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Personagem interpretado por caxiense celebra raízes "gringas"
Foto: Claudio Etges / Divulgação
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Espetáculo gaúcho "Imobilhados" será
apresentado no Canadá
Será em maio, no Festival Masq'alors

A capacidade de dizer muito apenas por meio da expressão corporal e de emocionar plateias com o uso de máscaras faz do espetáculo

Imobilhados uma experiência possível de ser compartilhada em qualquer lugar do mundo. Capitaneada pelo grupo porto-alegrense

Máscara EnCena — que conta com o caxiense Fábio Cuelli entre os integrantes — a montagem foi apresentada no último fim de semana

em São Paulo e irá muito mais longe em breve. O grupo mostrará Imobilhados no Festival Masq'alors, no Canadá. Será no dia 25 de maio,

em Saint-Camille (município da província de Quebec). 

Leia mais:

"Imobilhados" retorna à Serra Gaúcha com apresentações gratuitas que circulam pelo interior do Estado

Vale lembrar que no espetáculo, dirigido por Liane Venturella, Cuelli celebra suas raízes "gringas" por meio do personagem João, que

carrega simbolicamente entre seus pertences um acordeon e um garrafão de vinho.

Compartilhar

Siliane Vieira
siliane.vieira@pioneiro.com



	



	

	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Diário de Santa Maria 
CIDADE: Santa Maria (RS) 
SEÇÃO: Cultura Variedades 
PÁGINA: 26 
DATA: 15/03/2019 

 
 

 
 



	



	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Zero Hora 
CIDADE: Porto Alegre (RS) 
SEÇÃO: Segundo Caderno 
PÁGINA: 8 
DATA: 07/09/2017 
 

 
    



	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Jornal do Comércio 
CIDADE: Porto Alegre (RS) 
SEÇÃO: Caderno Viver / No palco 
PÁGINA: 3 
DATA: 08/09/2017 
 

 
 
 
 
 

    



	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Jornal do Comércio 
CIDADE: Porto Alegre (RS) 
SEÇÃO: Contracapa 
PÁGINA:  
DATA: 16/06/2017 
 

 
 
 



	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Zero Hora 
CIDADE: Porto Alegre (RS) 
SEÇÃO: Segundo Caderno / Guia para sair 
PÁGINA: 9 
DATA: 02/06/2017 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



	

	

CLIENTE: Imobilhados 
VEÍCULO: Jornal do Comércio 
CIDADE: Porto Alegre (RS) 
SEÇÃO: Caderno Viver / Artes cênicas 
PÁGINA: 2 
DATA: 02/06/2017 
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(Foto: Claudio Etges)

Nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, sexta e sábado, às 20h, o espetáculo Imobilhados, uma
produção do grupo Máscara EnCena, será apresentado no teatro do SESI Campinas Amoreiras. O
teatro de máscaras aborda a solidão humana, os dilemas e os desafios de convivência entre
moradores de um prédio. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema
Meu SESI, www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Entre os moradores de
um edifício residencial,
encontram-se os mais
variados tipos de
personalidades: uma
mulher carente e
romântica, um homem
recém-chegado do
interior, um velho
ranzinza, uma hippie,
uma síndica maníaca
por limpeza, um casal
punk, etc. Esses vizinhos
desdobram suas relações
e testam os limites da
convivência, expondo
seus segredos, anseios e
fragilidades.

A peça faz uso da máscara expressiva inteira, com uma linguagem que dispensa a fala, fazendo com
que a atuação seja feita por meio de gestos, ações e movimentos. A trilha sonora é composta por
músicas originais, de balada romântica, tango, marcha alemã e até funk carioca, inspiradas na
personalidade e comportamento de cada personagem, revelando muito dos sonhos, das fantasias e

PUBLICIDADE

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Carta Campinas
41.414 curtidas

Curtir Página

PUBLICIDADE

Grupo Máscara EnCena fala sobre solidão e
convivência em ‘Imobilhados’

By Cultura Carta Campinas / in Cultura, Teatro / on segunda-feira, 11 fev 2019 09:24 PM / 0 Comment
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Estadão, que apoiou o golpe, descobre a pólvora: Bolsonaro é movido por fanatismo O racismo persiste e adquire novas feições e estrutura para a perpetuação dos privilégios

terça-feira 26 fevereiro, 2019
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SESI Campinas Amoreira promove
peça de teatro
Com entrada gratuita, o evento acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro

13/02/2019

Publicidade

O SESI Campinas Amoreiras recebe, nos dias 15 e 16 de fevereiro, sexta e sábado, às 20h, o espetáculo “Imobilhados”, uma produção do

grupo Máscara EnCena. O teatro de máscaras aborda a solidão humana, os dilemas e os desafios de convivência entre moradores de um

prédio. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, www.sesisp.org.br/meu-sesi

O enredo se passa entre os moradores de um edifício residencial, no qual encontram-se os mais variados tipos de personalidades: uma

mulher carente e romântica, um homem recém-chegado do interior, um velho ranzinza, uma hippie, uma síndica maníaca por limpeza e um

casal punk. Esses vizinhos desdobram suas relações e testam os limites da convivência, expondo seus segredos, anseios e fragilidades.

