
Espetáculos culturais voltam aos palcos dos teatros São Pedro e Sérgio Cardoso 
Gisele Centenaro 
 
A Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo está comemorando o lançamento da 
programação cultural que preparou para 2008, juntamente com a APAA – Associação Paulista 
dos Amigos das Artes, visando o enriquecimento da agenda de espaços consagrados nas 
cidades de São Paulo, Campos de Jordão e Araras.  
 
Quem gosta de ópera ou tem interesse em viver emoções em contato com o gênero já tem 
data certa para, por exemplo, marcar presença no Theatro São Pedro, que vai receber novas 
montagens, entre elas clássicos internacionais, como La traviata (palinha na TV Portal, com a 
soprano Taís Bandeira), de Giuseppe Verdi; Porgy and Bess, de George Gershiwin; e O franco 
atirador, de Carl Maria von Weber. Os recursos financeiros já foram disponibilizados, 
entretanto, patrocinadores, assim como uma platéia atenta e com aparelhos celulares 
desligados, são sempre bem-vindos. 
 
A programação deste ano foi elaborada pela Comissão de Avaliação dos Projetos da APAA 
(www.apaa.org.br), tendo entre seus integrantes Vicente Amato Filho, diretor artístico dos 
teatros São Pedro e Sérgio Cardoso; Luís Gustavo Petri, regente da Orquestra Sinfônica de 
Santos; e Daniel Piza, jornalista de O Estado de S.Paulo. 
 
“Cabe à Secretaria de Estado da Cultura fomentar montagens do gênero e formar platéias. A 
temporada lírica 2008 e projetos como o Ópera do Meio Dia, também produzidos pela APAA no 
Theatro São Pedro, buscam atingir objetivos como o de manter vivo o gênero no Brasil e 
apresentá-lo a novos espectadores”, declara o secretário de Estado da Cultura, João Sayad, no 
press-kit elaborado para a impressa, distribuído em coletiva organizada na manhã de segunda-
feira, 3 de março. 
 
Paralelamente à divulgação da temporada lírica de 2008, a Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo e a APAA inauguraram o Acervo de Figurinos e Acessórios do Theatro São Pedro, 
instalado em um galpão de 400 m², localizado também na Rua Barra Funda, no número 89 (ao 
lado do 171) para abrigar, em dois andares, mais de 300 peças de artigos de vestuário e 
cenografia doados e utilizados em produções recentes, em especial as óperas. 
 
“Abrigar este acervo tão perto de nós é extremamente importante e prático! A qualquer hora, 
figurinistas, cenógrafos e produtores podem procurar o que precisam exatamente ao lado de 
onde o espetáculo é realizado. Como o espaço é grande e arrumamos a casa, agora existe a 
oportunidade de ampliarmos o acervo e, por conseqüência, de produzir mais. A idéia é 
também criar intercâmbio com outros focos da produção lírica do Brasil, para otimizar os 
investimentos”, conta Vicente Amato Filho, diretor artístico da APAA, que concedeu uma 
entrevista exclusiva ao PortaldaPropaganda, gravada por José Lucindo, no Theatro São Pedro, 
após a coletiva de imprensa. 
 
Antes confinados em salas do próprio teatro, roupas, chapéus e espadas produzidos pela APAA 
ou doados passaram por um processo de higienização e restauração. Como conseqüência da 
desocupação de salas do teatro quase centenário, dois grandes camarins totalmente equipados 
passam a ficar à disposição dos elencos. Entre as preciosidades do acervo estão o figurino da 
ópera O homem que confundiu sua mulher com um chapéu, criado pelo diretor e figurinista 
Iacov Hillel e o cenógrafo José de Anchieta, além do figurino de Lucia di Lammermoor, 
desenvolvido por Naum Alves de Souza, mais parte da coleção exclusiva das óperas La 
cambiale di matrimônio e Il Signor Bruschino e Il matrimonio segreto. 
 
Fundado em 1917, de arquitetura eclética, com forte influência neoclássica e art-nouveau, o 
Theatro São Pedro é marco histórico do bairro da Barra Funda e de São Paulo. Tombado pelo 
Patrimônio Histórico – Condephaat, possui capacidade total de 636 lugares, além da Sala 
Dinorá de Carvalho, inaugurada em 2002, anexa ao teatro e com mais 70 lugares. 
 
 



Outra novidade é o retorno do programa Cena Estrangeira em clima de homenagem ao 
centenário da imigração japonesa no Brasil, trazendo pela primeira vez ao Brasil a companhia 
nipônica Condors e seu espetáculo performático Júpiter - Conquista da galáxia, com três 
apresentações no Teatro Sérgio Cardoso. Sob a direção de Ryohei Kondo, a companhia 
composta por performers masculinos apresenta espetáculo de teatro-dança inusitado, elétrico, 
divertido e atípico em relação à tradicional dança japonesa. Como arte de vanguarda, Condors 
dialoga bem com os jovens, utilizando-se de figurinos que remetem às diversificadas tribos 
japonesas. 
 
