiro, quando será aberta
a exposição TUOV 50 ANOS –
EM BUSCA DE UM TEATRO
POPULAR. Como escreveu certa
vez Augusto Boal, o diretor e
dramaturgo do TUOV, César
Vieira, fez o que muitos
tentaram e poucos conseguiram:
conduziu por décadas um
trabalho de pesquisa teatral
autêntico, à margem da crítica e
dos holofotes das grandes
produções
e
orçamentos,
voltando os esforços para levar
o teatro para aqueles que
dificilmente tinham acesso a ele:
os
bairros
populares
e
afastados da grande São Paulo.
Essa história nem sempre
devidamente lembrada, agora
poderá ser conhecida pelo
grande público. Com o apoio do
Programa de Fomento ao Teatro
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de São Paulo, o TUOV montou
uma grande retrospectiva de
suas andanças em busca do
teatro popular. Na abrangente
mostra, resgatou-se um material
até então inédito de fotos,
vídeos e depoimentos (de
Antonio Cândido, Iná Camargo,
Zé Renato, entre outros) que
atestam a dura luta por uma
arte engajada, levando o teatro
para
salões
paroquiais,
associações
de
bairro,
misturando sem cerimônia o
teatro com reivindicações por
pavimentação de ruas, creches e
moradia digna. Na exposição,
revela-se outra faceta do
TUOV. Sua prodigiosa carreira
internacional que vai desde os
esforços
pela
interligação
latino-americana de grupos
teatrais até a repercussão das
montagens e dos roteiros em
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países como França, Itália,
Polônia e Egito. Em paralelo ao
TUOV, Idibal Pivetta (nome
verdadeiro de César Vieira),
teve uma intensa militância como
advogada no período da
ditadura, engajando-se pela
liberdade de presos políticos e
pela
memória
dos
desaparecidos
do
regime
militar. Esta luta também é
contada na exposição, pois
confunde-se com a própria
existência
do
TUOV.
A
curadoria da exposição ficou a
cargo de Alexandre Benoit,
arquiteto que acompanha o
grupo há mais de dez anos e
que foi responsável pelas
publicações que reuniam o vasto
acervo. Como ele faz questão
de dizer, “foi um trabalho
coletivo, como tudo no TUOV
sempre foi, coube a mim apenas

cuidar para que nada de
essencial ficasse de fora”. Na
inauguração da exposição,
serão apresentadas músicas do
repertório do grupo e do
Samba do Bule, grupo mais
jovem que nasceu do TUOV e
com quem dividem o espaço. E,
como não poderia faltar, na
mais clássica tradição do teatro
popular, será servido um lanche,
como
aqueles
que
acompanharam o TUOV em seu
meio século de andanças pela
periferia de São Paulo.
De 04 de fevereiro a 02 de julho,
quarta à sábado das 14hs às 18hs
(dia 04 de fevereiro das 15hs às
21hs e encerramento domingo dia
02 de julho).
Teatro Popular União e Olho Vivo.
Rua Newton Prado, 766 – Bom Retiro.
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ESPETÁCULOS
NÍVIO DIEGUES
Kazuki
Naomi

e

a

Misteriosa

50 min. | R$20 (inteira) e R$10
(meia) | 143 lugares

Kazuki, o peixeiro, era um
rapaz solitário que vivia numa
pobre cabana no sopé de uma
montanha. Ele não tinha dinheiro
e, como amigos, tinha apenas os
animais da floresta. Mas numa
noite fria de tempestade, uma
jovem chamada Naomi bate à
sua porta lhe pedindo abrigo e
eles acabam se casando. A
jovem Naomi vai mudar
completamente a vida de
Kazuki, transformando-o em um
rapaz próspero e respeitado

por todos na aldeia, mas um
dia, ele vai descobrir que
Naomi não era exatamente o
que ele pensava ser.
De 29 de abril até 11 de junho,
sábados e domingos às 16hs.
Teatro Sérgio Cardoso.
Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista.

CLUB NOIR
LEITE DERRAMADO
70 min. | 16+ | Gratuito ou
R$20 (inteira) e R$ 10 (meia)*
Seu protagonista é Eulálio
D'Assumpção que, aos 100 anos
de
idade,
encontra-se
abandonado numa maca em um
corredor de hospital público. É o
herdeiro de uma tradicional
família que chegou ao país com
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a
corte
portuguesa:
antepassados aristocratas, avô
latifundiário escravagista, pai
senador
corrupto,
neto
guerrilheiro, bisneto traficante...
Perdulário,
alienado
e
contraditório,
está
agora
completamente falido e se
defronta com a precariedade
trágica de um sistema construído
por uma elite rentista nacional
da qual sua família foi parte
integrante.
A obra propõe uma elaboração
estética da singular experiência
do tempo no Brasil, situando-se
numa interzona na qual tudo se
transmuta apenas para repetirse em sua sórdida estrutura
autodevoradora: delirando, nos
últimos instantes de sua vida, o
protagonista é atravessado por
eventos cruciais de nossa
História, em um pandemônio no
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qual ruem as fronteiras que
separam mundo interno e mundo
externo, passado e presente,
memória e imaginação, religião
e poder, indivíduo e sociedade,
política e mitologia...
Dias 09 e 10 de junho, sexta às
20hs e sábado às 16h30. [Batepapo dia 09 de junho].
CEU Inácio Monteiro.
Rua Barão Barroso do Amazonas S/N —
Cidade Tiradentes.

De 16 a 25 de junho, sexta e
sábado às 21hs e domingo às
19hs.* [Bate-papo dias 17 e 24 de
junho].
Teatro João Caetano.
Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Mariana.
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