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Artes Cênicas

"E a cor a gente imagina" | 13/12, às 19h30
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Artes Cênicas
Espetáculo do Curso Básico
FUNCIONAMENTO
NãoBela
é permitido
oe
consumo
de bebidas
e alimentos
de Dança“A
“(A)
Mar
sem
fim”
a Fera”

na Biblioteca, no Espaço Expositivo, no Cinema e
Terças a sextas-feiras: 10h Parceria
às 22h
comGrupo
EscolaDourado
de Teatro,
Dança e & Eve
Produções
nos Teatros.
Sábados e domingos: 10h às
20h
Música FAFI
Segundas e feriados: fechado para o público 08/10, às 17h | TEATRO GLÓRIA - 70
05/12,
I Teatro Glória
Biblioteca: terça a sábado - 10h
às 19h às 19h30
INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e com
1h40min e R$ 18 (conveniados e comerciantes)

Ingressos:Gênero:
R$ 10Infanto-juvenil
(inteira), R$
| Em6 uma pequena ald
(comerciantes
conveniados)
e R$
5
Bela,euma
jovem inteligente
e sonhadora,
é
No Centro Cultural Sesc Glória as vendas das
(meia-entrada e comerciários).
ações pagas começam a partir das 11h e termi- estranha por todos e seu pai, Maurice, que é u
umelouco.
Eladeé uma
cortejada
por Gast
Dizem
que o marvisto
vivecomo
de “leva
traz…”
viagem
nam às 20h. Os ingressos podem
ser retirados
na Recepção da Ala Praça (emque
frentecruzou
à Praça oceanos,
nasceu
encontro…
a ap
da aldeia,
que um
querlindo
se casar
com ela. Mas,
Costa Pereira), de terça a domingo.
história de Izabelasejovens
Rudá…
uma história
de amor
além boni
da aldeia
o acharem
um homem
Informações: +55 27 3232-4750
mar?
aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arroga
pai de Bela
vai para o concurso de Lyon demon
LIVRE
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
invenção, acaba se perdendo na floresta e é atac
Loading ALab
Antes
doinício
café
aventura da jovem tem
quando decide
da manhã
do pai e descobre que ele se8 tornou prisioneiro e
Repertório Artes
Cênicas
onde mora
a Fera.Cia
Na verdade, a Fera é um prí
Divulgação
Teatro adultoamaldiçoado porFALE
uma feiticeira,
negou
COM Aquando
GENTE
BILHETERIA

AGENDA ONLINE

Não recomendado para
menores de 12 ANOS

Não recomendado para
menores de 16 ANOS

Não recomendado para
menores de 14 ANOS

Não recomendado para
menores de 18 ANOS

06, 07 e 08/12, às 19h30Telefone: 27 3232-4750
8
Divulgação
E-mail:
sescgloria@es.sesc.com.br
O Centro Cultural Sesc Glória dis09/12,
às 19h I Teatro
Virgínia
Site: www.sesc-es.com.br
ponibiliza uma agenda mensal
Tamanini I 50 minEndereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428
com toda a sua programação.
Ingressos:Pigmalião
R$ 10 (inteira),
R$29.010-002,
6 QueVitória
Centro.
CEP.
- ES (M
Escultura
Mexe
Basta acessar o endereço virtual
para ter acesso a esta e outras
(comerciantes
e conveniados)
e R$
5
15/10,
àsfacebook/centroculturalsescgloria
19h | TEATRO
GLÓRIA
- 60
publicações. Ou conecte-se pelo
(meia- entrada
e comerciários).
INGRESSOS: R$ 6 (inteira), R$ 3 (meia) e R$ 3,
QR-code com seu smartphone.
Cultural Sesc
Glória
Com o intuito de
e Centro
compartilhar
publicamente
o
dosabrir
e comerciantes).

Palco Giratório:

“O quadro de todos juntos”

4

processo criativoGênero:
desde sua
fase| Uma
inicial,família
a obraposa
processual
https://issuu.com/sescgloria
Drama
para um retra
Loading Lab Antes do caféissuu/sescgloria
da manhã convida e reune
de
um
flash
revela
além
da
superficialidade.
M
e público dispostos em investigar, gerar e fruir de
Não jogue este impressocriadores
em vias públicas.
estrutura
por trásnadessa
perfeita.
modo colaborativo
a obra cênica,
qual,imagem
sua gestação
se Segre
dá na continuidade
seus processos.
modo a expõe
obra seus
chão.deCada
um de seusDesse
integrantes
investigada estará
sempre em
constante
e
e secretos
desejos.
Todostransformação
são espelhos. Todos
ju
experimenta em seus inacabamentos os mesmos anseios,
contro de família em que a realidade, o simula
fissuras e sobressaltos de seus criadores e espectadores.
quadro mais
quedeverdade
Na dramaturgia,confrontam-se
a personagemem
Sra.umRowland
analisa
forma crítica, antes do seu café da manhã, o que tem sido
ao longo dos anos, sua relação com seu marido Alfredo.
3

