“Zodíaco” no palco do Santa Isabel: astrologia inspira espetáculo que combina artes
aéreas, dança, teatro, música e acrobacia.
“Doze casas, 60 corpos. 60 corpos em 12 casas. 12 casas em cada corpo. Teu corpo te
sufoca, te acolhe ou te liberta? Qual a casa do teu corpo? Qual corpo habita tuas casas?”
Companhia de acrobacia aérea pernambucana, a Lírica no Ar, reapresenta o espetáculo
“Zodíaco”, no Teatro Santa Isabel, no próximo dia 20, feriado de Corpus Christi, às 20h. Os
ingressos da estreia no dia 14 de Junho, no mesmo teatro, esgotaram em três dias. Zodíaco
traz um formato inovador misturando teatro, acrobacia, artes visuais, dança aérea e
contemporânea. São mais de 60 acrobatas e dançarinos em palco, divididas/os em 3 atos,
representando dos 12 signos. A pré venda com preços promocionais da nova data começa
nesta quarta-feira (29) através no instagram no Espetáculo.
Áries, o primeiro signo da mandala e início do ano novo astrológico, é performado na
primeira cena e reúne todo o vasto elenco. Os demais atos e cenas seguem a ordem
zodiacal: Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, escorpião, Sagitário, Capricórnio,
Aquário e Peixes.
As performances no tecido acrobático e na lira aérea ao contrário de dominarem as cenas
exclusivamente, típico das apresentações tradicionais circenses, integram os demais
elementos da construção do enredo: se articulam com as outras linguagens presentes na
montagem, como dança, música e artes visuais. Além disso, a utilização dos aparelhos
aéreos vai ser mais experimental e orgânica, produto de quase 10 meses de estudos da
Companhia organizadora.
O projeto de pesquisa que compõe Zodíaco apresenta uma leitura que foge dos estereótipos
astrológicos e se apoia em arquétipos, emoções, mitologia e conceitos para compor
ambientes que oscilam entre fantásticos, alucinantes e assustadores.
A trilha sonora, criada e organizada pelo multi instrumentista Raphael Souto e as projeções
e projeto gráfico do artista visual Raul Luna, garantem a estética experimental que conversa
com coreografias desenvolvidas pela Companhia em parceria com Viiva Domingues. O
figurino é exclusivo e assinado pelos estilistas Marc Andrade e Arthur Amorim.. A direção
geral e roteiro são de Amanda Baptista e Jéssica Santos.
Serviço
Espetáculo Zodíaco
Realização da Cia Lirica no Ar
Dia: 14 de Junho, às 19h (ingressos esgotados) e 20 de Junho, às 20h (disponíveis para pré
venda)
Onde:Teatro Santa Isabel
Ingressos:
R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
*R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) na pré venda
À venda na hora na bilheteria do teatro ou pelo site:

https://www.sympla.com.br/zodiaco__530881
Redes sociais:
instagram.com/espetaculozodiaco
Ficha Técnica
Trilha sonora por Raphael Souto
Figurino Marc Andrade e Arthur Amorim
Projeto Gráfico por Raul Luna
Dança por Viiva Domingues
Realização Cia Lirica no Ar
Contato
Amanda Baptista (81) 98164.5655
Jéssica Santos (81) 99757.4887

