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Experiência imersiva na Igreja de São Roque
recria quadros de Caravaggio

Entre 31 de março e 3 de abril, a Igreja de São Roque será palco de um

espetáculo imersivo que cruza teatro, música clássica e pintura barroca.

Com produção 100% portuguesa, a dramatização com quadros ‘vivos’ pretende

recriar e interpretar, em palco e em tempo real, 21 obras do mestre pintor

italiano.

Lisboa, 21 de março de 2022 – A Fever, principal plataforma de descoberta de

entretenimento ao vivo, junta-se à Meritopelago e anuncia uma nova experiência imersiva, que

decorrerá de 31 de março a 3 de abril na Igreja de São Roque, em Lisboa: Quadros Vivos de

Caravaggio é um espetáculo que cruza teatro, música clássica e pintura barroca, numa

interpretação em palco e em tempo real de 21 obras do mestre pintor de origem italiana. 
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cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Com seis sessões disponíveis, numa produção 100% portuguesa, o encenador Ricardo Barceló

reúne neste espetáculo imersivo cinco  atores que, através da expressividade física e facial, das

poses e dos trajes, dão vida aos quadros de Caravaggio, intercalando entre movimentos

delicados e estudados.

“A Flagelação de Cristo” e “A Anunciação” são algumas das conhecidas obras de Caravaggio que

contarão com a interpretação dos artistas neste espetáculo, com uma seleção musical que prima

pelas melodias barrocas da Missa em SI menor de Bach, e uma iluminação que pretende

replicar o típico efeito luminoso das obras deste artista barroco.

A experiência dos Quadros Vivos de Caravaggio dirige-se a todos os amantes de pintura e de

música clássica que, no cenário mágico envolvente, poderão também desfrutar da subliminar

arte sacra e a luxuosa talha dourada da Igreja de São Roque, no coração de Lisboa. 

A entrada é gratuita e condicionada à aquisição de um catálogo com o custo de 18 euros, que

detalha a informação sobre as obras dramatizadas no espetáculo. 
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