Divulgação

maneira, gerando descobertas, autoconhec

Artes
“A Culpa”
Oficina de Sensibilização
Companhia do Outro e Grupo
Corporal

Oficina "Seu corpo: D

Anônimos de Teatro
Ministrante: Oscar Capucho

Divulgação

e 27/10,
às den
19h30
| 28 e 29/10
Carla
van
Bergen
(ES)
12/12, das 16h30 com
às26
18h30
quartas-feiras
sextas-feiras
TEATRO
VIRGÍNIAeTAMANINI
-4
Sala de Dança DIAS:
DATAS:
25 e 27/10
| 01, 03,10,17,
INGRESSOS:
R$ 10 (inteira),
R$ 5 (meia)2e
Vagas: 20
comerciantes).
01,e 06,
08, 13 e 15/12
O objetivo é aguçar os sentidos
além
da visão
e trabalhar
a Valo
Público-alvo:
jovens
e adultos
interessados.
Gênero: Teatro
adulto
| A Culpa
é um mergulh
espacialidade através de Solicite
elementos
da dança
do teatro.
a inscrição
peloee-mail
artescenicas-es@
moderno.
Um mergulhorecepção
sem volta.doO Sesc
autorG
preencha
Público alvo: Pessoas
cegas pessoalmente
ou com baixanavisão.
Caso as
ries,inicial:
gostos
e desgostos,
admoestações,
sen
Data
25/09
I Data final:
18/10 I Data Res
vagas não sejam preenchidas em sua totalidade pelo público
para
com
seu
pai,
um
homem
de
postura
rí
A
ofi
cina
propõe
a
experimentação
e
criação
alvo, a oficina será aberta a todos com capacidade de visão que de
pitaneado
pelo
indivíduo
todos.
Através
dovão
conhecimento
doa partir
própriodec
se interessem pela proposta
e neste
caso,
utilizarcriado
vendas.
do ator Luiz Carlos Cardoso e do diretor Carlo
Oficina gratuita cialidades do movimento e da expressão indi
obras
de Kafka, pode-se
ver um
atorvivenciar
no palco
terão
a oportunidade
de criar
e de
Inscrições através do formulário:
dar
sentimentos
ainda
emmovimento
construção, indo
seja
oriunda
do
seu
próprio
e ritmao
https://bit.ly/oficina_sensibilisacao até 11/12
que vão desde
a não aceitação
docorpos
pai peloema
experimentar
as
danças
dos
outros
ou até o preenchimento total das vagas.
crescimento
do descobertas,
filho até o modo
como ele se
maneira,
gerando
autoconhecime

“A Culpa”
Oficina de House
Dance

Companhia do Outro e Grupo
Ministrante: Victor Alves

12/12, das 19h Anônimos
às 21h de Teatro
26
Sala de Dança e 27/10, às 19h30 | 28 e 29/10, à

TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI - 40
Vagas: 30
INGRESSOS: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$
Público-alvo: Crianças
a partir de 12 anos, jovens e
e comerciantes).
adultos.
Gênero: Teatro adulto | A Culpa é um mergulho na
Ministrada pelo dançarino Victor Alves, a oficina trabalha o
moderno. Um mergulho sem volta. O autor exp
ritmo e a expressão corporal através de elementos das Danças
ries, gostos e desgostos, admoestações, sentim
Urbanas, com foco no estilo House Dance.
para com seu pai, um homem de postura rígid
Oficina gratuita.
pitaneado pelo indivíduo criado a partir de um
Inscrições através do formulário
do ator Luiz Carlos Cardoso e do diretor Carlos O
https://bit.ly/oficina_HouseDance
atéator11/12
obras de Kafka, pode-se ver um
no palco, bu
ou até o preenchimento total das vagas.

dar sentimentos ainda em construção, indo ao en
que vão desde a não aceitação do pai pelo amo
crescimento do filho até o modo como ele se sen
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Espetáculo
a cor
gente
“A“E
Bela
e aaFera”
Grupo
Dourado
Produções
& Eventos
imagina”

Parceria com08/10,
Victor às
Alves
Oscar Capucho
17h e| TEATRO
GLÓRIA - 70 min

13/12, às 19h30
INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e comerciá
e R$ 18 (conveniados e comerciantes)
Teatro Virgínia
Tamanini I 50 min

Divulgação

Gênero:
Infanto-juvenil
Ingressos: R$
10 (inteira),
R$| 6Em uma pequena aldeia da
Bela,e uma
jovem inteligente
(comerciantes
conveniados)
e R$e 5sonhadora,
(meia- é con
estranha por todos e seu pai, Maurice, que é um in
entrada e comerciários).
comoé um
um espetáculo
louco. Ela éinspirado
cortejadanas
pordifeGaston, o
“E a cor a gente visto
imagina”
renças e relações entre
o corpo
num
da aldeia,
quecego
quere osecorpo
casarque
comenxerga,
ela. Mas,
apesar
mundo em que nossas
referências
predominantemente
vi- Be
as jovens
da aldeiasão
o acharem
um homem bonito,
suais.
aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arrogante. Q
O trabalho lança luz sobre aspectos da memória e da imapai de Bela vai para o concurso de Lyon demonstrar
ginação criativa – a despeito de uma intensa privação
invenção, acaba
na floresta
e é atacado p
perceptual – apoiando-se
tantose perdendo
nas atividades
cotidianas
A aventura
jovem tem
quando visual.
decide sair e
quanto extraordinárias
da dapessoa
com início
deficiência
Dialogando sobredoaspai
perguntas
a que
é submetido,
sejaem um
e descobre
queoelecego
se tornou
prisioneiro
por curiosidade ouonde
preocupação,
surgiu
desejo dearespondê-las,
mora a Fera.
Naoverdade,
Fera é um príncipe
em forma de movimento e crônica poética.
amaldiçoado por uma feiticeira, quando negou abrigo

Palco Giratório:

