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COMEMORAÇÕES DOS 110 ANOS DO THEATRO MUNICIPAL  
DE SÃO PAULO TÊM INÍCIO ESTE MÊS COM ÓPERA  
MULTIMÍDIA, PERCURSO SENSORIAL, ITINERÂNCIA LÍRICA  
E SÉRIE NO YOUTUBE 

A celebração do aniversário coincide com a retomada da temporada operística, após 
dois anos de interrupção. Com première no dia 10, María de Buenos Aires (1968),  
de Astor Piazzolla, ganha contexto atual na concepção do diretor Kiko Goifman,  
que convidou prostitutas para atuar nas récitas e vai utilizar projeções e técnicas  
de cinema ao vivo

Fantasmagoria                                                                                                                                       Foto: Rafael Salvador
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Ópera María de Buenos Aires, Dannyele Cavalcante, coletivo DASPU                                                        Foto: Ariel Bravo

Um dos principais palcos e cartões postais da cidade de 
São Paulo celebra 110 anos neste mês. O aniversário 
do Theatro Municipal é no dia 12, mas as comemo‐
rações se estendem até o final do ano. Para o evento, 
foi elaborada uma programação com viés contemporâ‐
neo, buscando expor ao público a história do edifício e 
dos seus corpos artísticos, e que convida a refletir sobre 
a função e a vocação desse espaço em nossa sociedade.  
 
É com o espírito aberto, de desejo de encontros, que o 
Theatro Municipal preparou uma programação especial 
para marcar o aniversário. Juntos, os seis corpos artís‐
ticos trabalharam na criação conjunta de um es‐

petáculo‐exposição, alusão ao acervo vivo, em mon‐
tagem inédita que levará o público para um insólito 
percurso por ambientes do teatro normalmente não 
abertos ao visitante. A convite do Municipal, os artistas 
Daniela Thomas e Felipe Hirsch são os responsáveis por 
orquestrarem uma Fantasmagoria Theatro Municipal 
de São Paulo, que será tão dinâmica quanto o cotidiano 
do teatro, apresentando uma alternância de elenco e 
extratos de obras interpretadas.  
 
A primeira ópera encenada desde a reabertura da casa 
é um tributo ao centenário de Astor Piazzolla e leva aos 
palcos a primeira montagem de cinema ao vivo no The‐
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atro Municipal, uma ópera‐cinema, com concepção e 
direção cênica de Kiko Goifman e direção musical do 
maestro da Orquestra Sinfônica Municipal, Roberto 
Minczuk. Em cena, músicos, bailarinos, artistas circen‐
ses e artistas‐putas do coletivo DASPU se reúnem para 
compartilhar com o público a história de María, uma 
prostituta argentina no submundo portenho, que pode 

ser facilmente transposto à realidade de muitas outras 
grandes cidades latino‐americanas. 
 
Para além do espaço do teatro, o Municipal dará início 
à circulação de suas produções por diferentes regiões de 
São Paulo. Este mês o projeto Cine‐ópera, com projeção 
de importantes árias de óperas montadas no Municipal, 

Ópera María de Buenos Aires, Lua Negra, coletivo DASPU                                                                                  Foto: Ariel Bravo
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chegará ao extremo leste da capital: à Cidade Tiradentes, 
no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e ao 
bairro Guaianases, no CEU Jambeiro. A partir de ou‐
tubro, começam as circulações dos corpos artísticos. 
 

Ainda dentro das comemorações dos 110 anos, o The‐
atro Municipal desenvolveu um projeto com os carro‐
ceiros que trabalham na região central da cidade, na 
importantíssima função de reciclagem do lixo pro‐
duzido diariamente. Apesar de circularem bastante 
pelo entorno, os carroceiros não frequentam o teatro 
e, portanto, desconhecem o que se passa dentro do 
prédio suntuoso. Em parceria com o Pimp My Carroça, 
movimento que mobiliza catadores da cidade de São 
Paulo, a ação fará um trabalho de introdução dos car‐
roceiros e seus familiares ao universo do Municipal que 
culminará na customização de algumas carroças para 
levarem ópera às ruas por onde passam. 
 
