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Você se lembra de como era a sua 

escola? E de seu professor preferido?

Você gostava de estudar? E de ir pra

escola? Sabe se o seu professor

preferido influenciou sua escolha

profissional? 

espetÁculo “HAnnAH Arendt – umA AulA mAgnA” 

de eduArdo WotZiK. “nÃo É teAtro, nÃo É televisÃo,

o Que É entÃo?”

Eduardo Wotzik                                                   Foto: Divulgação
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com o espetáculo Hannah Arendt, Wotzik nos oferece

uma aula sobre a educação e a importância do pensa-

mento para a evolução do mundo contemporâneo. o

autor “traz“ para dialogar com nosso tempo a cientista

política Hannah Arendt, convidada a dar uma aula magna

e refletir sobre nossa noção de civilidade e cidadania.

num espetáculo inédito, serão abordadas algumas das

ideias, pensamentos, experiências e filosofias dessa

que foi uma das mais importantes pensadoras do

século XX.

A proposta de eduardo Wotzik é transportar o público

para uma sala de aula, com a “presença de Hanna

Arendt”, ouvindo e discutindo suas teorias sobre ética

e diversos temas relevantes como a escola, a massa si-

lenciosa e nossas crianças.

“Hannah Arendt - Uma Aula Magna”, além de discorrer

sobre temas necessários que nos ajudam a refletir

sobre o processo educacional, ainda resulta numa

provocante investigação sobre a cena atual e suas di-

versas possibilidades, uma vez que traz seu próprio cri-

ador no papel de Hannah.

para a crítica e ensaísta Ana cristina Ayres da motta, o

espetáculo é maravilhoso! “Sério, instigante, engra-

çado, com humor raro e inteligente! Um espetáculo im-

pactante, genial. Uma interpretação mesmo especial!

Mais uma obra de arte desse extraordinário e incomum

artista. Você nunca viu nada igual. Antenado com o que

urge dizer. Uma aula de Teatro. O espetáculo destrava

o pensamento. Comovente!"

SERVIÇO

“Hannah Arendt - uma Aula magna”

original e inédito.

duração: 50 minutos cada aula/sessão.

com eduardo Wotzik.

de quinta a sábado 19h e 21h, domingos às 19h.

Aos domingos, 20h, há uma conversa pelo zoom com

o autor, diretor e ator eduardo Wotzik.

ingressos: 

https://www.sympla.com.br/produtor/WotZiKprodu

coesArtisticAs

Hannah Arendt              Foto: Domínio público
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