
 

Compañia Antonio Gades apresenta Carmen 

e Fuenteovejuna no Rio de Janeiro e em São Paulo 

Espetáculos de dança espanhola contam com  

o patrocínio da Repsol Sinopec Brasil 

 

A turnê da Compañía Antonio Gades abre a Temporada Dell’Arte de 

Dança 2019 com o patrocínio da Repsol Sinopec Brasil no próximo dia 

31 de março.  A companhia, considerada ainda hoje a principal ícone 

da dança espanhola e principal representante da dança flamenca no 

mundo, apresenta o espetáculo Carmen e a coreografia inédita 

Fuenteovejuna nas próximas semanas no Rio de Janeiro e em São 

Paulo. 

 

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro é o primeiro palco a receber a 

companhia, com a encenação de Fuenteovejuna nos dias 29 e 30 de 

março – sexta e sábado – e de Carmen no domingo, 31 de março. Na 

cidade, os espetáculos têm o apoio da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal 

de Cultura, além de patrocínio da ONS e Repsol Sinopec Brasil. 

 

Em seguida, o grupo segue para São Paulo, onde também fará três 

apresentações, no Teatro Bradesco: Fuenteovejuna na terça, dia 2 de 

abril; e Carmen na quarta e quinta, dias 3 e 4 de abril. 

 

Sobre a dança espanhola e seu mestre 

O balé Carmen, inspirado livremente na obra do romancista francês 

Prosper Merimée, foi a primeira obra cênica da mítica colaboração de 

Antonio Gades com o cineasta Carlos Saura. A dupla partiu da intensa 

música criada por Bizet para sua ópera homônima, que conta a 

história de amor de Don José pela cigana Carmen, carregada de 

sensualidade, paixão, amor e rivalidade reverberados no mais 

autêntico flamenco.  



Fuenteovejuna é a versão teatral criada por Gades sobre a obra 

homônima do dramaturgo espanhol Lope de Vega. O núcleo da 

história gira em torno da luta solidária de um povo contra a tirania de 

um cacique, símbolo do despotismo e dos privilégios inamovíveis das 

classes dominantes. 

Antonio Gades (1936-2004), lenda da dança, é uma das figuras mais 

importantes na dança e no teatro europeu do século 20. A obra de 

Gades buscava restaurar a essência de cada passo, definido pela 

tradição, pelo folclore, pelo povo. Seu trabalho pode ser visto como 

uma tentativa de estudar a cultura clássica e popular espanhola em 

profundidade. 

 

 

 

SERVIÇO 

 

Compañía Antonio Gades 

 

 

Rio de Janeiro  

Fuenteovejuna – sexta e sábado, 29 e 30 de março – 20h 

 

Carmen – domingo, 31 de março – 16h 

 

Local: Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

 

Pç. Floriano, s/n – Cinelândia, Rio de Janeiro – RJ 

 

Ingresso: de R$ 50,00 a R$ 320,00 

 

São Paulo 

 

Fuenteovejuna e Carmen 

 

Compañía Antonio Gades 



 

Fuenteovejuna – terça, 02 de abril – 21h 

 

Carmen – quarta e quinta, 03 e 04 de abril – 21h 

 

Local: Teatro Bradesco 

 

Rua Palestra Itália, 500, 3° Piso – Perdizes, São Paulo – SP 

 

Ingressos: de R$ 100,00 a R$ 320,00 

 

 