Com uma linguagem que dispensa a fala, a peça faz com que a atuação seja feita por meio de gestos, ações e movimentos. A trilha sonora

é composta por músicas originais de balada romântica, tango, marcha alemã e até funk carioca, inspiradas na personalidade e
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ESPETÁCULO DE MÁSCARAS ABORDA A SOLIDÃO HUMANA

   

O SESI São José do Rio Preto recebe nos dias 12 e 13 de abril, sexta e sábado, às 20h, o espetáculo

Imobilhados, uma produção do grupo Máscara EnCena, de Porto Alegre – RS. O teatro de máscaras

aborda a solidão humana, os dilemas e os desafios de convivência entre moradores de um prédio. A

entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI,

www.sesisp.org.br/meu-sesi (http://www.sesisp.org.br/meu-sesi), e retirados na secretaria do SESI de

segunda a sexta, das 8h às 11h e das 15h30 às 19h, e no sábado, das 9h às 13h. 

(http://www.noticiasdobem.com.br/admin/fotos/g/imagem10_10_0_9.jpg)Entre os moradores de um

edifício residencial, encontram-se os mais variados tipos de personalidades: uma mulher carente e

romântica, um homem recém-chegado do interior, um velho ranzinza, uma hippie, uma síndica

10/4/2019 / Notícias do Bem / Espetáculo de máscaras aborda a solidão humana Curtir 68 Compartilhar
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Espetáculo debate desastre natural

em Mariana (MG)
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Jussara Helene Martins fará palestra e
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maníaca por limpeza, um casal punk, etc. Esses vizinhos desdobram suas relações e testam os limites

da convivência, expondo seus segredos, anseios e fragilidades.

A peça faz uso da máscara expressiva inteira, com uma linguagem que dispensa a fala, fazendo com

que a atuação seja feita por meio de gestos, ações e movimentos. A trilha sonora é composta por

músicas originais, de balada romântica, tango, marcha alemã e até funk carioca, inspiradas na

personalidade e comportamento de cada personagem, revelando muito dos sonhos, das fantasias e da

poesia com que cada um tinge o seu cotidiano.

Convidando o espectador a testemunhar alguns fragmentos da vida, Imobilhados apresenta as

particularidades existenciais individuais e coletivas, com situações hilárias e outras dramáticas, que se

desenvolvem em retratos simples e poéticos da vida humana.

(http://www.noticiasdobem.com.br/admin/fotos/g/imagem10_10_0_5.jpg)O espetáculo é apresentado

pelo programa SESI Viagem Teatral, realizado pelo setor de Artes Cênicas do SESI-SP, que um

panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências

estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias. A cada ano

cerca de 35 espetáculos são selecionados via edital para compor o projeto. As peças circulam por 17

teatros em todo o Estado de São Paulo. O Viagem Teatral movimenta mais de 460 artistas, técnicos,

produtores e profissionais que vivem em função da arte no País. Em 2018, por exemplo, mais de 62 mil

pessoas tiveram a oportunidade, gratuitamente, de assistirem os espetáculos apresentados.

SERVIÇO

Local: SESI Av. Duque de Caxias, 4656 - Vl. Elvira - São José do Rio Preto/SP

Datas e horários:  12 e 13 de abril, sexta e sábado, 20h

Capacidade: 376 lugares 8 para cadeirantes

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Modalidade: Juvenil

Gênero: Teatro de Máscaras/Drama

COMUNIDADE

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/comunidade/comunidade-

busca,Comunidade.html)

CULTURA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/cultura/cultura-

busca,Cultura.html)

JUSTIÇA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/justica/justica-

busca,Justiça.html)

PAZ

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/paz/paz-

busca,Paz.html)

FELICIDADE

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/felicidade/felicidade-

busca,Felicidade.html)

SAÚDE

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/saude/saude-

busca,Saúde.html)

MÚSICA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/musica/musica-

busca,Música.html)

SOLIDARIEDADE

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/solidariedade/solidariedade-

busca,Solidariedade.html)

INSPIRAÇÃO

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/inspiracao/inspiracao-

busca,Inspiração.html)

DOAÇÃO

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/doacao/doacao-

busca,Doação.html)

FOTOGRAFIA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/fotografia/fotografia-

busca,Fotografia.html)

GASTRONOMIA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/gastronomia/gastronomia-

busca,Gastronomia.html)

FÉ

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/fe/fe-

busca,Fé.html)

MEIO AMBIENTE

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/meio-

ambiente/meio-ambiente-busca,Meio

Ambiente.html)

FAMÍLIA

(http://www.noticiasdobem.com.br/listaprod/familia/familia-

busca,Família.html)