***Importante:
O espetáculo conta com os recursos
da
8
Divulgação
audiodescrição e intérprete de libras. É importante a chegada do
público com antecedência
mínima de de
30 minutos
para juntos”
o ajuste dos
“O quadro
todos
rádios da audiodescrição
para
aqueles
que
gostariam
de ouví-la.
Pigmalião Escultura Que Mexe
(MG)
Celulares com fone e função rádio também poderão ser utilizados
15/10,
| TEATRO
GLÓRIA pela
- 60 min
para acessar o recurso,
casoàs
os 19h
20 aparelhos
disponibilizados
INGRESSOS:
R$ 6 (inteira),
R$ levar
3 (meia)
e R$ 3,60 (co
produção se esgotem.
É recomendável,
portanto,
seu celular
dos eirácomerciantes).
com fone. A produção
cuidar de sintonizar o rádio do aparelho
para a audiodescrição.
Gênero: Drama | Uma família posa para um retrato. O

de um flash revela além da superficialidade. Mostra
estrutura por trás dessa imagem perfeita. Segredos p
chão. Cada um de seus integrantes expõe seus mais
e secretos desejos. Todos são espelhos. Todos juntos.
contro de família em que a realidade, o simulacro e
confrontam-se em um quadro mais que verdadeiro.
4
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Artes Visuais
6

Exposição Brinquedos do Brasil | Até 16/12

Artes Cênicas

Exposição Brinquedos
do Brasil: invenções de
muitas
mãos
“A Bela
e a Fera”
curadoria de
Adriana Klisys
Grupo Dourado
Produções
& Eventos
de dezembro
08/10, às Até
17h | 16
TEATRO
GLÓRIA - 70 min
INGRESSOS:(domingo)
R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e comerciários)

e R$ 18 (conveniados
e comerciantes)
Visitação
gratuita: Terça a sexta, das 11h às 20h;

Divulgação

Artes Cênicas
Divulgação

Gênero: Infanto-juvenil
| Em umadaspequena
da França,
Sábado e domingo,
11h às aldeia
19h (exceto
feriados)
Espaço
Expositivo
Carlo Crepaz
Bela, uma jovem
inteligente
e sonhadora,
é considerada
convite
de infância
estranha porUm
todos
e seu ao
pai,brincar,
Maurice,àsquememórias
é um inventor,
é
e aolouco.
universo
do brinquedo
artesanal
brasileiro.
visto como um
Ela é cortejada
por Gaston,
o bonitão
A exposição “Brinquedos do Brasil” foi idealizada
da aldeia, que
querparte
se casar
comprojeto
ela. Mas,
apesar edecultural
todas de
como
de um
educativo
as jovens da divulgação
aldeia o acharem
um homem
Bela não
o
e valorização
do bonito,
brinquedo
artesanal
práticas
criativas
de construção
aceita, pois vêpara
neleinspirar
uma pessoa
exibida
e arrogante.
Quando o de
brinquedos
pelos professores,
pelas crianças
e pela
pai de Bela vai
para o concurso
de Lyon demonstrar
sua nova
comunidade educativa.
invenção, acaba
se perdendo na floresta e é atacado por lobos.
a escola é lugar de aprofundamento da cultura,
A aventura daSejovem
tem início quando decide sair em busca
por que não ampliar a oportunidade de brincar
do pai e descobre
ele se tornou
prisioneiro
com que
brinquedos
de norte
a sul em
do um
país,castelo,
com sua
onde mora adiversidade
Fera. Na verdade,
a Fera texturas,
é um príncipe,
foi
de materiais,
cores eque
a especial
de trazer quando
marcas de
quemabrigo
os produziu?
amaldiçoadoqualidade
por uma feiticeira,
negou
a ela.

Visitas
Belamediadas
e a Fera” |
Palco“A
Giratório:
8

Grupo
Dourado
Produções
Exposição
do
“O quadro
de
todosBrinquedos
juntos” & Eventos

08/10,
às 17h |Que
TEATRO
Brasil
Pigmalião
Escultura
MexeGLÓRIA
(MG) - 70 min
R$ 30dezembro,
(inteira), R$ 15 (meia
e comerciários)
Até
16
de
domingo
15/10, àseINGRESSOS:
19h
|
TEATRO
GLÓRIA
60
min
R$ 18 (conveniados e comerciantes)

Expositivo
Crepaz
| Visitação
gratuita
INGRESSOS:Espaço
R$ 6 (inteira),
R$Carlo
3 (meia)
e R$
3,60 (conveniaGênero:
Infanto-juvenil
| Eme grupos:
uma pequena aldeia da França
dos e comerciantes).
Agendamento
de escolas
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Bela,
umafamília
jovemposa
inteligente
sonhadora,
é considerad
Gênero: Drama
| Uma
para umeretrato.
O instante
bit.ly/brasilsescgloria
por todos
e seu pai,à Maurice,
que
um
inventor,
de um flashestranha
revela mediadas
além
da superficialidade.
Mostra
a éfrágil
Visitas
gratuitas
exposição
para
escolas
visto
como
um
louco.
Ela é cortejada
porpostos
Gaston,
das
e particular,
eSegredos
instituições
de ensino
estrutura por
trásredes
dessapública
imagem
perfeita.
ao o bonitã
formal
e não-formal.
As visitas
visam
aproximar
aldeia,
quer se casar
com
Mas,íntimos
apesar de toda
chão. Cada da
um
de seusqueintegrantes
seusela.mais
professores,
estudantesexpõe
e interessados
de diversas
asfaixas
jovensetárias
da aldeia
o
acharem
um
homem
bonito,
Bela não
e secretos desejos.
Todos
são
espelhos.
Todos
juntos.
Um
en-uma
à temática da exposição. Solicite
aceita,
pois
vê nele
uma pessoa
exibida Educativo!
eearrogante.
visita em
mediada
equipe
dooPrograma
contro de família
que
aàrealidade,
simulacro
o delírio Quando
pai de
vai paramais
o concurso
de Lyon demonstrar sua nov
confrontam-se
emBela
um quadro
que verdadeiro.
invenção, acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos
A aventura da jovem tem início quando decide sair em 7busc
do pai e descobre que ele se tornou prisioneiro em um castelo

Oficinas | Exposição
Brinquedos do Brasil
Inscrições gratuitas (até 4/12) e mais informações:
bit.ly/brinquedosescgloria
Sala de Canto Coral, 3º pavimento, Ala Praça
Vagas: 25 (por oficina)

Brinquedos em Papel,
com Marcelo Bicalho

05/12, 4ª-feira, 14h às 17h (turma 1)
12/12, 4ª-feira, 14h às 17h (turma 2)
Classificação etária: 5 a 8 anos
Brinquedos de papel simples e criativos, a partir de
estruturas básicas que o próprio participante completará
com seu engenho e imaginação.

