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Exposição Sensibilidades Reveladas | até 25/11

Completamos 4 anos
em Setembro.
Inaugurado em 20 de janeiro de 1932, localizado na Avenida Jerônimo
Monteiro, em Vitória, o edifício onde hoje funciona o Centro Cultural
Sesc Glória, por longo tempo, foi considerado um dos edifícios mais
altos da cidade. Construído com estilo eclético somado a elementos
neoclássico e art déco foi sede do CineTheatro Glória. Tombado como
patrimônio histórico, o prédio ainda se destaca na paisagem urbana e
atrai atenção de visitantes de todas as partes do Estado.

Artes Cênicas

"Clake" | 25/9, às 19h30

Reformado e aberto ao público em 2014, o Sesc Glória é mantido pelo
Serviço Social do Comércio (Sesc) e pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio). Referência para os capixabas e turistas que visitam a capital, o Centro Cultural
Sesc Glória completa quatro anos de atividades, em 27 de setembro, e
se caracteriza como uma importante ferramenta de transformação da
sociedade por meio de suas principais atividade, a Cultura e a Arte.
O prédio abriga dois espaços para espetáculos: o Teatro Glória, com
600 lugares, e o Virgínia Tamanini, com 80 lugares. Além destes,
possui ainda duas Salas de Cinema, Espaços Expositivos, Biblioteca,
Sala de Dança e Sala da Palavra.
Assim, seguindo o propósito de promover e estimular o desenvolvimento da Cultura Capixaba, a cada mês, uma programação especial movimenta o espaço com espetáculos de Artes Cênicas, Música, sessões e
Mostras de Cinema, encontros de Literatura, exposições de Artes Visuais
e atividades dinâmicas na Biblioteca, ainda oferece diversos cursos voltados para artistas, escritores, músicos, grupos e interessados com foco
no aprimoramento da Arte e da Cultura. Tantas ações têm atraído um
público que já ultrapassa 80 mil visitantes por ano. Por isso, não faltam
motivos para conhecer e frequentar o Centro Cultural Sesc Glória.
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Artes Cênicas

Oficina “Elementos da Acrobacia
para Criação Cênica”

Palco Giratório: Circo no Ato (RJ)

01/9, das 10h às 17h | SALA DE DANÇA | Valor: R$ 6

Período para inscrição: 17 a 29/8 | Inscrição: bit.ly/acrobaciaSescGloria
Efetue o pagamento até dois dias após preencher o formulário. | Público-alvo:
atores, diretores, artistas circenses e estudantes de artes cênicas.
O objetivo é transmitir os exercícios de base da técnica, com as posturas
corretas e sem gasto de força desnecessário, oferecendo desta forma uma
rotina de treinamento para os participantes continuarem se desenvolvendo após o término da oficina.

Palco Giratório: "A Salto Alto –
Entre Gentilezas e Extermínios"

Circo no Ato (RJ)

02/9, às 19h | TEATRO GLÓRIA
R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
“A Salto Alto - Entre Gentilezas e Extermínios”conta a história de sete pessoas
que ao terem acesso a uma outra maneira de viver se despem de suas experiências para vestir essa outra realidade. O espetáculo se desenrola a partir dessa tensão entre um ambiente formal, refinado e personagens que carregam
em sua essência a irreverência de quem têm que reinventar e ressignificar a
vida a cada instante. O espetáculo profana a fábula romântica da Cinderela
tendo como principal crítica o consumismo desenfreado da nossa sociedade.

A Pequena Sereia

Dourado Produções e Eventos

09 e 16/9, às 17h | TEATRO GLÓRIA

R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia e comerciários) e R$ 24 (comerciantes e conveniados).
Ariel é uma adorável sereia, que vive no fundo do mar com seu pai, o rei
Tritão. Apesar de viver no mar, ela é fascinada pela vida em terra firme,
principalmente depois de ter salvado a vida de um belo príncipe. Assim,
ignorando os avisos de seus melhores amigos, Ariel faz um acordo com
Úrsula, a terrível bruxa dos mares, que, em troca da linda voz da pequena
sereia a transforma em humana. Mas, o que parece um sonho torna-se
realidade e passa a ser uma corrida contra o tempo, na qual Ariel precisa
conquistar o amor do príncipe e salvar o reino de seu pai.
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Cena Local: Líqüi{d}
Cia K

13,14 e 15/9, às 19h30 | 16/9, às 19h
TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).

Do concreto ao líquido, o espetáculo harmoniza força e fluidez em movimentos inspirados na estrutura psíquica, refletindo o universo que perpassa o comportamento humano em suas múltiplas facetas, fazendo-o
desaguar em um fluxo contínuo de descobertas individuais. Com trilha
autoral, minimalista/expressionista, executada ao vivo, o espetáculo tem
a intenção de oferecer a possibilidade de um momento de mergulho, que
conduz da superfície às camadas mais profundas da subjetividade, no
palco, traduzido pelo olhar contemporâneo dos artistas da Companhia que
atuam em “L í q ü { i d }”.

4ª Edição do Encontro “Cia de Dança
Mitzi Marzzuti e Convidados”
Cia de Dança Mitzi Marzzuti

14 e 15/9, às 19h | TEATRO GLÓRIA
R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada e comerciários) e R$ 24 (comerciantes e
conveniados). Venda antecipada nas escolas de dança: R$ 15
Criado originalmente em 2015 pela diretora da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti, o encontro de dança “Cia de Dança Mitzi Marzzuti e Convidados”,
alcança agora a sua 4ª edição em 2018. O projeto é focado principalmente
na formação de plateia e tem como intuito maior, a valorização, o reconhecimento, a qualificação e a visibilidade máxima do profissional da dança
capixaba. A concepção do evento tem como atração principal as apresentações de escolas de dança do ES convidadas, bem como da própria Cia.

