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NO ANO EM QUE se come
moram os 200 anos da publica
ção de Frankenstein, de Mary 
Shelley, o Centro Cultural 
Banco do Brasil São Paulo es
treia a série teatral Histórias 
Extraordinárias SP, que leva ao 
palco seis clássicos da Literatura 
Fantástica e de Terror, adapta
dos por dramaturgos do Rio e 
de São Paulo, em três diferentes 
programações.
COM DIREÇÃO de José Ro
berto Jardim e de Roberto Al vim, 
a Programação 1 de  Histó rias 
Extraordinárias SP apre sen
tou dois monólogos: A Cor que 
Caiu do Espaço, de H. P. Love
craft, na versão de Beatriz Ca
ro lina Gonçalves, com Lavínia 
Pannunzio e figurino de Lino 
Villaventura; e Frankenstein, na 
adaptação de Sérgio Roveri, com 
Juliana Galdino.
A PROGRAMAÇÃO 2 entrou 
em cartaz em 13 de setembro 
com mais duas histórias: O Poço 
e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, 
por Heloisa Seixas, com Lavínia 
Pannunzio; e Drácula, de Bram 
Stoker, na adaptação de Roberto 
Alvim, e interpretação do ator 
Cacá Carvalho. Os monólogos 
têm direção respectivamente de 
Jardim e de Alvim, com figurinos 
também de Lino Villaventura.
NO DIA 20 DE SETEMBRO, 
estreia a Programação 3, com 
A Guerra dos Mundos, de H.G. 
Wells, na versão de Daniela Pe
reira de Carvalho, com Julia na 
Galdino; e O Médico e o Monstro, 
de Robert Louis Stevenson, na 
adaptação de Roberto Alvim e 
interpretação de Cacá Carvalho. 
As duas peças têm direção de 
Alvim.
HISTÓRIAS EXTRAOR DI-
NÁ RIAS SP fica em cartaz até 
8 de outubro, de quinta a segun
dafeira, no Teatro do CCBB 
(Rua Álvares Penteado, 112 
Tel.: 3113-3651, Centro), 
sendo que as programações se 

alternam semanalmente, nas 
três primeiras semanas de apre
sentação do projeto, e diaria
mente, na quarta e quinta se
manas. No dia 27 de setembro, 
logo após a apresentação de 
Frankenstein, acontece deba
te com Sérgio Ro veri, Juliana 
Galdino e Ro berto Alvim.
O PROJETO  Com curado
ria da jornalista e dramatur
ga Beatriz Carolina Gonçalves, 
Histórias Extraordinárias foi 
apresentado mensalmente, na 
forma de leituras dramáticas 
seguidas de debates, no CCBB 
Rio de Janeiro e no CCBB Belo 
Horizonte, entre setembro de 
2016 e janeiro de 2018.
“COM APOIO do ProAC ICMS 
e do Banco do Brasil estamos 
agora encenando em São Paulo 
seis clássicos da Literatura Fan
tástica e de Terror, de domínio 
público, que foram adaptados 
com exclusividade para o pro
jeto por dramaturgos de São 
Paulo e do Rio”, diz a curadora. 
PARA O DIRETOR Roberto 
Alvim, que dirige Frankenstein, 
O Médico e o Monstro, Drácula e 
A Guerra dos Mundos, o horror 
coloca o ser humano em contato 
direto com os maiores mistérios 
da existência. “Estas narrati
vas fantásticas trazem persona
gens extraordinários em situa
çõeslimite, confrontados com o 

lado mais sombrio da alma hu
mana e com as forças enigmáti
cas que regem o universo. Cada 
uma destas histórias é a elabo
ração simbólica de nosso con
fronto com o desconhecido, em 
variadas e terríveis formas”.
A PROGRAMAÇÃO de Histó
rias Extraordinárias SP tem 
apre sentações de quinta a sába
do, e às segundasfeiras, às 20 
horas; domingos, às 18 horas. 
Os ingressos custam 30 reais 
e 15 reais (meia). Espetáculos 
imperdíveis.
O GRUPO DE CIRCO-TEA-
TRO contemporâneo Cia do Re
lativo realiza na capital paulista, 
durante os meses de setembro e 
outubro, uma série de apresenta
ções gratuitas de seu mais novo 
espetáculo: Risco. Com cria
ção e atuação de Tássio Folli e 
Otavio Fantinato e direção de 
pesquisa artística assinada por 
Daniela RochaRosa, Risco será 
encenado em oito unidades dos 
CEUs (Centros Educacionais 
Unificados), em diferentes re
giões da cidade, além de ocupar 
também o palco do Teatro Décio 
de Almeida Prado.
O GRUPO TEVE o proje
to contemplado pelo Edital de 
apoio à criação artística, Lin
guagem Circo, da Secretaria 
Municipal de Cultura da Cidade 
de São Paulo.
AS SESSÕES OCORREM no 
CEU Água Azul (Zona Leste, 
11/9), CEU Vila Rubi (Zona Sul, 
13/9), CEU Quinta do Sol (Zona 
Leste, 17/9), CEU Jaçanã (Zona 
Norte, 18/9), Teatro Décio de 
Almeida Prado (20 e 21/9), CEU 
Três Lagos (Zona Sul, 25/9), 
CEU Paz (Zona Norte, 28/9), 
CEU Campo Limpo (Zona Sul, 
2/10) e, finalizando, no CEU 
Butantã (Zona Oeste, 16/10). Os 
atores realizarão ainda batepa
pos com o público, em que da
rão detalhes sobre o processo de 
criação do espetáculo.

