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Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo apresenta Narciso
Espetáculo de Marcelo Várzea, com direção de Leopoldo Pacheco, será interpretado
por André Dias, Flávio Tolezani, Paula Cohen e Jota Barletta

São Paulo, 13 de agosto de 2019 – “Narciso”, texto de Marcelo Várzea, com direção de
Leopoldo Pacheco, é o próximo espetáculo do “Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo A
leitura acontece na próxima terça-feira, 20 de agosto, às 19h, no Auditório Vivo
Ecoberrini (Av Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376) ” e busca mostrar para o público
todo o processo criativo que envolve a produção de um espetáculo. No elenco estão os
atores André Dias, Flávio Tolezani, Paula Cohen e Jota Barletta.
A apresentação é aberta ao público e tem entrada franca. Para participar, basta se
inscrever
no
(https://compre.ingressorapido.com.br/event/61946-

2/d/69786/s/361190). As vagas são limitadas. Após a leitura, haverá um bate-papo com
o elenco.
Sinopse de Narciso
No fim da década de 90, na pacata cidade do interior paulista de Atibânia, dois irmãos
gêmeos univitelinos descobrem o sexo entre si, em brincadeiras homoeróticas, e
acabam por viver uma espécie de romance oculto até conhecerem a brejeira Rosa,
dividindo a paixão dos irmãos Henrique e Ronaldo. Uma sequência de competições,
fatos e suas versões dessas relações espelhadas provocam um escândalo na região.
Henrique é escorraçado e desaparece por vinte anos.
Dia 11 de setembro de 2019, vinte anos depois, o pai dos gêmeos está à beira da morte
no hospital. É também aniversário de dezoito anos de Caio, filho de Ronaldo e Rosa, que
tem uma assustadora semelhança com o pai e o tio. Henrique volta e provoca todos os
valores, tensões sexuais, questionamentos, homofobia, hipocrisia, revelações e valores
da família. Uma tragédia anunciada. Tensão sexual, assédio físico e moral, incesto e
sexualidade pulsam nessa trama de reflexos.
Sobre a Vivo e o Teatro
A Vivo acredita e investe na cultura. Há 15 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.
Ficha Técnica - Narciso
Texto: Marcelo Várzea
Direção: Leopoldo Pacheco
Elenco: André Dias, Flávio Tolezani, Paula Cohen e Jota Barletta
Classificação: 18 anos
Duração: 70 minutos
Entrada franca.
Resgate do convite no link:
https://compre.ingressorapido.com.br/event/61946-2/d/69786/s/361190
Local:
Auditório ECO BERRINI - Sede Vivo
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções - São Paulo/SP
Próximo a 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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