E finalmente, pensando sobretudo no público online, 
tem websérie documental Theatro Municipal – Memó‐
ria Viva de São Paulo, com roteiro de Bruna Torres e  
direção de André Ferezini, abordando diferentes aspec‐
tos dos 110 anos do Theatro. 
 
MARÍA DE BUENOS AIRES 
No ano do centenário de Astor Piazzolla (1921‐1992) 
e após quase dois anos sem montagens operísticas, o 
Theatro Municipal leva ao palco a história da prosti‐
tuta María da Buenos Aires, uma ópera‐tango com 
música do compositor e bandoneonista argentino e li‐
breto de Horacio Ferrer, um dos grandes parceiros 
artísticos do músico. Nesta montagem, a concepção 
e direção cênica é de Kiko Goifman, diretor de cinema 
que assina sua primeira produção operística. A di‐
reção musical é de Roberto Minczuk, titular da 
Orquestra Sinfônica Municipal, que divide a regência 
com o maestro‐assistente Alessandro Sangiorgi no  
comando do grupo. Fantasmagoria                                   Foto:  Rafael Salvador
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Ao todo serão oito récitas, entre 10 e 19 de setembro. 
Em dias úteis, às 19h; aos sábados e domingos, às 17h.  
 
FANTASMAGORIA  
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
Dirigida por Felipe Hirsch e Daniela Thomas, a insta‐
lação Fantasmagoria Theatro Municipal de São Paulo é 
uma experiência sensorial histórica e artística que vai 
levar o público a percorrer os diversos espaços do 
teatro por meio de um espetáculo‐exposição‐percurso. 
A visita guiada começa no saguão, passa pela escadaria, 
dirige‐se ao balcão nobre e às suas varandas laterais, 
vai até Sala de Espetáculos, área dos bastidores e por 
fim, o palco e a área técnica, onde termina a jornada. 
  
Para contar as histórias e representar os acontecimen‐
tos que marcaram seu tempo no icônico prédio cen‐
tenário, nas curtas interpretações dos trajetos, artistas 
de todos os grupos artísticos do Theatro se revezam 
em apresentações performáticas, permeadas por pro‐
jeções, e integrando a concepção cenográfica, peças 
do acervo do teatro, como partes de cenários, figuri‐
nos e adereços. 
 
CARROÇAS LÍRICAS 
Com intervenção artística idealizada pela equipe do 
Theatro em parceria com o movimento Pimp my Car‐
roça e o coletivo Bijari, catadores de materiais reci‐
cláveis que circulam na cidade de São Paulo terão 
acesso ao universo da música lírica por meio de um 
processo de imersão com músicos do Theatro. 
Três dos catadores que participarão do processo serão 
selecionados para participar da intervenção urbana e 
terão suas carroças reformadas; nelas também serão 

instalados sistemas de som. Os catadores irão trabalhar 
o projeto artístico das carroças, com a colaboração do 
coletivo Bijari para circular pelas ruas da capital, de 
forma a preencher os espaços sonoros da urbe com 
música erudita. As intervenções acontecem a partir do 
dia 11, e no dia 20 uma das carroças “pimpadas” estará 
em exposição no interior do Theatro Municipal. 
 
WEBSÉRIE ESPECIAL 110 ANOS 
A série documental Theatro Municipal – Memória Viva 
de São Paulo narra a trajetória do Theatro Municipal, 
relatando seus primeiros espetáculos e ressaltando o 
seu compromisso com diferentes frentes artísticas 
como óperas, dança, teatro, música, e as artes plásti‐
cas. Com episódios mensais, começando em 23 de 
setembro, a websérie dirigida por André Ferezini, com 
roteiros de Bruna Torres, será dividida em quatro capí‐
tulos, com abordagens históricas. 
 
Os episódios serão lançados nos canais oficiais do The‐
atro Municipal no YouTube e no Facebook e poderão 
ser assistidos pelo público em qualquer momento. 
 
SERVIÇO 
Bilheteria: Venda de ingressos exclusiva no site  
do Theatro Municipal de São Paulo  
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé 
próximo à estação de metrô Anhangabaú. 
Mais informações em 
https://theatromunicipal.org.br/ pt‐br/theatro‐mu‐
nicipal/ 

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/theatro-municipal/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/theatro-municipal/

