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ONEMA
00 Uma Aventura Lego
Cópias dubladas e legendadas.
0000 As Aventuras de Peabody e
5henaan
Cópias dubladas e legendadas.
000 Frozen - UmaAventura
CongeIante
Cópias dubladas e legendadas.
000 O Menino e o Mundo
O Rodência e o Dente da PriIKesa
Cópias dubladas .
• Confira em Cinema (pág. 64)
as resenhas e as salas onde asfiras
são exibidas.

EXPOSiÇÕES

Grimm Agreste
Esta mostra desbrava o universo dos 156
contos dos irmãos Grimm, escritos entre
1812 e 1815. As fábulas são contadas por
meio de instalações interativas espalhadas
por 2150 metros quadrados. Entre os desta-
ques, há xílogravuras do artista pemambu-
cano José Francisco Borges. As 43 ilustra-
ções foram publicadas no livro que inspirou
a exposição, Contos Maravilhosos Infantis e
Domésticos, de Jacob e Wilhelm Grimm
(Editora Cosac Naify, 672 páginas, R$
99,00). Além delas, há outras duas matrizes
inéditas. A produção e a concepção são de
Rachel Brumana, com curadoria de Alvíse
Camozzi, William Zarelta Ir. e Chrisrine
Rôhrig. Daniel Maía assina a sonoplasria.
No Carnaval, o funcionamento da unidade é
diferenciado: abre de sábado (l"ia terça (4).
Fecha na quarta (5) e na quinta (6). Rec. a
partir de 2 anos. Esrreou em 21/2/2014.
Sesc Imerlagos. Avenida Manuel Alves
Soares, 1100, Inierlagos. 'a' 5662-9500.
Quarta a domingo e feriados. 10h às
/6h30. Acesso à unidade: R$ 1,00 a
R$ 7,00. ESTac.(R$ 7.(0). www.sescsp.org.
br/grimmagreste. Afê 31 de agosto.

TEATRO

Circulo das Baleias
Da companhia Pia Fraus, o espetáculo con-
ta as aventuras de Jujuba, uma pequena ba-
leia jubarte que se perde da mãe. Solitária,
ela encontra Gardel, um pínguím argentino
com quem faz amizade. A dupla segue ao
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Wem, Diana, Bel e
Mundy: o burburinho
já começa na porta
do teatro

polo sul para encontrar o Círculo das Ba-
leias, onde poderá viver com segurança.
Seguindo a tradição da trupe, a interprera-
ção ocorre com bonecos, criados por Célia
Carnuda e manipulados por Ana Elisa Mar-
tas, Cristiano Bacelar, David Caldas e Na-

- c tãlía Gonsales. Gustavo Bernardo assina a
trilha sonora. Com autoria de Beto An-
dreetta, a peça é dirigi da por Wanderley Pi-
ras (50min). Rec. a partir de 4 anos.
Centro Cultural Banco do Brasil (70
lugares). Rua Álvares Penteado, 112, centro,
'a' 3//3-365/,8 Sê. Domingo, 11h.
R$ 10,00. Bilheieria: 9h121h (quan a seg).
Cc: todos. Cd: rodos. Afé 27 de julho.
Estreia prometida para domingo (9).

Classifiudos
O novo espetáculo da companhia La Mínima
coma a históría de animais que trabalhavam
em um circo, onde eram muito bem cuida-
dos, com direito até a salão de beleza. Mas,
por causa de uma lei que profbe a participa-
ção de bichos no picadeiro, tiveram de partir
e procurar emprego na seção de classificados
dos jamais. Eles fazem de tudo para conse-
guir trabalho em escritórios, lojas e até faróis.
Com Femando Sampaio, Femando paz e
Marcelo Castro. Texto de Paulo Rogério Lo-
pes e direção de Domingos Montagner
(50min). Rec. a partir de 4 anos.
Teatro do Sesc Pompeia (356lugares). Rua
Clelia, 93, Pompeia, 'a' 3871-7700. 6

810g Cidade das Crianças
Vai viajar? Dicas para manter osmenerzinhos longe
dos mosquitos. Em vejasaopaulo.comjblt>gcriancas

Por Marína Fuentes


