
RUPI KAUR WORLD TOUR 
 

#1 autora best-seller pelo New York Times, renomada 

poeta indiano-canadense que é hit mundial faz 

apresentação única em São Paulo 

Ingressos estão à venda a partir desta sexta-feira, 18 de novembro 

em Eventim.com.br 

Rupi Kaur é atualmente uma das mais celebradas artistas da palavra em todo o mundo. 

A poeta, escritora, artista e performer nasceu em Panjabe, na Índia, e emigrou com seus 

pais para o Canadá aos quatro anos de idade. Rupi tem encantado audiências em todo o 

mundo através do poder de sua voz, fazendo performances cativantes e criando uma nova 

experiência para a poesia falada. 

O público é conduzido para uma jornada envolvendo sentimentos de perda pessoal, amor, 

crescimento, saúde mental, comunidade, amizade e força, presentes na poesia e 

performances da artista, que são embaladas por música e projeções especiais que 

garantem uma conexão única com a artista no palco.  

Rupi apresenta poemas de seus livros best-sellers “milk and honey” (no Brasil “outros 

jeitos de usar a boca”), “the sun and her flowers” (no Brasil “o que o sol faz com as 

flores”) e “home body” (no Brasil “meu corpo, minha casa”), além de peças inéditas. 

A sutileza é uma marca da jovem poeta, que conquistou toda uma geração com suas 

palavras bonitas para falar de coisas difíceis, como abusos, relacionamentos tóxicos, 

autoaceitação, cobranças e muito mais. 

A apresentação da poeta indiano-canadense acontece no Auditório Simón Bolívar, no 

Memorial da América Latina, no dia no de 4 de fevereiro de 2023 e é mais uma 

realização da 30E – Thirty Entertainment. 

Ingressos estão disponíveis a partir de 18 de novembro em Eventim.com.br. Confira 

mais informações em SERVIÇO abaixo. 

Rupi Kaur 

Rupi Kaur é uma poeta, escritora, artista e performer, que as 21 anos, ainda estudante 

universitária, escreveu, ilustrou e publicou sua primeira coleção de poesias, “milk and 

honey” (no Brasil “outros jeitos de usar a boca”) que se transformaria em um enorme 

sucesso mundial. 

Seu lançamento seguinte foi “the sun and her flowers” (no Brasil “o que o Sol faz com as 

Flores”), que também foi celebrado pela crítica especializada mundial. Essas coleções 

venderam mais de onze milhões de cópias e foram traduzidas para mais de 42 idiomas. 



Seu terceiro título de poemas, “home body” (no Brasil “meu corpo, minha casa”), estreou 

em primeiro lugar nas listas de best-sellers em todo o mundo e foi escrito para ser uma 

carta de amor para a existência. 

“Eu comecei a escrever esse livro num momento em que me sentia completamente 

perdida em relação ao meu corpo e ao mundo. “home body” é sobre o que partiu meu 

coração, e sobre o que colou os pedaços de volta”, conta ela no Instagram. “Eu o escrevi 

durante a minha batalha contra a depressão e a ansiedade; escrevi durante o meu 

tratamento; em dias que não conseguia nem sair da cama”, revela. 

Inspirado nos temas “milk and honey”, o último e quarto livro de Rupi, “healing through 

words”, também se tornou um recente best-seller internacional. 

Em 2021, Rupi foi produtora executiva e estrelou seu filme de estreia, “Rupi Kaur Live”, 

que atualmente está sendo transmitido no Amazon Prime Video. 

O trabalho de Rupi aborda amor, perda, trauma, cura, feminilidade e migração. Ela se 

sente mais em casa ao criar arte, apresentar sua poesia no palco e passar o tempo com a 

família e os amigos. 

 

Sobre a 30E – Thirty Entertainment 

A 30E – Thirty Entertainment representa a nova geração do entretenimento ao vivo 

atuando em duas grandes frentes – Festivais, Grandes Turnês e Projetos Especiais -, a 

empresa vem desenvolvendo o posicionamento “Delivering Happiness” que traduz o 

propósito da empresa e coloca em prática uma atuação mais preocupada com a 

experiência do público e das marcas. A 30E opera com grandes heads e contratos 

de partnership exclusivos com as principais companhias do mercado de entretenimento 

mundial. 

 

SERVIÇO 

Data: 04/02/2023 

Local: Auditório Simón Bolívar 

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01156-001 

Horário da Apresentação: 20h00 

Abertura da Casa: 18h00 

Classificação etária: 14 anos.  

Setores e preços: 

Plateia A – R$ 280,00 (inteira) | R$ 140,00 (meia-entrada) 

 

 



BILHETERIA OFICIAL - SEM TAXA DE SERVIÇO - MEDIANTE DISPONIBILIDADE 

Espaço Unimed 

Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda São Paulo/ SP 

Horário de funcionamento: de terça à sábado, das 10h às 17h - exceto feriados | Em dias 

de eventos: das 10h até a hora do evento 

*A Eventim e a promotora não se responsabilizam por compras efetuadas em canais não 

oficiais. 


