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COM ESTREIA em 10 de julho 
via plataforma Zoom, a peça B de 
Beatriz Silveira vai da comédia 
aos filmes de terror B para con
fundir ficção e realidade. A nar
rativa gira em torno de Beatriz 
Silveira, figura misteriosa que 
perturba os ensaios do grupo de 
atores e interfere na criação das 
cenas. O texto da peça, criado em 
conjunto com os atores durante a 
oficina, tem dramaturgia de João 
Mostazo, parceiro de trabalho de 
Ines Bushatsky, que dirige esta 
montagem.

CRIADA A PARTIR da ofi
cina teatral F de Falso, mi
nistrada pela atriz e diretora 
Ines Bushatsky, a peça tem no 
elenco Alexandre Marchesini, 
Anna Galli, Beatriz Silveira, 
Caio Horowicz, Débora Gomes 
Silvério, Giovana Telles, Henri
que Natálio, Tatiana Polistchuk 
e Zoë Naiman Rozenbaum. Em 
cena, a interpretação do elenco 
articula elementos do depoimen
to, da teatralidade e da perfor
mance para contar uma história 
na qual as linguagens documen
tal e ficcional se confundem.
O ESPETÁCULO parte de de
poimentos e registros documen
tais da oficina, que ocorreu de 
maneira online entre março e 
abril de 2021, para desenvolver 
uma narrativa que flerta com o 
tema do falso, o ponto de parti
da da pesquisa. “O tema do fal
so flerta muito com a questão 
da comédia, na questão dos du
plos, da dublagem, dos atos de 

falsificação, do truque. Nessa es
teira, o riso se tornou algo cada 
vez mais frequente nos ensaios.
A PEÇA TEM DIREÇÃO de 
Ines Bushatsky, diretora de A 
demência dos touros (2017) e 
fundadora, em 2014, da Cia. 
Extemporânea. Para a diretora, 
tratase de uma oportunidade de 
experimentar as fronteiras entre 
as linguagens do teatro e do cine
ma, seguindo a pesquisa desen
volvida pela companhia, desta vez 
com uma nova equipe e elenco, 
vindos da oficina: “A fronteira en

tre o teatro e o cinema é algo que 
eu venho pesquisando com a Cia. 
Extemporânea há alguns anos”.
“NESTA PEÇA, o trabalho 
com as duas linguagens foi am
plificado pelo fato de que a gen
te estava criando no Zoom, já 
com a tela como parte do pro
cesso criativo. A gente incor
porou a plataforma que estava 
usando, e procurou ir além dela, 
para criar a ilusão de que o es
pectador está assistindo a um 
filme, criando ilusões de monta
gem e edição, embora a peça es
teja sendo apresentada ao vivo”, 
diz a diretora.
TENDO COMO REFE RÊN-
CIAS os filmes F for Fake, de 
Orson Welles e Cidade dos so-
nhos, de David Lynch, a mon
tagem se apropria de recursos 
do Zoom e do teatro online, bem 
como da linguagem cinemato
gráfica, para contar uma his
tória de horror cômico na qual 
está em jogo a contaminação da 

