Ministério da Cultura e Vivo apresentam Vivianne Pasmanter e
Marcello Airoldi em Amor Profano

Estreia dia 12 de outubro no Teatro Vivo
A OBRA DO AUTOR ISRAELENSE MOTTI LERNER
FALA SOBRE UM EMBATE ENTRE A DÚVIDA E A FÉ, SOBRE AGNOSTICISMO E HERESIA, MAS,
ACIMA DE TUDO, FALA SOBRE O AMOR.
Vivianne Pasmanter e Marcello Airoldi interpretam um casal que vive uma instigante história de
amor. Um triângulo amoroso no qual Deus surge como o terceiro protagonista.
Hannah e Zvi se reencontram pela primeira vez após 20 anos do seu traumático divórcio. Ambos
foram criados numa comunidade ultra-ortodoxa judaica em Jerusalém. O casamento acabou
quando Zvi, em uma crise de fé, resolveu abandonar as leis religiosas e seguir uma vida secular
em Tel Aviv.
Nesse reencontro, os dois terão que finalmente confrontar o amor, a fé, suas escolhas e seus
temores mais profundos. O despertar da paixão e o desejo entre os dois é inevitável, mas poderá
o amor verdadeiro superar a fé e as diferenças religiosas?
Amor Profano, com direção de Einat Falbel, trilha composta pela cantora e compositora Fortuna,
cenários e figurinos de Zé Henrique de Paula e iluminação de Yuri Cumer, surpreende a plateia
provocando uma profunda reflexão sobre a complexidade humana.
A partir do conflito intrigante desse casal a peça causa identificação sobre o problema da
incomunicabilidade nas relações humanas, dimensionando questões universais que afetam o
mundo contemporâneo.
Teatro Vivo
O espetáculo Amor Profano é apresentado Ministério da Cultura e Vivo, Via Lei Rouanet. A Vivo
acredita no teatro e investe na cultura como elemento de transformação. Há 14 anos, por meio
do Teatro Vivo, em São Paulo e de espetáculos com circulação nacional, a empresa busca

proporcionar novas experiências culturais e ampliar a conexão com o público. Esse compromisso
com as artes cênicas valoriza tanto atores consagrados como novos artistas em espetáculos por
todo país. O Teatro Vivo está localizado na região do Morumbi, em São Paulo, possui 274 lugares
e um ambiente que aproxima artistas e plateia. Clientes do programa Vivo Valoriza têm 50% de
desconto na compra de um par de ingressos por espetáculo. Para mais informações, basta
acessar o app Meu Vivo e clicar em Valoriza ou acessar a página do Vivo Valoriza.

AMOR PROFANO
Teatro VIVO (274 lugares)
Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 (antigo 860) – Morumbi
Informações: 3279.1520 e 97420.1520
Bilheteria: de terça a domingo, a partir das 14h. Aceita todos os cartões de crédito e débito. Acessibilidade: 6
lugares para cadeirantes, 2 lugares para mobilidade restrita e 2 cadeiras para obesos. Estacionamento no local: R$
20,00.
Facebook: facebook.com/vivoencena – Instagram: @vivoencena

Vendas: www.ingressorapido.com.br e 4003.1212

Sexta às 20h | Sábado às 21h | Domingo às 19h
Ingressos:
Sexta R$ 50 | Sábado e Domingo R$ 70
Duração: 80 minutos
Classificação indicativa: 12 anos
Gênero: Drama

Estreia dia 12 de outubro de 2018
Temporada: até 25 de Novembro
Ficha Técnica:
Texto: Motti Lerner
Tradução: Debora Aronis e Diana Berezin
Direção: Einat Falbel
Elenco: Vivianne Pasmanter – Hanna | Marcello Airoldi - Zvi
Cenário e Figurino: Zé Henrique de Paula
Trilha Sonora: Fortuna
Desenho de Luz: Yuri Cumer
Direção Vocal Interpretativa: Lucia Gayotto
Direção Áudio Visual: Amir Edmoni e Laerte Késsimos
Obra de arte do cenário: Fábio Benetti
Assistente de Direção: Léo Birche
Assistente de Cenografia: Cesar Costa
Assistente de Figurino: Paula Martins
Iluminação: Armazém da Luz
Assessoria de Imprensa: Beth Gallo, Daniela Bustos e Thaís Peres – Morente Forte
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Sobre a Vivo

A Vivo é a marca comercial da Telefônica Brasil, empresa líder em telecomunicações no País, com 97,8
milhões de acessos (2T18). A operadora atua na prestação de serviços de telecomunicações fixa e móvel
em todo o território nacional e conta com um portfólio de produtos completo e convergente para clientes
B2C e B2B – banda larga fixa e móvel, ultra banda larga (over fiber), voz fixa e móvel e TV por assinatura.
A empresa está presente em 4,4 mil cidades, sendo 4,2 mil com rede 3G e mais de 2,8 mil com 4G,
segmento em que é líder de Market Share. A operadora ainda oferece o 4G+, internet duas vezes mais
rápida que o 4G. No segmento móvel, a Vivo tem 75,3 milhões de clientes e responde pela maior
participação de mercado do segmento (31,9%) no país, de acordo com resultados do balanço trimestral
(2T18).
Guiada pela constante inovação e a alta qualidade dos seus serviços, a Vivo está no centro de uma
transformação Digital, que amplia a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos seus
clientes, colocando-os no comando de sua vida digital, com segurança e confiabilidade. A Telefônica Brasil
faz parte do Grupo Telefónica, um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo, com presença
em 21 países, 357,5 milhões de acessos, 122,5 mil colaboradores e receita de 52,0 bilhões de euros em
2017.
Ciente de sua responsabilidade de retribuir à sociedade a confiança que recebe na utilização dos seus
serviços, a empresa conta com a Fundação Telefônica Vivo. Desde 1999, a Fundação atua na formação da
nova geração, apontando os caminhos para o desenvolvimento do país ao aplicar inovação à educação,
empreendedorismo e cidadania, com diferentes projetos sociais nessas áreas.
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