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ROCKABY Solos
ao Ar Livre
GTN Grupo de Teatro da Nova
Universidade Nova de Lisboa

“ROCKABY solos ao ar livre” é um espetáculo sobre o universo do singular. A
partir de peças contemporâneas escolhemos estes monólogos que espelham
o isolamento , as dúvidas desejos e pensamentos das personagens. Através de
um cicerone, o público é conduzido pelo espaço ao encontro de cada ambiente
unitário: uma rapariga que se prepara para um encontro, ao fim de tanto tempo
sozinha, um jovem assessora de imprensa que só se interessa por quem faz uma
boa capa, uma revisitação ao universo de Fassbinder com uma Petra Von Kant
a despedir-se da sua amada, uma mulher que bebe num bar e ouve os barcos
que passam no rio, outra mulher que foi abusada e decide o que fazer, um rapaz
que interpreta Rockaby a canção de Beckett. Um espetáculo onde personagens
individualistas se questionam sobre o coletivo de uma Europa em estado
de emergência.

De Athol Fugard, Christopher Hampton, Cynthia Heimel, David Hare, Falk Ritcher, John Patrick
Shanley, Laurie Anderson, Samuel Beckett, William Mastrosimone Tradução Mariana Antunes
Encenação Marina Albuquerque Interpretação Beatriz Afonso, Catarina Palma, Jéssica Pires,
Júlio Barros, Mariana Antunes Música Ricardo Pereira Espaço e figurinos GTN Contra Regra
Luzia Lambuça Fotografia de cena Rabeca Veiga da Fonseca Produção Bruna Garófalo
MTU Mostra de Teatro Universitário Coprodução UC/TAGV, CITAC, GEFAC, TEUC, Thíasos
Local auditório TAGV Duração 1h20 M12 €2
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos e 30 minutos antes das sessões de cinema.
Encerra 30 minutos após o seu início
www.mtu.pt

Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos,
estudantes, comunidade uc, rede alumni

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630

uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10,
desempregado, profissional do espetáculo,

Temporada 2020/21

parcerias TAGV

Diretor Fernando Matos Oliveira

Os bilhetes com desconto são pessoais e
intransmissíveis e obrigam à identificação na
entrada quando solicitada. Os descontos não
são acumuláveis.
Evento com entrada gratuita — reserva
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
Medidas preventivas COVID-19 nos
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante
disponível
— respeite a distância de segurança de
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação
dos assistentes de sala
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
TAGV é uma estrutura da Universidade
de Coimbra

Apoio à divulgação
Parceria
Cinema à segunda

e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento

Diretora adjunta Luísa Lopes
Administração António Patrício
Comunicação Marisa Santos
Produção Elisabete Cardoso
Técnica José Balsinha, Celestino Gomes, João
Conceição, José Balsinha, Mário Henriques,
João Silva, Laurindo Fonseca,
Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa
Maria Marques

Parcerias

Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

Arquivo André Heitor
Laboratório LIPA Cláudia Morais
Apoio para a reabilitação

239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt

Mecenas para a reabilitação

Bilheteira

Teatro Académico
de Gil Vicente

O TAGV é membro

239 855630

Apoios institucionais

Receção