própria peça por um corpo es
tranho, que aos poucos passa a 
comandar o espetáculo.
SEM ABORDAR diretamen
te o tema da pandemia, a peça 
dialoga com uma questão cen
tral na experiência contemporâ
nea, o medo da infecção por um 
agente externo, que transfor
ma o funcionamento de um cor
po. No caso do espetáculo, trata
se do surgimento repentino da 
misteriosa Beatriz Silveira, que 
passa a hackear o conjunto das 
cenas previamente preparadas 
pelos participantes da oficina, 
jogandoos em uma situação de 
terror, descontrole e indecisão.
B DE BEATRIZ SILVEIRA 
terá apresentações aos sába
dos, às 21 horas e domingos, às 
20 horas, até 1º de agosto na 
Plataforma Zoom. Os ingressos 
custam 20 reais (valores alterna
tivos de 5 reais, 30 reais, 50 reais 
e 100 reais) e podem ser adqui
ridos em www.sympla.com.br/ 
produtor/ciaextemporanea. 
Siga as redes sociais da peça:  
@ofdefalso e @aextemporanea
SUCESSO DOS PALCOS bra
sileiros, o espetáculo Nefelibato 
comemora cinco anos em car
taz com nova temporada. A peça 
tem apresentações virtualmen
te, com ingressos pelo Sympla, 
e no Teatro PetraGold, no Rio 
de Janeiro. Com direção de Fer
nando Philbert e supervisão ar
tística de Amir Haddad, o mo
nólogo com o ator Luiz Machado 
narra a trajetória de um homem 
que vai morar na rua após os 
efeitos devastadores da crise eco
nômica nos anos 90.
PELAS RUAS DA CIDADE 
Anderson oscila entre a lucidez 
e a loucura, ele hoje é apenas a 
sombra de um homem outro
ra bemsucedido, mas que per
deu tudo: sua empresa, todas as 
suas economias, o grande amor 
da sua vida e um parente queri
do. Na fronteira com o delírio, 
mas ainda capaz de lampejos de 
sabedoria, essa pungente figura 
emociona plateias.
NEFELIBATO, escrito por Re
giana Antonini tem apresentações 
no Teatro PetraGold, no Leblon, 
e virtualmente, com ingres
sos pelo Sympla (www.sympla. 
com.br/eventos?s=nefelibato 
&tab=eventos) ou na bilheteria 

com até 1 hora de antecedência 
para plateia presencial.
A TRAMA É AMBIENTADA 
na década de 90, mas dialo
ga muito com o Brasil de hoje. 
Em cena, os efeitos devastado
res do Plano Collor, que leva
ram Anderson a se tornar mora
dor de rua. O país voltava a ter 
um governo eleito democratica
mente e a inflação galopante exi
gia medidas drásticas. A saída da 
nova equipe econômica foi con
fiscar parte da caderneta de pou
pança da população, o que levou 
milhares de brasileiros ao deses
pero e à bancarrota. Muitos en
louqueceram. Esse é o caso de 
Anderson, que ainda amarga ou
tras perdas em sua vida.
COM 25 ANOS de carrei
ra (incluindo teatro, TV e ci
nema), Luiz Machado tem em 
Nefelibato o primeiro monó
logo. “Anderson é alguém que 
vive situações limite. Um equili
brista no fio tênue entre lucidez 
e loucura, vida e poesia”, diz o 
ator. “Ele vai morar na rua nos 
anos 90, quando perde dinhei
ro e família, mas suas reflexões 
se encaixam muito bem no pe
ríodo em que estamos vivendo. 
Ele fala sobre as relações huma
nas, como as atitudes que nós 
tomamos sem pensar muito são 
individualistas. Durante essa 
pandemia, confinados em casa, 
tivemos a oportunidade de refle
tir a fundo sobre as relações so
ciais e o egoísmo que nos cerca”, 
acredita Luiz Machado.
NEFELIBATO tem apresenta
ções dias 14, 21 e 28 de julho, às 
19 horas, de forma online e pre
sencial (máximo de 40 pessoas). 
Onde comprar e assistir: www.
sympla.com.br/eventos?s= 
n e f e l i b a t o & t a b = e v e n t o s . 
Ingres sos online a partir de 
20 reais, e ingressos presen
ciais: 50 reais e 25 reais (meia). 
Nas redes sociais: Facebook: 
f a c e b o o k . c o m / e s p e t a c u l o 
nefelibato/, e Instagram: @
espetaculonefelibato.
DENTRO DAS COMEMO RA-
ÇÕES dos 25 anos de sua fun
dação, a Oráculo Cia de Tea tro 
apresenta durante o mês de ju
lho o seu grande sucesso Diários 
Marginais: um encontro com 
Lima Barreto e João do Rio, 
com transmissão online pelo site 