Engenhocas, com Marcelo Bicalho

08/12, sábado, 9h às 12h (turma 1)
15/12, sábado, 14h às 17h (turma 2)
Classificação etária: 8 a 14 anos

Mecanismos simples que podem ser feitos em papel, com corte,
dobra e cola, para gerar brinquedos interessantes e divertidos.
Marcelo Bicalho é autor e ilustrador de literatura infantil,
designer e professor universitário. Há 27 anos realiza trabalhos
para o mercado editorial, e também ministra cursos e workshops
de papercraft, escultura em papel, design de personagens e
quadrinhos.

Filme Território do Brincar, de
David Reeks e Renata Meirelles

Documentário, Brasil, 2015, 90’
01 a 12/12, às 14h10 | Cine Sesc Glória
Entrada franca
O longa tem como propósito sustentar uma narrativa do
brincar infantil. Ao longo de vinte e um meses, diversas
crianças e seus trejeitos, das variadas realidades do Brasil,
foram representadas.
8

Oficina Palco Giratório

“A Representação
Visitas mediadas
| Edifício do Mov
na
Marionete”
histórico e centro cultural

Pigmalião
Escultura Que Mexe (
Terça a sábado | Atividade
gratuita
Agendamento para escolas
17 eegrupos:
18/10, de 18h às 21h | SALA DE
Público-alvo: atores, diretores, bonequeiros e
bit.ly/visitasescgloria
artes cênicas.
Valor:de
R$época,
6 I Solicite
ficha de ins
Por sua localização privilegiada
e fachada
o Centro
10/10 pelo e-mail artescenicas-es@es.sesc.co
Cultural Sesc Glória destaca-se
como monumento arquitetônico
cha a ficha de inscrição na recepção do Sesc G
no centro histórico da capital. O Grupo de Estudos em Memória,
Patrimônio e Cultura aborda
a história
e preserva asuas
memória
dessede man
O grupo
compartilhará
técnicas
espaço por meio de visitas
mediadas com
personalizados, peso
organizadas
em roteiros
cinco conceitos-chaves:
gerando interlocuções sobre patrimônio, arte e cultura. As visitas
foco, gestos essenciais, economia e triangulaç
(sujeitas à disponibilidade de datas e horários) são direcionadas a
práticas
de criação, os alunos serã
estudantes universitários,exercícios
turistas eegrupos
diversos.

observar Ofi
e representar
de m
cinadiferentes
Palcoformas
Gira
podem ser aplicadas nas diversas técnicas de m
“A Representação
Oficina de Gravura
em Metal, do
Ministrantes: Aurora Majnoni; Eduardo Felix
na
Marionete”
com Fernando
Gómez
Liz Schrickte, Cora RufiAlvarez
no e Mauro Carvalho.

Divulgação

VAGAS ESGOTADAS Pigmalião Escultura Que
17das
e 18/10,
de 18h
Divulgação sábados,
01 e 08/12,
9h às
16hàs 21h | SA
“Pindorama”
Público-alvo:
diretores, bone
(intervalo dasCia
12hReverence
às
13h) deatores,
Dança

artes cênicas. Valor: R$ 6 I Solicite fic
Ateliê de Artes Visuais, 1º pavimento
(Ala Mar)
10/10
e-mail artescenicas-es@
22/10,
às
19hpelo
| TEATRO
GLÓRIA - 3
Vagas: 15
cha a ficha de inscrição na recepção
INGRESSOS: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$
Valor: R$ 25
e comerciantes).
O grupo compartilhará suas técnica

Com teoria e prática voltada à História
da Gravura
emconceitos-cha
Metal
organizadas
em cinco
Dança
| O espetáculo
se
referencia n
(Calcogravura), a oficinaGênero:
abordará:
artistas
expoentes,
processo
foco,
gestos
essenciais,
economia
et
um país plural,manuseio
repleto de de
história.
gráfico, vivência em cultural
ateliê, de
ambientação,
exercícios
e
práticas
de
criação,
os
da década detintas,
60 que
mistura
manifestaçõalu
maquinário e químicas,nalferramentas,
papéis,
suportes,
observar
e
representar
diferentes
fo
preparação, impressão eapresenta
tiragem. um novo olhar sobre as conexões cu

podem ser aplicadas nas diversas téc

Divulgação

ras. A plástico,
Cia Reverence
de Dança
foi fundada em
Fernando Gómez é artista
Doutor
em
Multimeios
Ministrantes:
Aurora
Majnoni;
de 2015,
pela artista e(2007)
empresária
Karla Edu
Parm
pela Universidade Estadual
de Campinas/SP
enoMestre
Liz
Schrickte,
Cora
Rufi
e
Mauro
Ca
rence
Studio
de
Dança
tem
a
missão
de
ser
refe
em Artes pela Universidade Estadual de Campinas/SP (2002).
lho Pintura
com dança
adultosSuperior
na GrandedeVitória
Possui especialização
em
pelopara
Instituto
Divulgação
encher
uma lacuna
no mercado
ensino/prá
Artes (1982). É professor
do Centro
de Artes
da Ufes de
e autor
Cialançado
Reverence
do livro “Gravura: uma introdução”,
em 2011.de
AtuaDança
em
cursos livres e oficinas na área de22/10,
gravura,às
além
de |terTEATRO
prestado GLÓ
19h
consultoria para o Sesc ES em 2014,
no projeto
do(inteira),
Ateliê deR$ 5 (m
INGRESSOS:
R$ 10
e comerciantes).
Gravura do Centro Cultural Sesc Glória.