Oficina de Iluminação Cênica
Sesc Dramaturgias – Dramaturgia da Luz
Ministrante: Flávio Andrade

19 a 21/9, das 18h às 21h30 | 22/9, das 10h às 19h

TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI | Valor: R$ 20 | Inscrição: 04 a 16/9

Inscrição: bit.ly/iluminacaoSescGloria | Efetue o pagamento até dois dias após preencher o formulário.
Público-alvo: técnicos, diretores, coreógrafos, atores, bailarinos, artistas plásticos, circenses e músicos.
O objetivo é proporcionar a aproximação dos interessados com habilidades técnicas, desde o reconhecimento da estrutura elétrica até a confecção de mapas e a operação. Além de oferecer conhecimentos
avançados sobre a manutenção de equipamentos e criação artística para o ofício do iluminador cênico.
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Artes Cênicas

Oficina “As Artes
do Palhaço”

Quanto vale um corpo?

Iá! Cia de Dança

23/9, às 18h | TEATRO GLÓRIA

Palco Giratório: Circo Amarillo (SP)

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).

26 e 27/9, das 18h às 21h30
SALA DE DANÇA | Valor: R$ 8

O tempo passou... A loucura do dia a dia nos tira uns dos outros, pois infelizmente por questão de sobrevivência, muitas vezes nos afastamos do
que amamos e o que é pior, nos afastamos de nós mesmos! E agora, o
reencontro! Nossos corpos e trajetórias se misturam e juntos vamos dançando a história um do outro. Os corpos já não são mais os mesmos... E o
corpo, ah, o corpo é ingrato. Endurece, a bunda cresce, o culote aumenta,
enferruja, dá bicheira, como tudo que fica parado... O que vai ser? Como
fazer? Muitas perguntas, nenhuma dúvida. Sabemos que hoje esse corpo
não é o de antes. Está melhor! São corpos traçados por histórias, malhados
pelas experiências. Gostamos de nós do jeito que somos, nos assumimos...
E somos um corpo vivo, muito cheio de amor e vontade e com toda a certeza de que o que mais queremos é DANÇAR!
Quanto tempo vale um corpo? O corpo tem validade? Há tempo certo para
dançar? Alguém sabe? Talvez não tenhamos mais nenhum tempo, e não
temos tempo a perder. Nosso tempo é hoje, o presente, o agora. E vamos
dançar! Viva a dança! Viva a nós, que ainda nos permitimos sonhar!

Período para inscrição: 10 a 23/9
Inscrição: bit.ly/palhacoSescGloria
Efetue o pagamento até dois dias
após preencher o formulário.
Público-alvo: atores, atrizes, diretores, artistas circenses e estudantes de
artes cênicas.
A oficina será uma introdução à dramaturgia circense e a metalinguagem
contemporânea por meio de jogos
que estimularão a criatividade do
participante, provocando a sutileza
e aguçando a percepção para se conectar com a arte da palhaçaria, que
pode ser aplicada em diferentes áreas,
como a música, a dança e o circo.

Palco Giratório: "Clake"
Circo Amarillo (SP)

25/9, às 19h30 | TEATRO GLÓRIA

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).

Espetáculo cômico que evidencia o trabalho da dupla Marcelo Lujan
e Pablo Nordio como palhaços excêntricos musicais. Sequências de
gags clássicas são combinadas com a linguagem contemporânea da
dupla e resultam num espetáculo de palhaçaria física e musical. Uma
interessante experiência de sonoridades e circo que diverte o público
de todas as idades. Desde 1997, o grupo Circo Amarillo vem desenvolvendo uma pesquisa diferenciada com base na figura do palhaço
excêntrico musical. Formado na Argentina e sediado no Brasil, o grupo
atua em espetáculos em lona, teatro e rua, de forma diversificada, e
construiu um repertório de quatro espetáculos: Café Conserto, Experimento Circo, Risos e Clake. Este último, dirigido por Domingos
Montagner, estreou em 2012 por meio do Edital do Programa de Ação
Cultural do Governo do Estado de São Paulo (PROAC).
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Cena Local: Quixotinadas
Grupo Vira Lata de Teatro

29/9, às 19h30 | TEATRO GLÓRIA

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
A extraordinária figura de D. Quixote, criada por Miguel de Cervantes,
juntamente com seu fiel escudeiro Sancho Pança é colocada no sertão
nordestino, gerando as confusões e consequências decorrentes dessa troca
de cenário. Sancho Pança segue com seu amo para mais essa aventura e
continua sua busca pela terra que o cavalheiro andante lhe prometeu para
governar. Ressuscitado pela figura de um autor, Dom Quixote se vê diante
dessa nova terra, até então desconhecida para ele e essa descoberta traz o
reconhecimento de um povo com suas tradições, culturas e toda a injustiça
causada por um grande “monstro”, chamado seca. Esse encontro causa estranheza para o velho herói que entra em uma "Cruzada Sertanhola" com
todos os conflitos que esse contexto lhe proporciona.
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Artes Visuais

Exposição Sensibilidades Reveladas
curadoria de Almerinda Lopes

Visitação de 22/8 (quarta-feira) a 25/11 (domingo)

Terça a sexta, das 11h às 20h | Sábado e domingo, das 11h às 19h (exceto feriados)
Local: Espaço Expositivo Levino Fanzeres (1º povimento) | Visitação gratuita
Obras de Attílio Colnago, Hilal Sami Hilal, Fernando Augusto, Joyce
Brandão, Márcia Capovilla, Nelma Pezzin, Raphael Samú, Ronaldo Barbosa, Vilar e Walace Neves. A exposição faz menção à história da arte
no Espírito Santo, apresentando ao público uma pequena parcela da
produção de alguns de nossos mais reconhecidos artistas/professores,
que se expressam por meio do desenho, gravura, pintura, escultura,
fotografia, vídeo, processos híbridos e conceitualistas.

Joyce Brandão, Entre o mar e as montanhas
(série), 2017-2018. Aquarela Winsor e Newton
e lápis esboço sobre papel, 30 X 22 cm.

