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COM A PRORROGAÇÃO da 
quarentena coronavírus até 31 
de maio é possível que a tem-
porada teatral retome em ju-
nho os palcos de São Paulo. 
Com peças que voltam ao car-
taz e estreias programadas an-
tes da “temporada coronaví-
rus”. Enquanto isso, podemos 
assistir (de casa) espetáculos 
disponíveis pela internet, nesse 
tempo da pandemia que abala o 
mundo inteiro.
DE TEMPO SOMOS - um 
sarau do Grupo Galpão, por 
exemplo, é uma das atrações. 
Essa estreia, de 2014, cele-
bra o encontro da música com 
o teatro, que se tornou mar-
ca registrada do grupo em 
seus quase 40 anos de histó-
ria. Reunindo canções, poesia 
e festa, o espetáculo apresen-
ta 25 músicas do repertório 
do grupo, de montagens anti-
gas até trabalhos recentes, in-
cluindo canções de workshops, 
além de textos sobre a passa-
gem do tempo e o processo de 
criação artística.
COM DIREÇÃO de Lydia 
Del Picchia e Simone Ordones 
o sarau lança aos atores o de-
safio de se reinventarem em 
cena, se aproximando ainda 
mais do público, a quem são 

dedicadas algumas das can-
ções. Estão no elenco: Antonio 
Edson, Beto Franco, Eduardo 
Moreira, Fer nanda Vianna, 
Lydia Del Pic chia, Luiz 
Rocha (ator convidado), Júlio 
Maciel, Paulo André, Simone 
Ordones e Inês Peixoto (atriz 
curinga). Para assistir no 
YouTube: www.youtube.com/
watch?v=-9YwxsSIfkk
O GRUPO GALPÃO tam-
bém apresenta Nós, estreia de 
2016 sob a direção de Márcio 
Abreu. Em cena, sete pesso-
as partilham angústias, algu-
mas esperanças e muitos nós, 
enquanto preparam a última 
sopa.
A 23ª MONTAGEM do 
Grupo Galpão debate ques-
tões atuais, como violência e 
intolerância, a partir de uma 
dimensão política. No espetá-
culo, a plateia é convidada a 
presenciar situações de opres-
são e de convívio com a dife-
rença, provocadas pelas re-
lações de proximidade entre 
artista e espectador, ator e 
personagem, cena e plateia, 
público e privado, realidade e 
ficção. O espetáculo foi gerado 
a partir de um mergulho radi-
cal na experiência do grupo, 
criado em 1982.

NÓS, com dramaturgia de 
Mar cio Abreu e Eduardo Mo-
reira, reúne em seu elenco: 

An tonio Edson, Chico Pelú cio/
Beto Franco, Eduardo Mo reira, 
Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, 

Paulo André e Teuda Bara. 
Para assistir no YouTube: www. 
youtube.com/watch?v=axAjd-
TpM94k&has_verified=1
OUTRA GRANDE ATRA-
ÇÃO do Grupo Galpão é 
Romeu e Julieta. O gru-
po mineiro atualizou a maior 
história de amor da huma-
nidade e ganhou o mundo. 
Romeu e Julieta, com dire-
ção de Gabriel Villela, transpõe 
a tragédia de dois jovens per-
didamente apaixonados para 
o contexto da cultura popular 
brasileira.
A PEÇA, de William Shakespea-
re, estreia de 1992, soma mais 
de 300 apresentações nos mais 
diversos lugares, incluindo o 
Shakespeare’s Globe Theatre, 
na Inglaterra. Em comemora-
ção dos 30 anos do Galpão, essa 
apresentação foi gravada em 
2012 na Praça do Papa, em Belo 
Horizonte, durante o Festival 
Internacional de Teatro de 
Palco e Rua de BH.
AO ATUALIZAR o sentido da 
maior história de amor da hu-
manidade, Gabriel Villela e o 

Galpão transpõem a tragédia 
de dois jovens apaixonados para 
o contexto da cultura popular 
brasileira, evocada por elemen-
tos presentes no cenário, nos 
adereços, na música e na figu-
ra do narrador, que rege toda a 
peça com uma linguagem inspi-
rada em Guimarães Rosa e no 
sertão mineiro. Nos anos 90, a 
montagem foi um marco do te-
atro brasileiro, com mais de 
250 apresentações em 10 paí-
ses, tendo sido consagrada no 
Shakespeare Globe Theatre, em 
Londres.
ROMEU E JULIETA reú-
ne em seu elenco: Antonio Ed-
son (Narrador), Beto Franco 
(Príncipe/Sr. Capuleto), Eduar-
do Moreira (Romeu), Fernanda 
Vianna (Julieta), Inês Peixoto 
(Sra. Capuleto), Júlio Maciel 
(Benvólio), Lydia Del Picchia 
(Sansão/Criado Capuleto), Pau-
lo André (Teobaldo/Frei Lou-
renço), Rodolfo Vaz (Mercú rio) 
e Teuda Bara (Ama). Espetáculo 
imperdível. Para assistir no 
YouTube: www.youtube.com/
watch?v=n0wijsktiR0
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