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EM HOMENAGEM ao mês 
das crianças, que voltam às au-
las, a Cia. Ouro Velho apresen-
ta programação especial com 
espetáculos do seu repertório. 
Juntos Somos Nós tem apresen-
tação on-line em 23 de outubro, 
sábado, às 19 horas, com aces-
so pelo canal Cultura Santos, e 
dia 24/10, domingo, às 16 horas, 
pelo canal Cia. Ouro Velho.
FUGA DO PLANETA ME-
LAN CIA tem apresentações dia 
30 de outubro, sábado, às 19 ho-
ras, pelo canal Cultura Santos, 
e 31/10, domingo, às 16 horas, 
pelo canal Cia. Ouro Velho. Já, 
O Novo Rei de Beleléu pode 
ser visto em 6 de novembro pelo 
canal Cultura Santos, e dia 7/11 
pelo canal Cia. Ouro Velho.
FUGA DO PLANETA ME-
LANCIA apresenta as peri-
pécias de três jovens extrater-
restres que aprendem, entre 
aventuras e trapalhadas, a im-
portância de valores como: so-
lidariedade, respeito ao Meio 
Ambiente e equidade. A trilha 
sonora do espetáculo traz gran-
des obras da música clássica 
mundial para o universo lúdico 
infanto-juvenil, num divertido 
encontro entre a estética teatral 
e a ética da cooperação.
A PEÇA COMEÇA com a se-
guinte narração: “No início, há 
muito tempo, surgiu no espa-
ço distante um pequeno plane-
ta, novinho em folha. O novo 
planeta era lindo, redondinho, 
todo verde por fora; mas por 
dentro, ele era vermelho e doci-
nho. Por essa razão, os antigos 
astrônomos deram ao suculen-
to astro o belo nome de Planeta 
Melancia”. Cria-se assim, nas 
primeiras linhas do texto, uma 
metáfora do nosso próprio pla-
neta Terra. Rico, generoso e su-
culento, essa metáfora também 
aborda a perigosa possibilidade 
distópica que vivemos, causada 
pelo individualismo desenfrea-
do e pela destruição sistemática 
do Meio Ambiente e dos recur-
sos naturais.
A BOA NOTÍCIA é que os ha-
bitantes do Planeta Melancia 
aprendem com seus erros. 
Refletem, amadurecem e trans-
formam seu comportamento, 
salvando assim a si mesmo e a 
sua casa. Resta perguntar se 

os terráqueos serão capazes de 
seguir os passos dos vizinhos 
melancianos.
O NOVO REI DE BELELÉU 
apresenta as aventuras do artis-
ta Gabriel, um herói sanfoneiro 
que parte em busca dos sonhos 
perdidos do povo de Beleléu, 
empunhando a única arma de 
que dispõe: as canções que nas-
cem da sua sanfona. O espetá-
culo é uma celebração da cultu-
ra popular, com música ao vivo e 
muita percussão.
BASEADA NO UNIVERSO 
dos folguedos populares - como 
a Folia de Reis, o Boi-Bumbá e 
o Maracatu – a fábula de Lara 
Hassum e Paulo Marcos faz 
uma defesa do lugar da arte e 
dos sonhos em um mundo cada 
vez mais gerido por valores du-
vidosos, como a ganância, a in-
tolerância e a indiferença. Com 
música ao vivo e muita percus-
são, a companhia apresenta a 
história do Reino de Beleléu 
que, após o desaparecimento de 
seu Velho Rei, mergulhou em 
uma terrível epidemia da doen-
ça do Tanto-Faz.
EM BELELÉU, agora, tudo 
tanto faz. É neste momento que 
o herói-sanfoneiro Gabriel en-
tra em cena, sendo ele a única 
pessoa capaz de animar os do-
entes e salvar o Reino. Nas pa-
lavras do crítico Dib Carneiro 
Neto, O Novo Rei de Beleléu é 
“uma alegria só. Não perca por 
nada”.

A CIA. OURO VELHO foi 
fundada em 2013 por Paulo 
Marcos e Lara Hassum e, des-
de então, vem realizando pro-
jetos de ação cultural e artísti-
ca no Estado de São Paulo, sob 
a perspectiva da formação in-
tegral humanista. O trabalho 
da companhia, baseado em en-
cenações autorais associadas a 
ações pedagógicas no âmbito da 
cultura popular e erudita, une 
a prática teatral aos objetivos 
formulados pela Unesco para 
a Educação contemporânea: 
Aprender a Ser, a Conviver, a 
Conhecer, e a Fazer (no caso, 
Arte). 
EM SEU REPERTÓRIO des-
tacam-se: O Lugar de Onde se 
Vê, premiado pela Folha de São 
Paulo como Melhor espetáculo 
infantil de 2014 (voto popular); 
O Novo Rei de Beleléu, indi-
cado ao Prêmio Arte Qualidade 
Brasil de Melhor espetácu-
lo infantil de 2016; e Juntos 
Somos Nós, apresentado no 
Circuito Sescoop de Cultura 
em 2019. Merecem destaque 
também os projetos de circula-
ção contemplados pelo Edital 
ProAC 08/2015 da Secretaria 
de Cultura do Estado; e pelo 3º 
Edital Instituto CCR de Projetos 
Culturais, em 2018. Juntas, es-
sas montagens foram vistas por 
mais de 40.000 espectadores em 
teatros, escolas e parques públi-
cos de 48 municípios do Estado 
de São Paulo.