Com essa mostra o Centro Cultural Sesc Glória presta tributo ao Centro
de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, pela comemoração dos seus sessenta anos de atuação. Foi a primeira e única Escola
de Artes do Espírito Santo, celeiro de artistas/professores que aqui
chegaram com suas respectivas carreiras já estabelecidas, vindos de
diferentes estados brasileiros para compartilhar conhecimentos e
experiências artísticas com jovens capixabas que buscavam, na academia, desenvolver a sensibilidade e o talento nato. Estes últimos, posteriormente, deram continuidade aos ensinamentos e às lutas em prol da
arte, encetadas por aqueles pioneiros mestres.
Integram a mostra dez artistas de diferentes gerações, procedências e
linguagens expressivas, os quais, além de responsáveis pela formação
de inúmeros artistas e professores, contribuíram e continuam a contribuir para a atualização de linguagens, suportes e processos artísticos.
Essa variada produção, cujo arco temporário começa nos anos de 1970
e se estende à atualidade, não se pauta, obviamente, pela simetria
estética ou pela afinidade entre as gramáticas visuais, mas pretende
contemplar as diversas tendências criativas que elaboram e veiculam
dentro e fora de nosso Estado.

Hilal Sami Hilal, Atlântico, 2017
Cobre/corrosão/oxidação, 64 x 50,5 cm
Attílio Colnago, Sem título, 2018. Têmpera de caseína, 108,5 x 70 cm
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Exposição Sensibilidades Reveladas | até 25/11

A exposição contempla um naipe variado de gramáticas, processos e
tendências poéticas produzidas por esses mestres, que confirmam a
sintonia da academia com as poéticas em voga em diferentes tempos
artísticos/culturais. O Programa Educativo desenvolvido especificamente para esta mostra conta com a arte-educadora convidada Mara
Perpétua e seis mediadores temporários.
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Visitas mediadas | Exposição
Sensibilidades Reveladas

até 24/11| ESPAÇO EXPOSITIVO LEVINO FANZERES | Entrada franca
Agendamento de escolas e grupos: bit.ly/visitasmediadas
Visitas mediadas gratuitas à exposição para escolas das redes pública e
privada, e instituições de ensino formal e não-formal. As visitas visam
aproximar professores, estudantes e interessados de diversas faixas etárias
à poética da exposição, incentivando-os a frequentar espaços de arte e cultura e desenvolver um pensamento crítico a partir da mediação.

Cinema

Artes Visuais

Grupos de Estudos em Memória,
Patrimônio e Cultura

Visitas mediadas ao edifício histórico e ao equipamento cultural

Terça a sábado | Atividade gratuita
Agendamento para escolas e grupos: bit.ly/visitasescgloria
Por sua localização privilegiada e fachada de época, o Centro Cultural Sesc
Glória destaca-se como monumento arquitetônico no centro histórico da
capital. O Grupo de Estudos em Memória, Patrimônio e Cultura aborda a
história e preserva a memória desse espaço por meio de visitas mediadas
com roteiros personalizados, gerando interlocuções sobre patrimônio, arte
e cultura. As visitas (sujeitas à disponibilidade de datas e horários) são direcionadas a estudantes universitários, turistas e grupos diversos.

Conversa com o artista: a obra e o
processo criativo de Eduardo Frota
26/9, das 18h às 20h | SALA DA PALAVRA

ETAPA ESTADUAL

Vagas: 40 - preenchidas conforme a ordem de chegada. Não é necessário fazer
inscrição. Atividade gratuita com certificado de participação (2 horas)
Eduardo Frota (Fortaleza - Ceará, 1959) é escultor e professor licenciado
em Educação Artística pelas Faculdades Integradas Bennet (Rio de Janeiro).
Foi curador do Programa Rumos Artes Visuais Itaú Cultural 2001 - 2003, e
coordenador do Núcleo de Artes Plásticas do Alpendre, em Fortaleza.
Realizou grandes instalações com peças em madeira na 25ª Bienal de São
Paulo (2002) e no Museu Vale (2005).
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30/9 às 18h20: SESSÃO MEMÓRIA E PRESENÇA

MOSTRA SESC DE CINEMA

DIVINA LUZ, de Ricardo Sá. DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 14’, 2017, P&B
O pensamento de luz del Fuego, a bailarina naturalista que balançou o Brasil na década de 1950.

ABERTURA DA ETAPA ESTADUAL
29/9 A 03/10
CINE SESC GLÓRIA
Com o objetivo de promover a difusão da produção
cinematográfica brasileira que não chega ao circuito
comercial de exibição, a Mostra Sesc de Cinema pretende
contribuir para o campo audiovisual sendo um espaço de
lançamento e promoção de artistas de todo o país. Em 2017,
de agosto à outubro, os produtores inscreveram seus trabalhos
- curtas e longas metragens, que, de 29 de setembro a 03 de
outubro/2018 serão exibidos na Mostra Sesc de Cinema - Etapa
Estadual Espírito Santo.

CARTAS PARA EROS, de Herbert Pablo Bastos.

DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 29’ , 2016, COR.
Documentário sobre performances de cabaret dos anos 90 em Vitória. Esse filme é uma colagem cartográfica de sentimentos e memórias que se acumulam no processo de montagem
do diretor ao descobrir as imagens-memórias dos acervos do antigo elenco da Boate Eros.

A ÁRVORE DE HUMBERTO, de alunos do projeto animação, Instituto
Marlin Azul. FICÇÃO, BRASIL, 14 MIN, 2016, COR

Abertura da Mostra - 29/9
17h30

Coquetel de abertura

18h30

Entrega das premiações

19h

Sessão Território e Afeto

29/9 às 19h: SESSÃO TERRITÓRIO E AFETO às 20h30: DIÁLOGO COM OS DIRETORES
ILHADOS, de Lucas Bonini e Wayner Tristão. FICÇÃO, BRASIL, 15’, 2014, COR

Concluída em 1989, a terceira ponte é um marco da construção civil capixaba.
Sob seu pilar central existe uma casa habitada por um pescador.

