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O BARATO DOS PALCOS
Circuito tem 12 peças a preços populares em diversos pontos do Rio
João Caldas

Juliana Pimenta
juliana.pimenta@odia.com.br

TARZAN
Inspirado na obra original de Edgar Rice Borroughs,
o musical que conta as aventuras do menino que
foi criado por gorilas inicia temporada na Sala
Municipal Baden Powell. Sábado e domingo,
às 16h. A partir de R$ 15 (meia). Avenida Nossa
Senhora de Copacabana 360, Copacabana.

ÂNSIA
Uma trama cruel se desenrola no espetáculo, que
abre a temporada no Teatro Ipanema. De sexta
a segunda, às 20h. Até 1º de julho. A partir de
R$ 25 (meia). Rua Prudente de Morais 824-A,
Ipanema.
FÁBRICA DE BRINQUEDOS
Duas bonecas amigas não se conformam com o
fim dos brinquedos e decidem bolar um plano para
trazê-los de volta. Teatro Ipanema. Sábado e
domingo, às 16h. Ingressos a partir de R$ 20 (meia). Rua Prudente de Morais 824-A, Ipanema.

NÓ
O balé que foi um marco na trajetória de Deborah
Colker encerra temporada no Teatro Municipal
Carlos Gomes. Quinta e sexta, às 20h, sábado
e domingo, às 19h. Ingressos a partir de R$ 20
(meia). Praça Tiradentes s/n°, Centro.

LIMA ENTRE NÓS
O espetáculo que faz uma homenagem à vida do
escritor brasileiro estreia no Teatro Maria Clara
Machado. Sextas e sábados, às 20h, domingos,
às 19h. Até 30 de junho. Ingressos a partir de R$
15 (meia). Rua Padre Leonel Franca 240, Gávea.

Cena de ‘Peter Pan, o Musical’, em cartaz na Cidade das Artes

QUANDO AS MÁQUINAS PARAM
A peça fala sobre um casal que tem a relação abalada por problemas financeiros. Espaço Cultural
Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. Sextas,
sábados e segundas, às 20h, e domingos, às
19h30. Ingressos a partir de R$ 20 (meia). Rua
Humaitá 163, Humaitá.

FELIZES PARA SEMPRE?
O espetáculo conta a história da menina que se joga
em uma aventura em um lugar misterioso. Teatro
Maria Clara Machado, na Gávea. Sábados e
domingos, às 16h. A partir de R$ 20 (meia). Rua
Padre Leonel Franca 240, Gávea.

contempla o consagrado espetáculo ‘Nó’, de Deborah
Colker, no Teatro Municipal
Carlos Gomes, que encerra a
temporada no dia 29. Há ain-

IROKO, MEU UNIVERSO
A montagem fala sobre a trajetória de um menino
que quer conhecer o mundo. Espaço Cultural
Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. De quinta
a segunda, às 20h. Até 1º de julho. A partir de R$
20 (meia). Rua Humaitá 163, Humaitá.

PARÓDIA DE TERROR

da opções infantis e para os
adultos nos teatros Maria
Clara Machado, Ipanema,
Gonzaguinha, Sérgio Porto
e Teatro Ziembinski.

CASOS DE FAMÍLIA

Comédia charmosa e atualizada
Depois de anos de sucesso,
o espetáculo ‘O Mistério de
Irma Vap’ está de volta, e de
cara nova, nesse feriadão.
Apresentada pelos atores
Mateus Solano e Luis Miranda, a peça-paródia de filme
de terror está atualizada para
2019, mas sem perder o charme de comédia que ganhou o
Brasil nos anos 1980 e 1990.
Sobre a dinâmica em cena,
Mateus Solano lembra que todas as trocas e mudanças de
cenário acontecem na frente
do público, nada é escondido.
“Nossa montagem é uma
homenagem ao teatro, aos

TÁ AZOR! A LUCIDEZ DE ARTAUD
O espetáculo pensado a partir das ideias do dramaturgo Antonin Artaud estreia no Teatro Municipal Café Pequeno, no Leblon. Sexta e sábado,
às 21h, domingo, às 19h. A partir de R$ 20 (meia).
Avenida Ataulfo de Paiva 269, Leblon.