Criada pela atual gestão da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, a série Cena 
Estrangeira leva ao palco do Teatro Sérgio Cardoso espetáculos que têm como foco as 
produções contemporâneas internacionais, apresentados aqui a preços populares. Já passaram 
por São Paulo o aclamado grupo russo Derevo, a companhia espanhola Atalaya, o polêmico 
comediante italiano Leo Bassi e os portugueses da Cia do Chapitô.  
 
Também vai ser no Sérgio Cardoso a comemoração dos 30 anos de existência do Teatro do 
Ornitorrinco, grupo fundado por Cacá Rosset, Maria Alice Vergueiro e Luiz Galizia com a missão 
de desenvolver um trabalho criativo, irreverente e de grande apelo popular, bem como de 
crítica especializada. O grupo encena textos clássicos e de vanguarda com liberdade, embora 
preserve as idéias essenciais dos autores. Bertolt Brecht, Molière e Shakespeare costumam 
estar nos bicos dos “ornitorrincos”, que já fizeram muito bonito em Mahagonny, Ubu, 
Teledeum, O doente imaginário, Sonhos de uma noite de verão, A comédia dos erros, O 
avarento e Scapino. 
 
Desta vez, o Teatro Ornitorrinco vai encarar A megera domada, mais um clássico 
shakespeariano, sob roupagem popular e cerca de 25 atores em cena, como Christiane 
Tricerri, Eduardo Silva, Rubens Caribé, Helio Barbosa e o próprio Rosset. Com realização da 
Secretaria de Estado da Cultura e produção da APAA, o espetáculo entra em cartaz em 30 de 
maio, com temporada de três meses e ingressos extremamente acessíveis: R$ 20 e R$10 
(meia). 
 
"Shakespeare sempre esteve presente na história do Ornitorrinco. Além de sermos 
apaixonados pelo maior autor de todos os tempos, A megera domada é uma das comédias 
mais deliciosas da dramaturgia mundial. Queremos, com ela, manter a grande característica 
do Ornitorrinco, que é criar produções que fundem o sofisticado, o intelectual com o 
extremamente popular, atingindo uma platéia heterogênea. Somos adeptos do ‘Shakespeare 
for everyone’!”, explica Cacá Rosset, prestes incorporar o Lorde em meio a 80 figurinos de 
época, ao ritmo de melodias sob a batuta do maestro Pedro Paulo Bogosian. 
 
Agora, é só fazer suas escolhas. 
 
TEATRO SÉRGIO CARDOSO 
 
La traviata, de Giuseppe Verdi 
Apresentações: 28, 29 e 30 de março e 1, 3 e 5 de abril 
 
O franco atirador, de Carl Maria von Weber 
Apresentações: 16, 18 e 20 de maio 
 
Porgy and Bess, de George Gershwin 
Apresentações: 26, 28, 29 de junho 
 
Moscou, Tcheryomushki, de Dimitri Shostakovich 
Apresentações: 4, 5 e 6 de julho 
 
Water bird talk, de Dominick Argento 
 
The Bear, de William Walton (baseadas em textos de Tcheckov) 
Apresentações: 4, 6 e 7 de dezembro 



 
O feiticeiro, de Gilbert e Sullivan 
Período: 12,13 e 14 de dezembro 
 
TEATRO SÃO PEDRO 
 
Março e abril 
Grandes vozes 
Terças musicais 
La traviata 
Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo 
 
Maio 
O franco atirador 
Coral do Estado de São Paulo 
Terças musicais 
 
Junho 
Porgy and Bess 
Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo 
Terças musicais 
 
Julho 
Moscou Festival de violões 
Sérgio Abreu 
Festival da música de câmara 
 
Agosto 
Festival da música de câmara 
Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo 
Terças musicais 
 
Setembro 
Terças musicais 
 
Outubro 
Terças musicais 
Coral do Estado de São Paulo 
Grandes vozes 
 
Novembro 
Terças musicais 
 
Dezembro 
Walter bird The bear 
O feiticeiro 
Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo 
 
CASA DAS ROSAS 
 
Março 
Tradução de poesia: teoria e prática Oficina de criação poética 
 
Maio 
Virada Cultural Salão de Arte Contemporânea 
 
Junho 
Exposição Guimarães Rosa 
 



Agosto 
Hora H – Ciclo de homenagens ao poeta Haroldo de Campos 
 
Outubro 
Exposição Han Gul 
 
Dezembro 
3º. Rave Cultural 
 
TEATRO ITÁLIA 
 
Março 
Cia. Borelli Núcleo Artérias 
 
Abril 
Conceição 
Artesãos do Corpo Senhorita Q 
Virada Cultural – Balés clássicos 
RevolverRoad 
 
Maio 
RevolverRoad Wabi Sabi 
Cidade Palco Escola Cinco 
 
CENTRO CULTURAL E DE ESTUDOS SUPERIORES AÚTHOS PAGANO 
 
Março, abril, maio e junho 
Oficina de Teatro 
Coral – curso Biodanza – curso 
Aula de canto lírico 
Psicodrama dos contos de fadas - oficina 
Debates Filosóficos 
Liberdade para aprender – curso 
Mitologia para compreender o mundo – curso 
Contos e encontros com a psicologia feminina – oficina 
Jornal vivo – oficinaOficina de Vídeo 
Café Filosófico 
 
Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com>. Acesso em 5 mar. 2008 
 
 
 