AS AVENTURAS DE CHAUÁ, de alunos da Escola Municipal Santo Antônio do
Norte e Rosaria. FICÇÃO, BRASIL, 4’, 2016, COR
O filme apresenta um alerta sobre a importância da preservação ambiental e do Papagaio
Chauá, espécie nativa da Mata Atlântica, ameaçada de extinção.

A CASA TÉRREA, de Bernard Lessa. FICÇÃO, BRASIL, 23’, 2017, COR
À beira da casa e à beira do abismo, corre um rio de águas vivas.
ABISSAL, de Paulo Sena. FICÇÃO, BRASIL, 14’, 2017, COR
Como numa pintura abstrata, uma mulher está represada entre o luto e o desejo.
LABOR, de Thiago Moulin. DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 14’, 2017, COR
Dividido entre a paixão pela música e o trabalho à frente de uma fábrica familiar centenária,
Fábio trabalha duro enquanto projeta seus sonhos numa espécie de mundo paralelo.
TERRITÓRIO DO DESPRAZER, de Maíra Tristão e Mirela Marin.

DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 17’, 2017, COR
História das memórias de quatro mulheres que viveram e trabalharam em São Sebastião, antiga região de meretrício da Grande Vitória (ES), entre as décadas de 1960 e 1980.
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às 20h: DIÁLOGO COM OS REALIZADORES

O filme homenageia a vida de Humberto Mauro, um dos pioneiros do cinema nacional.

ESPERA, de Lucas Bonini. FICÇÃO , BRASIL, 25’, 2017, COR

Dona Clementina passa os dias angustiada, esperando por alguém. Uma trupe de circo errante cruza seu caminho, precipitando lembranças catárticas.

ANO PASSADO EU MORRI, de Rodrigo de Oliveira. FICÇÃO, BRASIL, 25’, 2017, COR
À Rodrigo, foram dados três meses de vida. Diante da morte, ele procura por Eduardo, seu primeiro namorado. Mas Eduardo não responde.

02/10

às 18h20: SESSÃO IDENTIDADES E(M) MOVIMENTO

às 19h40: DIÁLOGO COM OS REALIZADORES

TRANSVIVO, de Tati W Franklin. DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 30’, 2017, COR
Transvivo é um documentário que acompanha as vivências de Izah e Murilo enquanto passam
pelo processo de transição de gênero.
LÁ NÃO VENTA COMO VENTA AQUI, de Melina Leal Galante.

DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 15’, 2017, COR
A Vila de Itapemirim tem ares de florescer, mas é pequena e carrega marcas de um passado e
de um futuro que parecem nunca se concretizar.

A MESA NO DESERTO, de Diego Scarparo. FICÇÃO , BRASIL,15 MIN, 2017, COR
No futuro, o mundo foi destruído por uma grande guerra e se tornou um imenso deserto
radiativo; E o que restou da humanidade é o que temos hoje: ódio. Num mundo de alta tecnologia e pouca esperança de vida, o saqueador "Sargento", num roubo mal-sucedido, passa
a noite que mudará sua vida para sempre.
ESTE É O SEU CORPO, de Diego Scarparo. FICÇÃO , BRASIL, 7’, 2017, P&B
Ficção, um faroeste moderno e brasileiro. Aliás, brasileiríssimo. Um acerto de contas numa
capela no meio de um descampado, onde as verdades obscuras de cada um dos personagens
eclodem de maneira rápida e cruel.
NO CAMINHO DA ESCOLA, de Beatriz Lindenberg e alunos da rede municipal de
Vitória. FICÇÃO, BRASIL, 9’, 2017, COR
No caminho da escola, uma menina faz uma viagem alucinante por planetas imaginários e
perde a primeira aula.
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MOSTRA de cinema

03/10

às 18h20: SESSÃO RESISTÊNCIAS E(M) REDE

às 19h50: DIÁLOGO COM OS REALIZADORES

NA QUEBRADA, de José Augusto Muleta. FICÇÃO, BRASIL, 4’, 2017, COR
O curta "Na Quebrada" tem sua história baseada em dois jovens que saem pela comunidade em
busca de um “produto típico” da região para oferecer ao turista que visita a cidade.
A FEBRE, de João Oliveira. DOCUMENTÁRIO, BRASIL,27 MIN,2012,COR
Quanta informação cabe em uma cidade? Aspectos e vivências da manifestação do Graffiti no
Espírito Santo na visão de seus protagonistas.
C(ELAS), de Gabriela Santos Alves. DOCUMENTÁRIO, BRASIL,18 MIN, 2017,COR
Os meses finais da gravidez e os primeiros após o nascimento de um bebê são experiências
únicas na vida de uma mulher. E quando esse cotidiano é vivido dentro de uma penitenciária?
OS SEGREDOS QUE CAL ESCONDE, de Luana Cabral e Luciana GB

DOCUMENTÁRIO, BRASIL, 13’, 2015, COR
Um projeto proposto por pesquisadores de uma Universidade alemã prevê a construção de escadas rolantes em alguns morros da cidade de Vitória.

OS SEGREDOS DO RIO GRANDE, de Analúcia Godoi. FICÇÃO, BRASIL, 5’, 2017, COR
Com suas águas cristalinas, o Rio Grande nos traz segredos, belezas e também benefícios. É
preciso mantê-lo limpo, sem lixo, cuidar das nascentes e preservar as matas ciliares para que
toda essa riqueza se mantenha por mais muitos anos. Esses são alguns dos temas abordados
no filme, que mostra que a preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes.
HIC, de Alexander Buck. FICÇÃO, BRASIL, 14’46”, 2016, COR
Filme sobre identidade e empoderamento negro do diretor e roteirista Alexander Buck. Com
uma linguagem inovadora e criativa, característica dos filmes de Buck, HIC questiona comportamentos racistas arraigados na sociedade, transportando o espectador para uma cidade de
Vitória que se torna o centro das atenções no mundo ao sediar o fenômeno Kebebe.

TODOS OS FILMES DA MOSTRA ESTÃO COM ENTRADA FRANCA
RETIRE SEU INGRESSO NA RECEPÇÃO DO SESC GLÓRIA
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Programação completa em: www.facebook.com.br/cinesescgloria
A programação está sujeita a alterações e cancelamentos.