“Pindorama”

6

Gênero: Dança | O espetáculo se9 ref
cultural de um país plural, repleto de

Seminário
“Diálogos em
Encontro sobre
Arte e Educação,
8
com Ana Luiza
Bringuente	
e Educação”

Rui de Oliveira

13/12, quinta-feira,
20h30
14/10,das
de 9h18h30
às 18h | às
SALA
DA PALAV

Luis Camnitzer, credit line
Solomon R. Guggenheim Museum, 2014

Ateliê de Artes Visuais, 1º4º
pavimento
andar -(Ala
AlaMar)
Mar. ENTRADA FRANCA
Vagas: 15
Público-alvo: Professores, educadores e arte-educ
Inscrições gratuitas (até 10/12)
e maisdeinformações:
e das Redes
Ensino da Grande Vitória. Programa
bit.ly/arteducasescgloria
e inscrições gratuitas em: https://goo.gl/p78gtJ
A partir da produção e pensamento do uruguaio Luis Camnitzer o
Atividade
com certificado
de participação.
encontro pretende estabelecer
uma imersão
no universo
desse artista,
que tem o desejo de suprimir
a separação
entre a artepara
e a educação
Ação
de sensibilização
as artesporvoltada
meio do que ele chama “Art Thinking” ( “arte como forma de pensar”,
res
de
disciplinas
diversas,
interessados
tradução livre). O encontro pretende se desdobrar em uma oficina/ em
vivência a ser elaborada em
conjunto,
forma a aliar
os em
conceitos
e d
projetos
quedeutilizem
a arte
processos
ideias discutidos com as práticas
de cadacultural
participante.
do e nadiárias
formação
de seus alunos. Vi
Ana Luiza é mestre pelo Programa de Comunicação e Semiótica da
práticas artísticas, conscientizar sobre a imp
PUC SP e bacharel em Artes Plásticas pela Ufes. Atua no campo da arte
criação
e ampliar
acesso aos
cultura
desde 2007, em várias frentes
pertinentes
à arteoeducação
em bens
espaços
culturais. Atuou em instituições
comopráticos
o Maes para
e o Sesc
Glória, no ES,
subsídios
o desenvolvimento
e
e no Sesc Campinas, Pinacoteca, Instituto Tomie Ohtake e Programa
de
atividades
educativas,
artísticas
e
cultura
Fábricas de Cultura, em SP.

Oficina Palco
Giratório:
nas de Artes
Visuais, Dança e Música, além d

Oficina
de Monstros,
“A Representação
do Movimento
sobre a Lei 13.278
e da palestra “Infância,
Práticas Artísticas”. Convidados: Gilberto
comnaHeleno
Lyra
Marionete”

Divulgação

10
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Divulgação

(RJ), especialista
em Violência
Escultura
Que Mexe
(MG)Doméstica c
15 e Pigmalião
16/12, sábado
e domingo
ças
e
Adolescentes,
assessor
em
Música no S
de 18h às 21hdas12h
| SALA DEàs
DANÇA
9h às17àse 18/10,
16h (Intervalo
13h)

e coordenador
da Escola dee estudantes
Música da Rocinh
Público-alvo:
diretores, bonequeiros
de
Carga horária
total: 12atores,
horas
artes cênicas. Valor:
R$ 6 I(RJ),
Solicite
ficha dede
inscrição
até o diado S
Pessoa
assessor
Artes Visuais
Ateliê de10/10
Artespelo
Visuais,
1º
pavimento
(Ala
Mar)
e-mail artescenicas-es@es.sesc.com.br ou preene integrante
da do
equipe
do Museu Bispo
Vagas:
cha15a ficha de inscrição
na recepção
Sesc Glória.
Leonardo Moraes (RJ), mestre em Músic
Valor: R$ 20
O grupo compartilhará suas técnicas de manipulação direta
Inscrições (de 01 a 12/12)de
e mais
informações:
Educação
no Sesc Nacional, no qual é
organizadas em cinco conceitos-chaves: peso e contrapeso,
bit.ly/monstrosescgloria
pelo Projeto Arte na Escola. Mara Pereira
foco, gestos essenciais, economia
e triangulação.aPor
meio de
A proposta é explorar o universo
clássico
dos monstros,
partir
toranda
em Educação
e mestre
em de
História
exercícios
e práticas
de criação,
os alunos
referências
de filmes
e trabalhos
de artistas,
e criarserão
umaestimulados
réplica em a
Arte.
Integra
o
grupo
de
pesquisa
plastilina,
iniciando
o
aluno
nas
técnicas
de
modelagem
para
que
observar e representar diferentes formas de movimento Infânci
que
construa uma escultura de
maneira
rápida e eficiente.
Cada
aluno Ba
Cultura
e Sociedade
Mariana
aplicadas
diversas
técnicasnade Ufes.
manipulação.
terá suapodem
própriaser
escultura
denas
personagem!
assessora
de Artes
Cênicas Igor
do Sesc Nacion
Aurora
Majnoni;
Heleno Ministrantes:
é artista plástico
formado
pelaEduardo
Ufes eFelix;
trabalha Godinho,
como
parte
da
coordenação
de
projetos
como o Pa
escultor,Lizaderecista,
cosmaker
quadrinista.
Schrickte, Cora
Rufino eeMauro
Carvalho.Participou como
escultor convidado das últimas edições da CCXP (maior evento
de cultura geek do Brasil). É proprietário do Eight Art Studio, em
Divulgação
Vitória, onde dá aulas de desenho e escultura.

