Sétimo capítulo de Alta Sociedade Baixa tem intervenção divina
No sétimo capítulo da instaséria mais famoso do país, o todo poderoso, vivido por
Luiz Fernando Guimarães, aparece para dar um basta. Novo episódio tem ainda as
participações de Eliana e Juliana Didone

As confusões de Lidia Coutinho chegaram ao topo. Para dar um basta na bagunça armada pela
socialite e sua turma, Luiz Fernando Guimarães e Eliana foram convocados para viver Deus e uma
anja no sétimo capítulo da instasérie “Alta Sociedade Baixa”, já vista por mais de 7,5 milhões de
pessoas, e um hit na quarentena brasileira. Criada pelo coletivo Team O!, a série digital parte da
premissa de uma socialite, casada com um candidato a governador, que resolve dar uma festa em
plena quarentena, quebrando todas as regras de isolamento. A cada semana no entanto, novos
participantes entram na trama, complicando cada vez mais a situação e levando o evento a uma
situação incontrolável. O elenco estelar da série reúne nomes fixos como Adriane Galisteu, Tom
Cavalcanti, Samantha Schmutz e Marilia Gabriela, e conta a cada semana com novas participações
especiais.
Depois de revelações surpreendentes do último capítulo, como a verdadeira história da família de
Arnoldo (Theodoro Cochrane), que se descobriu filho de Gabriel o Governador (Marília Gabriela) e
da doméstica Cleide (Gorete Milagres), Deus (Luís Fernando Guimarães) resolve interceder na festa
de Lidia Coutinho para decidir o juízo final de todos os que quebraram a quarentena para ir ao
evento. Juliana Didone também aparece como convidada especial no novo capítulo.
O desfecho da trama vai ganhar o formato de um divertido reality show chamado, “Big Juizo Final”,
onde os espectadores e o mundo todo vão poder decidir, através de uma votação real no Stories do
perfil da série, o destino dos oito participantes da festa proibida de Lidia Coutinho. Os espectadores
vão poder votar até sexta feira desta semana. O ultimo capítulo da série, com o final escolhido pelo
público, vai ao ar no dia 22 de junho, em edição especial de último capítulo, às 18 horas!
A série tem sido acompanhada semanalmente por milhares de pessoas, distribuídos entre os perfis
dos atores da série no Instagram. “Alta Sociedade Baixa” foi compartilhada e os episódios
publicados em perfis de seguidores e veículos de comunicação.

A Instaserie
Escrita por Rodrigo Pitta e Marcello Bosschar, a série “Alta Sociedade Baixa” tem direção de Rodrigo
Pitta e Mariana Jorge e é totalmente filmada indoors, sem contato presencial entre os autores,
atores e diretores. Através de recursos de edição e web filming como linguagem principal, a série
apresenta uma dramaturgia moderna e criativa, para ilustrar uma passagem histórica da sociedade
contemporânea.

A ideia do coletivo Team O! recebeu adesão imediata do elenco estelar, que topou filmar e
produzir o próprio figurino e maquiagem. Rodrigo e Mariana comandaram as gravações que atores
e diretores fizeram em suas casas em Miami, Los Angeles, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Em casa, os atores dão vida aos personagens com suas próprias roupas, ambientes e móveis viram
cenário para as cenas captadas em diversos formatos, filmadas pelos próprios artistas com a ajuda
de companheiros de isolamento.

A Trama
A série gira em torno de uma festa de máscaras organizada pela mulher do candidato a prefeitura
do Rio (Schmütz e Cochrane) durante a quarentena. No elenco estelar estão Tom Cavalcante,
Adriane Galisteu, Marilia Gabriela, Glamour Garcia, Gustavo Mendes, Karol Conká, Leonardo
Miggiorin, Gorete Milagres, Seu Jorge, entre outros.
A partir daí, muitas confusões acontecem e irão deixar, a cada episódio, o espectador ainda mais
preso à trama. Uma comédia ácida e contemporânea, que fala sobre os “ups” e “downs”, de um
confinamento obrigatório, que vai revolucionar essa quarentena.
A abertura tem arte de Vinicius Fragoso e remix da faixa histórica de Cazuza, “Burguesia”, feito pelo
Dj e produtor Gaspar Muniz, filho do artista Vik Muniz. A partir do terceiro episódio, “Alta
Sociedade Baixa” ganhou um segundo tema – a canção inédita “Avant Garde Kardashians”, assinada
por Rodrigo Castilho, músico brasileiro radicado em Londres.
O ilustrador Leandro Assis, famoso por suas charges políticas no Instagram, criou uma série inédita
de ilustrações para o encerramento de cada capítulo.
A série está sendo veiculada apenas no Instagram (IGTV), em uma página criada especialmente para
abrigá-la (@altasociedadebaixa) e também nos perfis de todos os atores e produtores do elenco.
Para saber mais do projeto, acesse:
https://www.midiorama.com/alta-sociedade-baixa