O SÉTIMO SELO, de Ingmar Bergman | SUÉCIA, 96’, 1957, P&B, LEGENDADO
01/09, às 18h20

Após dez anos, um cavaleiro retorna das Cruzadas e encontra o país devastado pela Peste Negra. Sua
fé em Deus é sensivelmente abalada e, enquanto reflete sobre o significado da vida, a Morte surge à
sua frente querendo levá-lo, pois chegou sua hora. Objetivando ganhar tempo, convida-a para um
jogo de xadrez que decidirá se ele parte com ela ou não. Tudo depende da sua vitória no jogo e a Morte
concorda com o desafio, já que não perde nunca.

PERSONA, de Ingmar Bergman | SUÉCIA, 83’, 1966, P&B, LEGENDADO
02/09, às 18h20

Uma atriz de sucesso sofre uma crise emocional e para de falar. Uma enfermeira é designada a cuidar
dela em uma casa reclusa, perto da praia, onde as duas permanecem sozinhas. Para quebrar o silêncio,
a enfermeira começa a falar incessantemente, narrando diversos episódios relevantes de sua vida,
mas quando descobre que a atriz usa seus depoimentos como fonte de análise, a cumplicidade entre
as duas se transforma em embate.

FACE A FACE, de Ingmar Bergman | SUÉCIA, 130’, 1977, COLORIDO, LEGENDADO
04/09, às 18h20

Jenny Isaksson é uma psiquiatra casada, que é assombrada por visões de uma velha e passa a sofrer
uma profunda depressão. Na procura desesperada de fugir deste pesadelo ela tem um caso com Tomas
Jacobi, um médico casado. Isto só serve para provocar nela uma crise histérica e, quando tem novas
alucinações com a velha mulher, ela tenta suicídio. Enquanto está entre a vida e a morte ela imagina
ver todas as pessoas que tiveram alguma influência em sua vida. Quando está se recuperando ela
consegue entender quem é a velha senhora e por qual motivo provoca tanto sofrimento.

A HORA DO LOBO, de Ingmar Bergman | SUÉCIA, 90’, 1968, P&B, LEGENDADO
05/09, às 18h20

Um pintor e sua esposa vão morar em uma ilha afastada de tudo e conhecem um misterioso grupo de
pessoas que passam a trazer angústias ainda maiores à vida do casal, que já estava atormentado pelos
pesadelos do pintor e por conflitos psicológicos. Durante a hora do lobo, entre a meia-noite e a aurora, ele
conta para sua esposa suas memórias mais dolorosas, e começa a questionar a própria lucidez.
TODOS OS FILMES DA MOSTRA ESTÃO COM ENTRADA FRANCA
RETIRE SEU INGRESSO NA RECEPÇÃO DO SESC GLÓRIA
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Programação Infantil
Programação regular
A ILHA DO MILHARAL, de George Ovashvili

GEÓRGIA/ALEMANHA/FRANÇA/REP. TCHECA/CAZAQUISTÃO/HUNGRIA, 100', 2014, COR, LEG.

Em cartaz nos dias: 06 ,09, 11 e 12/9, às 18h20. Entrada franca

Um camponês e sua neta cuidam de uma plantação de milho em uma ilha no curso do rio Inguri,
divisa entre a Geórgia e a república independente da Abecásia, em conflito desde a guerra de 1992 e
1993. As ilhas da região surgem e desaparecem por conta do movimento da água e do vento. A passagem do tempo, que desgasta e constrói as ilhas, marca o amadurecimento da jovem e a obstinação
do velho camponês. As duas vidas são submetidas às forças da natureza e da guerra civil da região.

CAMOCIM, de Quentin Delaroche. BRASIL, 76', 2017, COR
Em cartaz nos dias: 13, 14, 15, 16, 18 e 19/9, às 18h20
A jovem Mayara, 23 anos, organiza uma campanha honesta durante as eleições municipais de
Camocim de São Felix para eleger o candidato e colega César. A cada quatro anos, a cidade no interior de Pernambuco tem sua tranqulidade interrompida pela euforia política do evento. Durante
o processo, Mayara toma consciência da dificuldade em participar de uma disputa marcada por
hierarquias, compras de votos e clientelismo.
Ingressos: R$ 6 (inteira); R$ 3,60 (comerciantes e conveniados) e R$ 3 (meia-entrada e comerciários)

MINHA VIDA DE ABOBRINHA, de Claude Barras.

FRANÇA, SUÍÇA, 66’, 2016, COR, DUBLADO

Em cartaz nos dias: 02, 09, 16, 23 e 30/9, às 14h30. Entrada franca

Abobrinha é um apelido intrigante para um menino de 9 anos de idade, e sua história única, apesar de única, é surpreendentemente universal. Após a morte repentina de sua mãe, Abobrinha
torna-se amigo do policial Raimundo, que acompanha o garoto até seu lar adotivo repleto de
outros órfãos de sua idade. A princípio, Abobrinha luta para encontrar seu lugar nesse ambiente
estranho e, por vezes, hostil. Assim, com a ajuda de Raimundo e novos amigos, Abobrinha aprende
aos poucos a confiar, encontrar o amor verdadeiro e ao final uma nova família para si.

O GALO CORO-COCÓ, de Pierre Grecco. CANADÁ, 81’, 2014, COR, DUBLADO
Em cartaz nos dias: 01, 15, 22 e 29/9, às 14h30. Entrada franca

Prepare-se para dar boas gargalhadas com esta comédia de animação. Em uma pequena aldeia,
religiosamente, os moradores começam o dia antes do amanhecer, graças à pontualidade de um
galo. Cansado da ave barulhenta, um grupo cria um plano para se livrar da ave. Mas alguns habitantes não estão felizes em acordar tão cedo e decidem dar um fim ao galo. Perecebendo que o
galo é mais importante do que pensaram, eles tentam trazê-lo de volta...
Programação sujeita a alterações e cancelamentos. Os ingressos devem ser
retirados na recepção. Não funcionamos na segunda-feira e feriados.