“Pindorama”

Cia Reverence de Dança

Seminário
Arte
Curso Fronteiras
entre“Diálogos
o Som e a em
Imagem,
8
com Paulo eVivacqua
(RJ)
Educação”
12 e 14/12, quarta
e sexta-feira,
às 20h
14/10, de
9h às 18h | SALAdas
DA 16h
PALAVRA

Carga horária total:
8 horas
4º andar
- Ala Mar. ENTRADA FRANCA
Ateliê de Artes Visuais,Público-alvo:
1º pavimentoProfessores,
(Ala Mar) educadores e arte-educadores do Sesc
Vagas: 15
e das Redes de Ensino da Grande Vitória. Programação completa
Atividade gratuita e inscrições gratuitas em: https://goo.gl/p78gtJ
Inscrições (até 07/12) eAtividade
mais informações:
bit.ly/camposonorosescgloria
com certificado
de participação.
As instalações de Paulo Vivacqua se relacionam intrinsecamente com o ambiente e a arquitetura à sua volta. Por
Ação de
sensibilização
para
as artes voltada
a educadomeio de dispositivos visuais
e sonoros
localizados
estrategicamente
no espaço,
indicam caminhos invisíveis em
um lugar vazio, onde os
sugerem narrativas
ao longo
do espaço e do tempo, como em uma
ressons
de disciplinas
diversas,imaginárias
interessados
em desenvolver
composição aberta, deprojetos
múltiplasque
entradas
e saídas,
acordo
com a complexidade
utilizem
a artedeem
processos
de aprendiza-das camadas sonoras. Neste
curso o artista abordará a interdependência entre os domínios plástico, sonoro e linguístico.
do e nanoformação
cultural
de seus alunos.
Paulo Vivacqua vive e trabalha
Rio de Janeiro.
Sua produção
abrangeVisa
tantointroduzir
instalações sonoras in situ, de grandes
dimensões, como esculturas.
O som,
o objeto
e o espaço circundante
se fundem, assimilados
um ao outro sob a
práticas
artísticas,
conscientizar
sobre a importância
da
forma de um lugar quecriação
se desvela
no tempo,ocomo
gerador
de possíveis
narrativas
ou estados.
e ampliar
acesso
aos bens
culturais.
Oferecerá

subsídios práticos para o desenvolvimento e a aplicação
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Literatura
A realização do V Festival Capixaba de Literatura do Centro Cultural Sesc
Glória reafirma seu objetivo de aproximação entre o leitor e o autor capixaba, ou que produz no Espírito Santo. Trata-se de um espaço para
que o escritor, além de divulgar sua obra, viabilize um diálogo sobre
sua produção com seu público-leitor e outros autores.
Durante os seis dias de sua realização, com lançamento de 18 títulos,
sendo três autores por dia e um debate-papo entre eles, também haverá uma mesa temática e apresentações artísticas, com música, sarau
poético, leitura dramática e cinema, como uma forma de estabelecer
diálogos da literatura com outras linguagens.
Os lançamentos serão realizados na Sala da Palavra com capacidade de
aproximadamente 120 pessoas. Para cada dia do evento, o Centro Cultural Sesc Glória sorteará exemplares de cada obra entre os presentes.
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Festival de Literatura | De 4 a 9 de dezembro

Literatura e filosofia | 21/09 às 19h

V Festival Capixaba de Literatura
De 4 a 9 de dezembro | Entrada franca
Programação:
04 de dezembro
18h Atividade cultural: Musical Mulheres dos
Tambores - Raay Abranches, Raiane Silva, Franciely Goulart e
Bruna da Silva Medeiros
19h Mesa-redonda: Crônicas do Carnaval
Com Carol Ornellas
20h Lançamento de livros:

Covil - Ariel Lacruz
Território Inominado - Fernanda Nali
Quiche - João Chagas

05 de dezembro
18h Atividade cultural: Slam Nísia, coordenação Dani
Andolphi
19h Mesa-redonda: Literatura e Comunidade
Com Raimundo Oliveira e Stael Magesck
20h Lançamento de livros:
Manual prático do mistério - poemas - Fernando
Achiamé
Os duendes da ilha amarela - J. Anderson
Bonde- Janio Silva

06 de dezembro
18h Atividade cultural: Quando a letra é nota Fábio do Carmo e Yuri Guikansque
19h Mesa-redonda: Letra e música – Com João Moraes
e Sebastião Ribeiro Filho
20h Lançamento de livros
Uma leitura na chuva- Paulo Sodré
O canto da crise - Duílio Kuster
Desde o medo já é tarde - Casé Lontra Marques
13

07 de dezembro
18h Atividade cultural: Leitura Dramática “O último
carro” - João das Neves
Artista: Direção Leonardo Patrocínio
19h Mesa-redonda: Dramaturgia e
Literatura – Com Fernando Marques e Francisco Grijó
20h Lançamento de livros:
A tarde dos porcos - Pedro Nunes
A fúria do vento - Neida Lúcia Moraes

08 de dezembro
17h Atividade cultural: Clube do Vinil – Com Gilson Soares
18h Mesa-redonda: Sebo e Memória – Com Ivan
Pereira e Cilmar Cesconetto
19h - Lançamento de livros
Houve um beija-flor - Silvana Pinheiro
Eu queria ter um urso – Marcelo Bicalho
Perdidos na floresta - Neusa Jordem