do Teatro Bibi Ferreira, de São 
Paulo. A peça, gravada no mol
de cineteatro, tem exibições aos 
sábados, sempre às 17h30, com 
ingressos a 30 reais que podem 
ser adquiridos em  www.sympla.
com.br/teatrobibiferreiraplay.
FUNDADA PELOS ATORES 
Gilson Gomes, Wagner Brandi e 
Neila Tavares, em 1996, a Orá
culo iniciou as celebrações em fe
vereiro com a mesma peça, rece
bendo muitos elogios da crítica e 
do público. Diários Marginais re
trata o encontro fictício dos escri

tores Lima Barreto e João do Rio, 
dois dos grandes cronistas do Rio 
de Janeiro do início do século 20.
“O ESPETÁCULO mostra os 
últimos dias de delírio de Lima 
Barreto, confinado em sua bi
blioteca para terminar Cemitério 
dos vivos, sua obra inacabada. 
Durante seus delírios, Lima tem 
um encontro com João do Rio, e 
a partir daí travam um verda
deiro duelo em defesa de suas 
ideias”, relata Gilson Gomes, 
que representa Lima Barreto.
GILSON ESCREVEU o tex
to juntamente com Wagner 
Brandi, que interpreta o João 
do Rio na peça e, recentemen
te integrou o elenco da novela 
Gênesis, da TV Record, fazen
do o papel do médico Sagai. O 
centenário da morte de João do 
Rio foi muito lembrado no últi
mo dia 23 de junho. Seu enterro, 

em 1921, teve a presença de 100 
mil pessoas.
“UM DE NOSSOS maiores ob
jetivos com este texto foi preser
var e resgatar a vida e a obra 
desses grandes escritores brasi
leiros. Ao juntar os dois, propo
mos algo inédito e inovador nos 
palcos brasileiros, pois apesar 
de terem vivido a mesma época, 
nascidos no mesmo ano (1881) 
e morrido um ano após o outro 
(João do Rio, em 1921, e Lima 
Barreto, em 22), nunca se encon
traram, apenas trocavam “far
pas” literárias através de suas 
obras”, explica Wagner Brandi.
A MONTAGEM, que tem a di
reção de Luiz Furlanetto (Prêmio 
Shell de Melhor Direção por 
Transpotting, em 2011), fez a 
sua estreia em 2015, no Sesc 
Tijuca. Em 2016 foi selecionada 
no Edital da Funarj para circu
lação nos seus equipamentos cul
turais e se apresentou nos tea
tros Armando Gonzaga e Arthur 
Azevedo. Participou ainda do pro
jeto Paixão de Ler, realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura 
e a Prefeitura do Rio de Janeiro, 
e também foi convidada para in
tegrar a programação do Salão 
Carioca do Livro, no Pier Mauá, 
Armazém 3, na Zona Portuária 
do Rio de Janeiro.
O ESPETÁCULO esteve ainda 
no 3º Festival de Teatro do Centro 
Cultural Midrash, e se apresen
tou na Flip 2017, a convite do 
Coletivo João do Rio, numa mos
tra paralela. Além disso, partici
pou do Circuito Sesi Cultural e fe
chou a agenda de 2017 no Centro 
Cultural Parque das Ruínas.
RECENTEMENTE o gru
po foi convidado para adaptar 
o espetáculo em longametra
gem pelo cineasta Oswaldo Lioi, 
que também dirigiu e adaptou a 
montagem teatral para a inter
net. O espetáculo e o trabalho do 
grupo serão publicados no livro 
Bastidores: a história do teatro 
brasileiro, de autoria do jorna
lista e pesquisador teatral Simon 
Khoury. Ainda dentro das come
morações do seu 25º aniversário, 
a Oráculo montará este ano mais 
duas peças inéditas: A confissão, 
de Eduardo Lamas, e Diário da 
Lua, segundo texto da trilogia 
Diários, também escrita a quatro 
mãos pela dupla Gilson e Wagner.
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