A exibição do documentário "Caminhos do Coco" acompanha o circuito de
20 anos do Sonora Brasil. O projeto busca despertar um olhar crítico sobre a
produção e os mecanismos de difusão da música no país, incentivando novas práticas e hábitos de apreciação musical, que valorizam a autenticidade
sonora das obras e de seus intérpretes

CAMINHOS DO COCO, de Joice Temple. BRASIL, 91', 2016, COR
Em cartaz nos dias: 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 28/09, às 18h20. Entrada franca

Documentário aborda os rumos que esse ritmo da cultura popular ganhou por seis estados do
nordeste desde a sua origem, presente do sertão ao litoral, passando por quilombos e áreas rurais.
O longa conta ainda com depoimentos da população local que vivencia de perto esse fenômeno.

“A ESCOLA VAI AO CINEMA”

O Projeto A Escola Vai ao Cinema tem tornado possível aos estudantes
de redes de ensino locais e seus professores terem uma experiência cinematográfica rica e diferenciada. Ao acessarem as salas de cinema do
Centro Cultural Sesc Glória, de excelência arquitetônica e em qualidade
técnica, tem acesso a uma produção rara, pertinente e qualificada: a
produção de curtas metragens realizada no Espírito Santo.
Para visitação de grupos e escolas às Salas de Cinema do Centro Cultural
Sesc Glória e participação no projeto “A Escola Vai ao Cinema” é necessário agendamento prévio. Os grupos agendados a partir de 10 pessoas
têm entrada franca.
Acesse www.sesc-es.com.br/agendamentocinema e participe!
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Literatura e Filosofia:
Rubem Braga
Ministrante: Leonardo Mendes
Mediação: Suely Martiniano

04/9, às 10h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
Apesar de autor consagrado como cronista, muitas das crônicas de Rubem
Braga, podem também ser entendidas no campo ficcional, na categoria de
contos, em sua prosa poética. Ademais, esse olhar atento do cronista, ou
seja, esse escritor voltado para os acontecimentos do cotidiano, o imediato
das horas, os flagrantes do dia a dia, os fragmentos da existência, tanto
no espaço urbano quanto nas histórias relatadas da vida moderna são
também ingredientes para um passeio na filosofia, onde a crítica e o questionamento se destacam aos olhos do leitor.
Leonardo Mendes: Professor de Teoria Literária, de Literatura Brasileira e
de Outras Línguas Vernáculas na UFES, doutor em Teoria Literária pela UFRJ
e mestre em Estudos Literários pela UFES, onde se graduou no curso Letras.
Suely Martiniano: Formada em Letras Português pela UFES, onde cursa
novo curso em Língua e Literatura Francesa. Professora de Língua Portuguesa, Literatura e Produção de textos, no Ensino Fundamental e Médio
da Educação Básica.

Circuito de Oralidades:
Palavra Imagem

com Josiane Geroldi e Paulo Freire

04/9, às 19h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
Dona Jô e Nhô Paulo esperam o público sentados num terreiro de casa na
roça. Desfiam um novelo de causos, um arremedando o outro. Contam sobre o baile dos capetas graduados, o primeiro saci que despencou na terra,
as roupas desvestindo as gentes na casa de dona Bastiana, como a família
do Chico Santos virou o bando de passarinho Tangará, e mais um bocado
de assunto. Os causos vêm entremeados por canções e ponteados de viola. “Imagina Só” é um convite para fechar os olhos e se sentir no voo dos
papagaios, desde as Veredas do Urucuia inté as barrancas do Rio Uruguai.
Josiane Geroldi é atriz, contadora de história, formada em letras e tem
participado com apresentações, oficinas e cursos de formação de novos
contadores de histórias nas unidades do Sesc. Paulo Freire é violeiro,
escritor e contador de causos. Vem realizando shows, contações de história,
oficinas de viola e oficinas de causos pelo Brasil.
18

Literatura
e Filosofia:
"Rubem
Braga"
| 04/9
Efeméride:
Chiquinha
Gonzaga
| 26/10
às 19h
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Café Literário: Guanaanira
com Agostino Lázaro e Antônio de Pádua F. Gurgel
Mediação: Aline Alves

11/9, às 19h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
Uma homenagem à capital do Espírito Santo, Vitória, que comemora 467
anos. Considerada uma cidade turística, Vitória já foi homenageada com
diversos títulos carinhosos como “Cidade Sol”, “Cidade Presépio” e “Delícia
de Ilha”, além do mais romântico e primordial Guanaanira que, em tupi-guarani, significa “Ilha do Mel” e, ainda, lugar bonito e de muita fartura.
Agostino Lázaro: Cientista social, escritor, ator e diretor de teatro
Antônio de Pádua Ferreira Gurgel: Coordena a Coleção Grandes Nomes
do Espírito Santo, que já publicou mais de 30 livros, incluindo Rubem Braga, Nara Leão, Maysa, Padre José de Anchieta, Frei Pedro Palácios, Homero
Massena, Augusto Ruschi e outros.
Aline Alves: Jornalista e produtora cultural. Possui experiência em diferentes mídias, como TV, rádio e internet, sempre com foco na relação entre
Comunicação e Cultura.

