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Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo apresenta Sob o Céu
de Paris
Laura Cardoso será a protagonista na próxima leitura, de Gabriela Rabelo, que estará
no projeto “Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo”

São Paulo, 14 de maio de 2019 - Na próxima terça-feira, 21 de maio, às 19h, a Vivo
apresenta a leitura de “Sob o Céu de Paris” de Gabriela Rabelo, com direção de Gabriel
Fontes Paiva. No elenco estão os atores Laura Cardaso, Sylvio Zilber, Walter Breda e
Rosana Maris. “Sob o Céu de Paris” é o segundo texto do projeto “Ciclo de Leituras
Teatrais na Vivo” que ocorrerá mensalmente no Auditório Ecoberrini (Av Engenheiro
Luis Carlos Berrini, 1376) até a reabertura do Teatro Vivo, atualmente fechado para
reforma. A apresentação é aberta ao público e tem entrada franca. Para participar, basta
se inscrever pelo https://compre.ingressorapido.com.br/event/60763-2/d/62346/s/326761.
As vagas são limitadas.
A ideia do projeto “Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo” é mostrar para o público todo
o processo criativo que envolve a produção de um espetáculo. “Queremos oferecer aos
participantes novas experiências culturais, com novos autores, atores e também

fortalecer a conexão que existe entre a Vivo, o público e a arte brasileira”, revela a
diretora de Imagem e Comunicação da Vivo, Marina Daineze.
Após a leitura, haverá um bate-papo com o elenco e a equipe e participação aberta do
público.
Sob o Céu de Paris
Sob o Céu de Paris narra um tumultuado fim de semana na vida de uma típica família
paulistana aristocrata e decadente, e seus conflitos com os progressos da cidade. Ana
Angélica (Laura Cardoso) e seu marido Ivan (Sylvio Zilber) aguardam seu filho único
Roberto (Walter Breda), cujas visitas sempre acabam em ásperas discussões por causa
de diferenças de opiniões políticas. Para surpresa do casal, Cecília (Rosana Maris), a neta
que fora criada por eles devido à morte da mãe no parto e que atualmente mora noutra
cidade, surge para curtir o feriadão com os avós. O que era para ser um encontro ameno
dos quatro torna-se, devido a um acontecimento inesperado, um dia tenso. Segredos
são revelados a partir de anotações guardadas por anos na coleção de calendários de
Ivan. Antigas lembranças de Paris sobrevoam as lembranças, como um paraíso perdido.
Sobre a Vivo e o Teatro
A Vivo acredita 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. Em 2018, lançou o 1º Festival Teatro Vivo.

Ficha Técnica - Sob o Céu de Paris
Texto: Gabriela Rabelo
Direção: Gabriel Fontes Paiva
Elenco: Laura Cardoso, Sylvio Zilver, Walter Breda e Rosana Maris
Classificação: 14 anos
Duração: 80 minutos
Entrada franca. Resgate do convite no link:
https://compre.ingressorapido.com.br/event/60763-2/d/62346/s/326761
Local:
Auditório ECO BERRINI - Sede Vivo
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo/SP
Próximo à Estação Berrini da CPTM
Estacionamentos:
- Ico Estacionamentos
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376
Valor: R$ 61,00 período de 12 horas
Funcionamento: Até às 00:00 horas

- DMB Estacionamentos e Garagens Ltda
R. Heinrich Hertz, 14
Valor: R$ 19,99 período de 12 horas
Funcionamento: Até às 00:00 horas
- Estacionamentos Trevo
R. Luigi Galvani, 70 - Brooklin, São Paulo - SP
Valor: 1 hora R$ 15,00 / Hora adicional R$ 5,00
Funcionamento: Até as 22h
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