CONCEPÇÃO. O espetáculo 
traz um novo caminho da Cia. 
do Relativo que, além da mani
pulação de objetos e do teatro fí
sico, reúne elementos do início 
da sua investigação em magia 
nova. Em um trabalho susten
tado pela pesquisa com folhas de 
papel, o público verá cenas cria
das utilizandose técnicas de ilu
sionismo, com manipulações que 
fazem com que objetos ganhem 
vida em pleno palco, pretenden
do conduzir a plateia para o li
miar entre a realidade que é vis
ta e as sensações do personagem.
NO ENREDO, um escritor está 
sentado em sua mesa, quando 
as folhas, são cerca de 3 mil em 
cena, escapam de sua mão e re
aparecem em seu ombro, num 
movimento de dança e acroba
cias, enquanto sua caneta fica 
em pé na mesa e outros obje
tos deslizam. Papéis amassados 
são jogados para o chão e voltam 
para a mesa, além de um bloco 
de folhas que parece respirar. 
“Os papéis tomam formas vivas 
e interagem com quem escreve. 
Muitas vezes incontroláveis, eles 
deslizam, desaparecem e reapa
recem”, revela o grupo.

FUNDADA EM 2009, a Cia do 
Relativo trabalha a partir de um 
olhar diferente sobre espetácu
los de circo, utilizando a indivi
dualidade criativa de cada artis
ta para o desenvolvimento de 
trabalhos multidisciplinares. O 
grupo acredita na reinvenção 
do circo como forma de dialogar 
com o mundo contemporâneo, e 
aposta que, buscando inspira
ções no cotidiano das pessoas, é 
possível se aproximar do público 
de maneira sensível e humana.
EM SUAS MONTAGENS, 
as linhas de investigação per
meiam o desenvolvimento de 
novos aparelhos e a aplicação 
das técnicas circenses como for
ma de expressão pessoal.
EM OITO ANOS de existência, 
a companhia atuou em prestigia
dos festivais no Brasil e no mun
do, como o Festival Internacional 
Sesc de Circo (São Paulo), Mostra 
Sesc de Artes cênicas do Cariri 
(Ceará), Festival Internacional 
de Circo (Uruguai), Festival In
ternacional de Circo Yo me Rio 
Quarto (Argentina) e CIRCA 
(França).
NA ZONA NORTE, o espetá
culo Risco terá apresentações no 

CEU Jaçanã (Rua Antonio 
César Neto, 105, Guapira), 
dia 18 de setembro, terçafei
ra, às 15 horas, e no CEU Paz 
(Rua Daniel Cerri 1.549, 
Jardim Paraná), dia 28 de se
tembro, sextafeira, às 15 horas.
ATÉ 27 DE SETEMBRO pode
mos assistir Águas de Mim, com 
Camilla Carandino, na Casa 
Agnaldo Silva de Artes (Rua 
Major Sertório, 476 - Tel.: 
3213-8754, Vila Buarque). 
Com texto e direção de Iris Go
mes da Costa, Águas de Mim 
apresenta uma mulher com dis
túrbios mentais vivendo em con
flito por não conseguir definir a 
verdadeira identidade do seu ser. 
Incompreendida, expressa sua 
dor através de um discurso poé
tico filosófico que desenha uma 
linha de lucidez em sua loucura.
MERGULHANDO nas águas 
mais profundas de sua alma, te
cendo reflexões que nos levam 
a questionar o limite entre sa
nidade e insanidade, a persona
gem de Águas de Mim nos pro
porciona uma oportunidade de 
olharmos para a questão da saú
de mental e refletirmos sobre o 
tratamento que é dado às pesso
as que vivem o transtorno dessa 
realidade: normalmente vítimas 
de um processo de marginaliza
ção que as relega à exclusão e 
ao isolamento, são estigmatiza
das como um problema perigoso 
para a tranquilidade social.
A MULHER QUE NOS É 
apresentada nesta peça com o 
seu eu transtornado e sua iden
tidade distorcida, ao decidir não 
aceitar o tratamento que lhe 
querem impor está, na verdade, 
tentando fazer respeitar seus 
direitos de cidadã para resgatar 
a sua dignidade.
ÁGUAS DE MIM tem apre
sentações às quintasfeiras, às 
20h30. Os ingressos custam 
40 reais e 20 reais (meia). Es
petáculo imperdível.
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