Através da Iris, com Nathalia Timberg
Apresentação faz parte da programação do evento de moda, Minas Trend

O projeto os clássicos estão na moda recebe a atriz Nathalia Timberg no espetáculo
comemorativo de seus 90 anos, o documentário cênico Através da Iris. A peça, que tem
texto inédito de Cacau Hygino, direção de Maria Maya e direção de produção de Bruna
Dornellas e Wesley Telles, faz uma homenagem à novaiorquina Iris Apfel, ícone mundial da
moda que, aos 97 anos, é empresária, designer de interiores e uma das maiores
referências mundiais na arte pop e no mundo fashion. É dela o lema “More is more, less is
bore.” Mais é mais, menos é chato, uma brincadeira com o velho “Menos é mais”.
Na montagem, sozinha no palco, Nathalia Timberg está em cena como Iris Apfel dando
uma entrevista - ela abre sua casa e divide, com uma suposta equipe jornalística, suas
histórias e opiniões sobre os mais variados assuntos, sem papas na língua.
Em Belo Horizonte, serão duas apresentações no Teatro SESIMINAS, dias 13 e 14 de abril,
sábado, às 20h e domingo, às 19h, com ingressos a partir de 25 reais. As sessões terão
tradução em Libras e, após a sessão de domingo haverá bate-papo com Nathalia Timberg,
sob mediação de Cris Guerra. O evento faz parte da programação oficial do Minas Trend,
compre seu ingresso AQUI.
A realização de “Através da Iris” é do projeto Os clássicos estão na moda e do Festival
Teatro em Movimento com o patrocínio do Instituto Unimed BH e CEMIG, por meio da lei
Federal de Incentivo à Cultura.O SESI é corealizador da montagem na capital mineira.

Informações
Dias e horários: 13 e 14 de abril, sábado às 20h e domingo às 19h
Local: Teatro SESIMINAS - Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia/BH
Valor do Ingresso: Plateias I e II - R$ 50,00 (inteira) - R$ 25,00 (meia entrada)
Venda on line: https://checkout.tudus.com.br/centro-cultural-sesiminas-atraves-dairis/selecione-seus-ingressos
Informações: 3241-7181
Site: http://www.minastrend.com.br/