09 de dezembro
17h Atividade cultural: Contação de história –
Com Gab Kruger
18h Mesa-redonda: Ilustração de livros infantis
– Com Cláudia Stringari e Elizabeth Martins
19h Lançamento de livros:
Guigui - Sônia Barreto
No cangote do saci - Maria Amélia Dalvi
Lendas capixabas em versos - Silvana Sampaio
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Biblioteca
Diego Kern Lopes

Biblioteca e Horizontes | 08/12, às 8h e 09/12, às 15 h

15

2ª Edição do Projeto
Novos
“A Bela
e asentidos
Fera”

01, 02 e 03/12, das 16 às 18hGrupo Dourado Produções & Even
Evento Reconecta
08/10, às 17h | TEATRO GLÓRIA - 70 m

Artes

Shopping Boulevard Vila Velha INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e come
R$ 18 (conveniados
e comerciantes)
A 2ª edição do projeto Novose Sentidos
2018 promove
uma oficina de
acessibilidade voltada para pessoas
deficiência visual.
Os encontros
Gênero:com
Infanto-juvenil
| Em uma
pequena aldei
acontecerão no espaço do Sesc
no uma
eventojovem
Reconecta,
que ocorrerá
no é
Bela,
inteligente
e sonhadora,
Shopping Boulevard Vila Velha, e abordará as diferentes dinâmicas de
estranha
porcom
todosa leitura.
e seu pai, Maurice, que é um
interação de pessoas com deficiência
visual
visto como
um louco.
Ela é cortejada
por Gasto
Nesses três dias serão apresentadas
algumas
ferramentas
tecnológicas
que querdigitais
se casare aplicativos,
com ela. Mas,
facilitadores de leitura, o uso da
de aldeia,
equipamentos
a ape
experiência da leitura e escrita as
emjovens
formato
da braile.
aldeia o acharem um homem bonito
Carlos Alexandre é psicólogo
e atua
favor
da inclusão
aceita, pois
vê neleemuma
pessoa
exibida edearrogan
pessoas com deficiência. Criador
GrupovaiVivamos
Acessibilidade,
pai do
de Bela
para o concurso
de Lyonque
demonst
Cênicas
incentiva a inclusão por meio da participação em eventos culturais,
invenção,
acaba
se
perdendo
na
floresta e é ataca
esportivos e palestras sobre deficiência visual.

A aventura da jovem tem início quando decide s

pai e
e descobre
ele se tornou prisioneiro em
Projeto Biblioteca
Horizontes
“A doBela
e a queFera”
Divulgação

Divulgação
4

ondeDourado
mora
a Fera.Produções
verdade, a&Fera
é um prín
08/12, às 8h I Morro doGrupo
Alagoano
- ao lado
daNa
AMIVOLTA
Eventos
amaldiçoado por uma feiticeira, quando negou ab
09/12, às 15 h I Parque08/10,
Moscoso
às 17h | TEATRO GLÓRIA - 70 min
Entrada franca INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e comerciário
8
Divulgação e R$ 18
Palco
(conveniados
e comerciantes)
Esta edição contará, em
ambos
os dias,Giratório:
com
uma apresentação de
autoria de João Vitor Lemos
deInfanto-juvenil
um
conto utilizando
poesias
do
livro da F
quadro
todos
juntos”
Gênero:“O
| de
Em uma
pequena
aldeia
“Ou isto ou aquilo”, deBela,
Cecília
de Meireles,
e poesiase do
livro “Tudo
uma
jovem inteligente
sonhadora,
é consid
Pigmalião
Escultura
Que
Mexe
(M
pode ser brinquedo”, de
ÂngelaporLeite
dee Souza,
de que
músicas
estranha
todos
seu| TEATRO
pai, além
Maurice,
é um- 60
invem
15/10,
às
19h
GLÓRIA
de roda com suas respectivas brincadeiras. Em seguida, João Vitor
visto como
um louco.
é cortejada
Gaston,
INGRESSOS:
R$ 6Ela(inteira),
R$ 3 por
(meia)
e R$ o3,6b
ministra uma oficina de brinquedos.
dos eque
comerciantes).
da aldeia,
quer se casar com ela. Mas, apesar de
João Vitor Lemos é ator, contador de histórias e produtor
Gênero:
Dramao |acharem
Uma família
posa para
um retrat
as jovens
da aldeia
um homem
bonito,
Bela
cultural.
além exibida
da superficialidade.
Mo
aceita,depoisumvêflash
nele revela
uma pessoa
e arrogante. Qua
Flávia Bonelli é bibliotecária e atua em projetos culturais que
por trás
dessa imagem
Segred
deestrutura
Bela
vai para
o concurso
de Lyonperfeita.
demonstrar
su
envolvem a difusão dapai
música
e leitura.
chão.acaba
Cadaseum
de seusnaintegrantes
invenção,
perdendo
floresta e éexpõe
atacadoseus
porm
e secretos
desejos.
Todos
são
espelhos.
Todos
jun
A aventura
da jovem
tem
início
quando
decide
sair
em
08/12 - Morro do
09/12 – Parque
de Moscoso
família
a realidade,
simulac
do paicontro
e descobre
que eleem
se que
tornou
prisioneirooem
um c
Alagoano
confrontam-se
em um quadro
mais que verdadeir
onde mora
a Fera.
8h – Abertura
15hNa– verdade,
Aberturaa Fera é um príncipe, q
amaldiçoado
por
uma
feiticeira,
quando
8h10 – Troca de livros
15h10 – Troca de livrosnegou abrigo a
9h – Contação de histórias
Divulgação
Palco
10h – Oficina de brinquedos
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Giratório:
17h – Oficina de brinquedos
16h – Contação de histórias
8

“O quadro de todos juntos”

Cinema

ETAPA NACIONAL

Mostra de Cinema - Etapa Nacional | De 01 a 14/1217

MOSTRA SESC DE CINEMA ETAPA NACIONAL

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. Durante 14 dias
exibiremos sete longas e 27 curtas metragens de todas as regiões do país apresentando cenários
diversos e a diversidade da produção audiovisual brasileira. Toda a programação da Mostra Sesc de
Cinema terá entrada franca.