O ARQUITETO E O IMPE-
RADOR DA ASSÍRIA, des-
pede-se da temporada presen-
cial no Centro Cultural São 
Paulo (Rua Vergueiro, 1.000, 
Paraíso). Escrita em 1967 pelo 
dramaturgo espanhol Fernando 
Arrabal, O Arquiteto e o 
Imperador da Assíria é uma 
das peças fundamentais da re-
flexão sobre o pós-guerra e o 
totalitarismo que culminou no 
confronto. A montagem inédita 
do espetáculo, criada pelo gru-
po Garagem 21, sob a direção 
de Cesar Ribeiro, reúne em seu 
elenco, os atores Eric Lenate 
(Arquiteto) e Helio Cicero (Im-
perador). Este projeto tem apoio 
do Prêmio Zé Renato de apoio à 
produção e desenvolvimento da 
atividade teatral para a cidade 
de São Paulo - 10ª edição - 2019.
A PEÇA ESTAVA previs-
ta para estrear em março de 
2020, quando a pandemia se 
instalou no país. Com os te-
atros fechados, só agora, um 
ano e meio depois, foi possível 
haver palco e plateia ocupados, 
com lotação reduzida e proto-
colos de segurança sanitária 
obrigatórios disponibilizados 
ao público.
SITUADA EM uma ilha deser-
ta, a peça se inicia com um de-
sastre aéreo que leva seu único 
sobrevivente a entrar em con-
tato com um nativo que jamais 
teve contato com outro ser hu-
mano. A partir dessa interação, 
o sobrevivente busca impor ao 
outro, suas ideias de cultura e 
civilização.

“AO CONTRAPOR um ho-
mem civilizado com um ser sem 
origem reconhecida, sem ascen-
dência e que nunca teve conta-
to com outro humano, a obra 
retrata a violência inserida no 
processo de formação da so-
ciedade. Utilizando a cultura 
para seduzir o Arquiteto sobre 
as supostas maravilhas da civi-
lização, além da construção da 
linguagem, há o processo de for-
mação do Estado e do conheci-
mento de toda a estrutura so-
cial, em que entram conceitos 
como: política, religião, família, 
relações afetivas, artes, filoso-
fia e a própria noção de huma-
no, termos desconhecidos pelo 
nativo e sempre apresentados 
pelo Imperador de modo distor-
cido, trazendo conexões com as 
ideias de fake news e pós-verda-
de”, analisa o diretor.
A ESCOLHA DE MONTAR O 
Arquiteto e o Imperador da 
Assíria representa uma conti-
nuidade da proposta de Cesar 
Ribeiro em dirigir peças que 
abordem sistemas diversos de 
violência.
“DE ACORDO COM o con-
ceito de Triângulo da Violência, 
proposto pelo sociólogo norue-
guês Johan Galtung, pode-se di-
vidi-la em três tipos: a violên-
cia direta, que é a forma mais 
reconhecível na sociedade, em 
que há um agente que comete a 
violência, um que a sofre e uma 
ação violenta, como o assassi-
nato; a violência estrutural, em 
que a violência se imiscui na es-
trutura da sociedade, como a 

desigualdade social, por meio de 
questões como o desemprego; e 
a violência cultural, que retra-
ta os modos de discurso e visão 
de mundo que buscam validar a 
violência direta e a estrutural, 
como o racismo, o machismo e 
a homofobia.
NA PEÇA, há as três tipifi-
cações, mas o alicerce da cria-
ção do poder do Imperador está 
na violência cultural, ao utili-
zar o conhecimento do mun-
do dito civilizado para seduzir o 
Arquiteto e fazer com que o jogo 
de dominação seja aceito por 
ele”, diz Cesar.
O ARQUITETO E O IMPE-
RA DOR DA ASSÍRIA tem 
apresentações sexta e sábado, 
às 20 horas, e domingo, às 19 
horas. Ingressos: 20 reais, 10 
reais (meia) e entrada gratuita 
para estudantes e professores 
da rede pública de ensino.
QUANDO A PANDEMIA do 
novo coronavírus começou, o 
coletivo bobik & sofotchka es-
tava preparando o seu próxi-
mo projeto: levar aos palcos 
Titus Andronicus, de William 
Shakespeare. Fazendo às vezes 
de um “elizabetano às avessas” 
(já que originalmente as peças 
eram desempenhadas apenas 
por homens, inclusive nos pa-
péis femininos), esta montagem 
do coletivo é formada só por mu-
lheres - tanto no elenco, quanto 
na ficha técnica.
OS PRIMEIROS encontros 
com o texto já estavam aconte-
cendo, mas por causa do isola-
mento social, tudo precisou ser 
interrompido. Agora, o grupo 
retoma o projeto, não em for-
ma de peça online e sim de ex-
perimento teatral. Assim nas-
ceu o projeto Titus Andronicus 
– o rosto da guerra | Uma expe-
riência analógica para tempos 
virtuais.
TITUS ANDRONICUS, a 
partir de Titus Andronicus, 
de William Shakespeare, tem 
concepção e direção de Marcia 
Nemer, com dramaturgismo de 
Carol Pitzer. Estão no elenco: 
Carolina Haddad, Clara Cury, 
Ediana Souza, Jhessica Daher, 
Mariana Leme, Naiara de Cas-
tro e Pamella Martelli. Para se-
guir o espetáculo: Instagram: @
bobik_sofotchka.
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