Painel Literário

com Álvaro José dos Santos Silva e Saulo Ribeiro

12/9, às 19h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
A bisa Ubalda, de Álvaro José dos Santos Silva. O romance
mistura realidade com ficção e contém depoimentos de descendentes dos italianos e alemães que foram convocados para a guerra
em 1942/43, assim como a história de Santa Teresa e das localidades
que a cercam. Álvaro José dos Santos Silva é jornalista e escritor.
Além de “O Faxineiro”, é autor do romance “Madrugada em Piedade”,
“Café – Uma Paixão” e “Patrulha da Madrugada”.
Os incontestáveis, de Saulo Ribeiro. A bordo de um Opala, dois irmãos
– Belmont e Maurício – cruzam as estradas do Espírito Santo à procura de
um carro: um antigo Maverick que pertenceu ao pai deles, Ramiro. De Terra
Vermelha, em Vila Velha, embarcam numa jornada pelo interior do estado
(e de si mesmos). Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de
livros. Publicou o livro de contos Diana no Natal (2010), a novela
Ponto Morto (2010; segunda edição em 2014), além das dramaturgias Cárcere (2009) e Corpo de delito & Rip e Cal (2013).
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Minicurso: Tirinhas
Ministrante: José Carlos Aragão

17 a 21/9, das 18h às 21h | SALA DA PALAVRA
Carga horária: 20h | Ingresso: R$ 20
Período para inscrição: de 03 a 13/9 | Data Resultado: 14/9
Inscrição: bit.ly/tirinhasSescGloria

A oficina visa iniciar jovens e interessados em geral na produção de histórias
em quadrinhos, despertando ou desenvolvendo habilidades voltadas para
a criação de narrativas curtas sequenciais através do texto (roteirização) e
da imagem (desenho). O enfoque principal da oficina será na produção de
tirinhas, modalidade de histórias em quadrinhos mais adequada ao desenvolvimento da capacidade narrativa e objetividade pelo aluno, facilitando a este uma futura investida na criação de histórias
maiores e mais complexas. José Carlos Aragão é graduado em Artes Visuais pela UFMG. Também é escritor, dramaturgo e
jornalista. Como cartunista e chargista, publicou em diversos jornais e revistas do país. Foi curador da exposição de cartunistas
mineiros Je Suis Charlie, Uai! (MG, 2015) e colaborador e um dos editores do blog de humor Humordaz (2015-16).

Painel Literário

com Débora Pfeilsticker e Duílio Kuster Cid

26/9, às 19h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
Caleidoscópio, de Débora Pfeilsticker. O livro traz a poesia como um
universo que transcende o ato de escrever. Materializa o que passa
despercebido pelos olhares humanos desavisados, apressados e
distraídos. Questiona os limites pessoais e a participação de cada um
de nós na sociedade em que nos inserimos. Débora Pfeilsticker é
graduada em Enfermagem, Mestre em Saúde Coletiva (Ufes). Professora
de Metodologia da Pesquisa (Faesa). Tutora de Educação a Distância em
Epidemiologia. Membro do Comitê de Ética e Pesquisa (Multivix).
O sobrado, de Duílio Kuster Cid. Corresponde a um único e longo poema dividido em 12 partes que sugerem o percurso a ser realizado pelo leitor: rua, escada, área de serviço, sala, cozinha, corredor, banheiro, escritório, quarto, jardim de inverno, varanda e porão. Trata-se de uma
obra poética, mas podemos afirmar que também nos coloca diante
de um longo conto escrito em versos levando a uma quebra de limites
entre gêneros textuais, própria da produção literária contemporânea.
Duílio Kuster Cid é graduado e mestre em História pela Ufes. É professor,
pesquisador, ator e poeta, membro fundador da Folgazões Artes Cênicas.
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Uma palavra com o autor
Ministrante: Madu Marino
Mediação: Mariana Dionizio dos Santos

28/9, às 15h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
O projeto Uma palavra com o autor cuja finalidade é promover um encontro entre os escritores e o público-leitor, também defende a proposta de
registro em audiovisual de seus depoimentos, entrevistas e debates, como
possibilidade de preservar a memória da literatura e dos autores que produzem no Espírito Santo. Neste mês, o convidado é a escritora Maria do Carmo
Marino Schneider e a mediadora Mariana Dionízio dos Santos.
Madu Marino é graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia Ciências
e Letras do Espírito Santo, com Mestrado em Educação pela PUC-RJ e Especialização em Educação à Distância (UNED-Espanha). Foi professora de
Português e de Língua e Literatura Francesa até sua aposentadoria. Membro
da Academia Feminina Espírito-santense de Letras, do Instituto Histórico e
Geográfico do Espírito Santo e da Comissão literária do Jornal Estadão. Faz
parte do Departamento Cultural da Aliança Francesa de Vitória e possui oito
livros de poesias publicados.
Mariana Dionizio dos Santos é graduanda em Letras Português pelo
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Bolsista de Iniciação Científica do
CNPq com o tema: Educação na Cidade e Humanidades.
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O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como objetivo trazer ao público expressões
musicais pouco difundidas que integram o amplo cenário da cultura musical. A proposta é
despertar um olhar crítico sobre a produção e sobre os mecanismos de difusão de música
no país. A ação possibilita às populações contato com a diversidade da música brasileira e
contribui para o conjunto de ações desenvolvidas pelo Sesc, visando à formação de plateia.
Consagrado como o maior projeto de circulação musical do país, a cada biênio o projeto
aborda dois novos temas. A seleção dos grupos e a definição das temáticas é feita por uma
curadoria nacional, formada por profissionais do Sesc de todo o país. O biênio 2017/2018
tem como temas “Bandas Musicais: formações e repertórios”, que neste ano circula pelos
estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste; e “Na pisada dos cocos”, que circulará pelo
Estado no ano que vem. Até o fim de 2017, o projeto promoverá 420 concertos de música
regional brasileira em 108 cidades, incluindo municípios fora dos grandes centros urbanos.
Todas as apresentações são essencialmente acústicas, valorizando a qualidade sonora das
obras e de seus intérpretes. Desde sua criação em 1998, o Sonora Brasil já realizou 5.319
apresentações de 80 grupos, alcançando cerca de 520 mil espectadores.
Coco de roda, samba de coco, coco de zambê, coco de pareia, coco furado, coco de embolada...são muitas as variantes que justificam a denominação “cocos”, sempre no plural. Na
pisada dos cocos apresenta variantes desta expressão lítero-cênico-musical típica da região
Nordeste do Brasil trazendo dois grupos que praticam cocos do litoral e dois do interior.
É uma prática coletiva que envolve, na maioria das vezes, grupos mistos, formados por
homens e mulheres, que são encontrados em áreas urbanas e na zona rural, inclusive em
aldeias indígenas e comunidades quilombolas, onde a dança e a música, integradas, estão
presentes nos terreiros, nas festas populares e em ritos religiosos.
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Cena Musical: Suspeitos na Mira

Sonora Brasil 20 anos:

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).

