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teatro
UM TARTUFO

ESTREIA

João o Alfaiate

Uma releitura
de Molière

Desafios para montar uma peça

Infantil na
Caixa do Centro

No espetáculo ‘Um Tartufo’,
que fica até 24 de outubro, no
Teatro Poeirinha, em Botafogo, com a Cia Teatro Esplendor, Bruce Gomlevsky leva
à cena uma peça livremente
inspirada no clássico ‘O Tartufo’, de Molière. No palco, a história de um falso e ambicioso
devoto, que se infiltra na casa
de uma família para se aproveitar de sua fé e ingenuidade. Com Yasmin Gomlevsky,
Gustavo Damasceno e elenco.
TEATRO POEIRINHA. Rua São
João Batista 104, Botafogo (25378053). R$ 50 (qua e qui) e R$ 60
(sex, sáb e dom). Qua a sáb, às 21h.
Dom, às 19h. 110 min. 14 anos. Até
24 de outubro.

Bemvindo Sequeira interpreta diretor que sofre com a falta de verba
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té que ponto você deixa
A
alguém interferir na sua
arte? Qual o seu preço?
Estes questionamentos estarão em cena no espetáculo ‘O Fantasma Autoral’, que
estreia hoje, às 20h, no Sesc
Tijuca. O primeiro texto de
Maria Queiroz Azevedo traz
Bemvindo Sequeira comemorando 50 anos de carreira, no
papel de Miguel, um famoso
diretor conhecido por montar

Bemvindo Sequeira é Miguel

peças só de autores mortos e
se manter fiel à obra.
Mas tudo muda quando
ele se vê sem dinheiro para
produzir seu novo espetáculo. “Ele reflete exatamente o
arquétipo que conhecemos
muito: o diretor desesperado
para montar uma peça num
país em decadência. Num
país onde a verba da cultura
é ínfima”, diz o ator, sobre a
montagem em que divide o
palco com Alexandre Lino e
Pedro Garcia Neto. A direção
é de Ernesto Piccolo.

SESC- TIJUCA. Rua Barão de Mesquita 539, Tijuca (3238-2139). R$ 30. Sex a dom, às 20h. 60 min. 12 anos.
Estreia hoje.

O Teatro da Caixa Nelson Rodrigues, no Centro, recebe a
partir de amanhã a peça ‘João
o Alfaiate — Um Herói Inusitado’. Em cena, Melissa Teles
-Lobo, Álvaro Assad e Marcio
Moura contam a história de
um alfaiate que esbraveja
para o mundo sua valentia ao
matar sete insetos pousados
em sua refeição, num reino
onde seres fantásticos apavoram a Vila Central. Inspirado
em obra dos Irmãos Grimm.
Teatro da Caixa Nelson
Rodrigues. Av. República do
Chile 230, Centro (3980-3815). R$
20. Sáb e dom, às 16h. 50 min. Livre - Indicado para crianças acima
de 5 anos. Estreia amanhã.

diversos
GAME XP

MULTIVERSO

HISTÓRIA DE UMA PAIXÃO

EXPERIÊNCIA
GAMER NA BARRA

Festival de cultura digital

FLAMENGO EM
EXPOSIÇÃO

Até domingo, o Parque Olímpico estará ocupado pela Game
XP. O evento, que fez sua estreia no Rock in Rio, em 2017,
é ainda maior. Considerado o
primeiro Game Park do mundo, traz quatro grandes áreas
repletas de entretenimento. As
atrações são para todos os públicos. E-Sports, jogos inéditos,
freeplays, tecnologia, inovação,
cosplayers e um verdadeiro
parque de diversões que permite a vivência dos games.
Parque Olímpico. Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra
da Tijuca. De hoje a domingo, de
meio-dia às 21h. R$ 150 (inteira)
e R$ 75 (meia). As atrações têm
classificação etária e por altura.

Rio recebe o primeiro evento de arte generativa e creative coding do país
Rio vai sediar o primeiro
O
festival de arte generativa
e creative coding do país, com
circuito expositivo e instalação interativa. Imagine poder
vestir uma estrutura robótica
que dialoga com pedestres na
rua sobre questões filosóficas
e sociais, a partir de sua inteligência artificial pautada
nas ideias de Platão e Sócrates? Trata-se do Multiverso,
um projeto carioca pioneiro,
dedicado a um eixo temático
da cultura digital ainda pouco
explorado no Brasil. O projeto
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Multiverso: arte generativa

mostra como códigos de programação e novas tecnologias
podem ser transformados
em arte e soluções criativas
para o espaço público. Além
disso, as instalações interativas contam com uma cidade
em um grande quadro a ser
pintado coletivamente, em
tempo real, por meio da sobreposição constante de cores
e pixels. Outra atração é um
aplicativo que envia poesia
por mensagem, enquanto os
usuários transitam por pontos estratégicos da cidade.

CENTRO CULTURAL OI FUTURO. Rua Dois de Dezembro 63, Flamengo. Abertura amanhã, de 17h às 22h.
Entrada gratuita. Livre. Até 27 de outubro.

Mostra faz homenagem ao
Clube de Regatas do Flamengo com fotografias, vídeos,
oficinas de arte, debates e espaço destinado ao torcedor.
Cariocas e visitantes poderão
conferir a exposição ‘Flamengo: História de Uma Paixão’.
Com curadoria de Nelson
Ricardo Martins, realização
do Flamengo e produção da
Fase 10 Ação Contemporânea,
a mostra terá um recorte da
trajetória do clube.
Casa França-Brasil. Rua
Visconde de Itaboraí 78, Centro.
De hoje a 26 de setembro. Terça a
sábado, de 10h às 20h. Domingo,
de 10h às 19h. Entrada gratuita.
Livre.