QUANDO AS CAIXAS SE ENCAIXAM
Temas atuais e polêmicos fazem parte da montagem que estreia no Teatro Municipal Gonzaguinha, no Centro. Sexta e sábado, às 19h, domingo,
às 18h. R$10. Rua Benedito Hipólito 125, Centro.

Prefeitura do Rio está ofeA
recendo uma programação de teatro para o feriadão.
Espalhada por nove palcos
na cidade e a preços populares, os espaços oferecem espetáculos a partir de R$ 10.
Ao todo são 12 atrações para
toda família nas zonas Norte,
Sul, Oeste e no Centro do Rio.
De musicais a peças infantis, a agenda conta com
estreias como ‘Peter Pan’, na
Cidade das Artes, ‘Tarzan’, na
Sala Municipal Baden Powell
e ‘Tá Azor! A Lucidez de Artaud’, pensado a partir das
ideias do dramaturgo Antonin Artaud, no Teatro Municipal Café Pequeno.
A programação também

PETER PAN, O MUSICAL
A clássica fábula do menino que se recusava a
crescer estreia na Cidade das Artes. Quinta e
sexta, ás 20h30, sábado e domingo, às 16h e 20h.
Ingressos a partir de R$ 35 (meia). Avenida das
Américas 5.300, na Barra da Tijuca.

Priscila Prade

Mateus Solano em ‘Irma Vap’

TRADIÇÃO AFRICANA

Difícil relação Realeza e representatividade
Só no domingo e custando
entre irmãs

Rodrigo Menezes

Estreando nesta semana no
CCBB, o espetáculo ‘A Ponte’
mostra o reencontro de três
irmãs separadas pelas circunstâncias da vida e que são
obrigadas a se reencontrar
para enfrentar a iminente
morte de sua mãe.
A adaptação do texto nasceu por iniciativa da atriz Maria Flor, que ficou fascinada
pela dramaturgia de MacIvor
e convidou Bel Kowarick para
ser sua parceira no projeto.

atores que fazem a magia teatral acontecer”, conta.

TEATRO OI CASAGRANDE. Av. Afrânio de Melo Franco 290, Leblon.
Quintas, sextas e sábados, às 20h. Domingos, às 18h. Ingressos: A partir
de R$ 75. Classificação etária: 12 anos.

O ÚLTIMO UNICÓRNIO
A montagem mistura teatro, dança e manipulação
de bonecos para contar a história de Samuel, um
menino cheio de imaginação. Teatro Municipal
Ziembinski, na Tijuca, sábados e domingos, às
16h. A partir de R$ 20 (meia). Rua Heitor Beltrão
s/n°, Tijuca.

CENTRO CULTURAL BANCO
DO BRASIL. Rua Primeiro de Março 66, Centro. De quinta a segunda-feira, às 19h30. Ingressos: R$
30. Classificação etária: 12 anos.

apenas R$ 10, o espetáculo
‘O Pequeno Príncipe Preto’
discute o empoderamento
e a autoestima de crianças e
adolescentes negros, no Sesc
de São João de Meriti.
A peça quer levantar debates sobre crianças que não se
veem representadas na maioria dos livros e brinquedos
que lhes são oferecidos.
Permeado por canções e
brincadeiras, o espetáculo semeia o entendimento sobre a
importância da valorização
de questões como diversidade, amor, empatia e respeito,
além de ressaltar a influência

Junior Dantas faz o príncipe

da família para que as crianças cresçam fortalecidas.

SESC SÃO JOÃO DE MERITI.  Av. Automóvel Clube 66, São João de
Meriti. Domingo, às 16h. Ingressos: R$ 10. Classificação etária: Livre.

