Máquina Cohn&Wolfe
Vivo
Tel: (11) 3147-7252
vivo@maquinacohnwolfe.com

Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo apresenta
“Em Busca do Bonde Perdido”
Texto e Interpretação Jandira Martini
Direção Elias Andreato

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020 -- A Vivo apresenta, na próxima terça-feira, 18 de
fevereiro, às 19h, a leitura teatral do texto inédito “Em Busca do Bonde Perdido”, de Jandira
Martini, com direção de Elias Andreato. A apresentação é gratuita, aberta ao público e
acontece no Auditório Eco Berrini (Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1376), prédio sede da
Vivo. Para participar, basta se inscrever pelo link http://bileto.sympla.com.br/event/64472. As
vagas são limitadas.
Lançado em 2019, o projeto “Ciclo de Leituras Teatrais na Vivo” busca 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 autora e a participação é aberta ao público.

Sobre o espetáculo
Monólogo sobre uma situação imprevista e surpreendente. Uma atriz que se revela diante do
seu público, ao narrar com humor sua inesperada e assustadora experiência. Autoficção? Sem
dúvida. Um stand up? Seria, se fosse cômico. E cômico não chega a ser. Nem trágico. Apenas
dramático.

Um diagnóstico inesperado desencadeia o maior dos dramas humanos. Drama que a todos
nos iguala: a tomada de consciência de nossa finitude, de nossa fragilidade, do inevitável
confronto com a própria morte. Mas o tema é transitoriedade, fugacidade, vulnerabilidade, por

trás, para além e acima disso está uma narrativa de paixão pelo próprio ofício, pela arte, pelas
pessoas, origens, vivências e, sobretudo, uma declaração de amor à irresistível vida.

Ficha Técnica -- Em busca do Bonde Perdido
Texto: Jandira Martini
Direção: Elias Andreato
Elenco: Jandira Martini
Produção: Mesa2 - Fernando Cardoso e Roberto Monteiro
Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 60 minutos
Entrada Franca. Resgate do convite no link:
http://bileto.sympla.com.br/event/64472

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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