Coco do Iguape

01/9, às 20h | TEATRO GLÓRIA

Nesta edição, o grupo capixaba “Suspeitos na Mira” comemora 12 anos de
lançamento do seu primeiro CD apresentando-se no palco do Teatro Glória.
O grupo surgiu no ano de 1993 na Grande Vitória a partir de Edson Sagaz,
Dudu do Rap e L Brau, e desenvolve um estilo próprio retratando a realidade
das periferias do Estado. De 93 a 2016 o grupo lançou diversos singles, participou de várias coletâneas pelo país e gravou um álbum em vinil e dois cds.

Dia do Curioso Musical:
Música e Matemática
com Gean Pierre

04/9, às 19h30 | TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
Serão desenvolvidos atividades, problemas, experimentos e aplicações em
que conceitos matemáticos, tais como razões e proporções, progressões
aritméticas e geométricas, logaritmos, aparecem relacionados a conceitos
musicais, tais como escala musical, intervalo musical, ressonância, matrizes.
Mostraremos também relações que podem didaticamente auxiliar o ensino
e a aprendizagem entre as áreas de música e matemática.
Gean Pierre é Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), mestre em Educação pela Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES), sendo licenciado em Música (2005) e em Matemática (1998) pela mesma instituição.

Cena Musical: "Café com Kramer"
com Pedro de Alcântara e Bebê Kramer

05/9, às 20h | TEATRO GLÓRIA

R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
O pianista Pedro de Alcântara (ES) lança seu mais novo trabalho, em parceria com o acordeonista Bebê Kramer (RS). O repertório do show Café
com Kramer mescla músicas autorais e clássicos da música brasileira, em
versões instrumentais com muito improviso e um sotaque bem brasileiro.
Pedro de Alcântara é destaque na música instrumental capixaba,
reconhecido por sua versatilidade, e pela dinâmica que imprime ao seu
instrumento. Bebê Kramer é um fenômeno do acordeom. Premiado em
competições e festivais ao redor do mundo, traz em suas interpretações as
raízes sulistas, e o sotaque dos tradicionais “gaiteiros”.
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Circuito dos Cocos 2017/2018
22/9, às 19h | TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI
R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
Em sua 20ª edição, o Sonora Brasil vai circular o país com o tema “Na pisada
dos Cocos” com a participação do grupo Coco do Iguape (CE).
Temático, o Sonora Brasil é considerado o maior projeto de circulação musical do país, realizando aproximadamente 450 concertos por ano, passando
por mais de 100 cidades, a maioria distante dos grandes centros urbanos.
O projeto possibilita às populações o contato com a qualidade e a diversidade da música brasileira e contribui para o conjunto de ações desenvolvidas
pelo Sesc visando à formação de plateia. Para os músicos, é uma experiência ímpar, colocando-os em condição privilegiada para a difusão de seus
trabalhos e, consequentemente, estimulando suas carreiras.
No dia 22, o grupo Coco do Iguape se apresentará no Sesc Glória. O concerto
será uma oportunidade para que o público conheça o canto e a dança, que
são característicos do coco de embolada do litoral cearense. Como outros
cocos, o grupo se apresenta descalço, como os pescadores costumam andar
e entre os instrumentos utilizados estão o caixão (espécie de cajon) feito de
madeira em forma de caixa, permitindo que o tocador fique sentado sobre
o instrumento; e o ganzá, espécie de chocalho feito com latas reutilizadas,
ambos fabricados pelos próprios integrantes. ‘O triângulo, pouco encontrado em grupos de coco, foi inserido a partir de influências externas.

Orquestra Sinfônica do Estado do
Espírito Santo (OSES)

26/9, às 20h | Série Pré-Estreia | TEATRO GLÓRIA
27/9, às 20h | Série concertos Sinfônicos | TEATRO GLÓRIA
R$ 10 (inteira), R$ 6 (comerciantes e conveniados) e R$ 5 (meia e comerciários).
• Mozart – Concerto para trompa, n. 4, em mi bemol maior, K495
• Mahler – Sinfonia n.º 5
A 5ª de Mahler é, provavelmente, a sinfonia mais conhecida do compositor. O caráter denso a obra é a marca de um dos maiores compositores do
período romântico.
Solista: LUIZ GARCIA, trompa | Regente: HELDER TREFZGER
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FUNCIONAMENTO
Terças a sextas-feiras: 11h às 22h
Sábados e domingos: 11h às 20h
Segundas e feriados: fechado para o público
Biblioteca: fechada para manutenção

Não é permitido o consumo de bebidas e alimentos
na Biblioteca, no Espaço Expositivo, no Cinema e
nos Teatros.

BILHETERIA
No Centro Cultural Sesc Glória as vendas das
ações pagas começam a partir das 11h e terminam às 20h. Os ingressos podem ser retirados
na Recepção da Ala Praça (em frente à Praça
Costa Pereira), de terça a domingo.
Informações: +55 27 3232-4750
LIVRE

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

Não recomendado para
menores de 12 ANOS
Não recomendado para
menores de 14 ANOS

AGENDA ONLINE
O Centro Cultural Sesc Glória disponibiliza uma agenda mensal
com toda a sua programação.
Basta acessar o endereço virtual
para ter acesso a esta e outras
publicações. Ou conecte-se pelo
QR-code com seu smartphone.

https://issuu.com/sescgloria
Não jogue este impresso em vias públicas.

Não recomendado para
menores de 16 ANOS

8

Não recomendado para
menores de 18 ANOS

FALE COM A GENTE
Telefone: 27 3232-4750
E-mail: sescgloria@es.sesc.com.br
Site: www.sesc-es.com.br
Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428
Centro. CEP. 29.010-002, Vitória - ES
facebook/centroculturalsescgloria
Centro Cultural Sesc Glória
issuu/sescgloria

