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‘O engraxate’, em cartaz na Sala
Arquimedes Ribeiro (SP)
Publicado em 18 de fevereiro de 2016 Imprimir Aumentar fonte

O engraxate. Foto: Elid Mendonça.

Sobre o evento
A peça é inspirada no poema Era uma vez um menino que ia para longe, de Walt Whitman, e sofreu
forte influência dos mitos gregos de Hermes e Telêmaco. No enredo, que se passa no interior paulista
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de 1947, no pós-guerra, um menino engraxate se questiona sobre seus caminhos. A proposta é expor a
infância e o advento das responsabilidades da vida adulta por meio de uma figura importante para a
cultura brasileira, o engraxate, visto como transmissor oral de nossas histórias.

Espetáculo: O engraxate
De 13 a 28 de fevereiro | Sábados e domingos, às 19h

Dramaturgia e atuação: Zé Guilherme | Direção: Fábio Lucca | Espaço cênico e cenografia: Fábio
Lucca, Wilson Costa e Zé Guilherme

Ingressos: R$20 (meia: R$10). Bilheteria abre uma hora antes do espetáculo – um ingresso por pessoa.
Não aceita cartões.

Duração: 55min | Classificação etária: livre

Informações ao público:
comunicacao.sp@funarte.gov.br
(11) 3662-5177

Dia: 13 de fevereiro de 2016 Horário: 19:00 às 19:55 Local: Sala Arquimedes Ribeiro do Complexo
Cultural Funarte São Paulo. Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, São Paulo, SP
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