Oficina Palco Giratório:

PANORAMA“A
NORDESTE
Representação do Movimento
na Marionete”
Sessão de Curtas
Nordeste
Pigmalião
EM CARTAZ: 01 e 08/12,
às 17h20Escultura
|13/12, às 19hQue Mexe (MG)

17ATRITO,
e 18/10, de
deDiego
18h àsLima
21h | SALA DE DANÇA
Público-alvo: atores, diretores, bonequeiros e estudantes de
Paraíba – João Pessoa, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 18’37’’, 2017
artes cênicas. Valor: R$ 6 I Solicite ficha de inscrição até o dia

Uma pelo
forçae-mail
que atua
sempre que dois corpos entram
em choque e há tendência ao
10/10
artescenicas-es@es.sesc.com.br
ou preenmovimento.
cha
a ficha de inscrição na recepção do Sesc Glória.

Divulgação

DE ÍNDIO,
de Manuela
Andradedireta
O FANTASIA
grupo compartilhará
suas técnicas
de manipulação
Pernambucoem
– Recife,
Documentário, Colorido,
Metragem, 17’, 2017
organizadas
cinco conceitos-chaves:
peso eCurta
contrapeso,
Desde
criança,
ouvia economia
minha mãe
falar da minha
ascendência
foco,
gestos
essenciais,
e triangulação.
Por meio
de indígena. Há duas
décadas atrás meu tio materno foi ao encontro dos xukurus à procura de rastros desse
exercícios
práticas
criação, os alunos
serão estimulados a
passado,eresolvi
dardecontinuidade
a essa busca.
observar e representar diferentes formas de movimento que
GALERIA RUA, de Jonathan Dourado
Divulgação
podem
aplicadas
nas diversasColorido,
técnicasCurta
de manipulação.
Piauí –ser
Teresina,
Documentário,
Metragem, 16’54’’, 2017
Ministrantes:
Felix;oIgor
Godinho,
O documentárioAurora
GaleriaMajnoni;
RUA tentaEduardo
compreender
sentido
dos artistas urbanos ao expressar
paredes eCora
muros
seusCarvalho.
pensamentos, singularidades e empoderamentos.
LiznasSchrickte,
Rufidanocidade
e Mauro
OS DESEJOS DE MIRIAM, de Nuno Balducci

Alagoas – Maceió, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 19’32’’, 2017
“Pindorama”

Miriam
não aguentade
mais
as redes sociais e a solidão de seu apartamento. Ela quer
Cia
Reverence
Dança
sair. Ela precisa sair...
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22/10, às 19h | TEATRO GLÓRIA - 30 min
INGRESSOS: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 6 (conveniados

Oficonhecimento
cina Palco
Giratório:
todos. Através do
do próprio corpo,
das poten-

cialidades do movimento
e da expressão individual,
alunos
“A Representação
doosMovimento
Longas Metragens Nordeste
oportunidade
deFrederico
criar e de
vivenciar uma dança que
LAMPARINAterão
DAaAURORA,
Machado
na deMarionete”

do seu
próprio
e75’
ritmo,
assimMexe
como de(MG)
Maranhão – São seja
Luís,oriunda
Ficção, Colorido,
Longamovimento
Metragem,
, 2017
Pigmalião
Escultura
Que
Nessa fábula existencial
sobreaso17
tempo,
o
corpo
e
a
natureza,
um
casal
de
idosos
experimentar
danças
dos
outros
corpos
em
seu
corpo
suaDANÇA
e 18/10, de 18h às 21h | SALAàDE
recebe a visita e um
jovemgerando
misterioso,
todas as noites
na fazenda abandonada
em que
maneira,
descobertas,
autoconhecimento
e
prazer.
Público-alvo:
atores, diretores, bonequeiros e estudantes
passaram a viver. EM CARTAZ:
07/12, às 18h20

vulgação

artes cênicas. Valor: R$ 6 I Solicite ficha de inscrição até o
“A Culpa”

AURORA 1964, de Diego Di10/10
Niglio pelo e-mail artescenicas-es@es.sesc.com.br ou pre
cha
ficha de Longa
na recepção
do Sesc Glória.
Pernambuco – Olinda,
Documentário,
Metragem,
66’, 2017
Companhia
doaColorido,
Outro
einscrição
Grupo
Aurora 1964 é umAnônimos
exercício de memória,
que
constrói pontes
épocas
da história dir
de
Teatro
O grupo
compartilhará
suas entre
técnicas
de manipulação
brasileira dos séculos XX e XXI. É um registro sobre vidas recompostas, constituídas por desvios
26 e 27/10, às
| em
28
ecinco
29/10,
às 19h
organizadas
conceitos-chaves:
peso e contrape
e travessadas pela imprevisibilidade
das19h30
dinâmicas
políticas
do
presente
e do passado.
VIRGÍNIA
TAMANINI
- 40 mine triangulação. Por meio
foco, gestos
essenciais, economia
EM CARTAZ:TEATRO
07/12, às 18h40.

Oficina Palco
Giratório:
INGRESSOS: R$exercícios
10 (inteira),
R$ 5 (meia)
e R$ 6os
(conveniados
e práticas
de criação,
alunos serão estimulado

PANORAMA
NORTE e comerciantes).
“A Representação
do Movimento
observar e representar diferentes formas de movimento q
Gênero:
Teatro
adulto
| A Culpa
é um mergulho
na alma
do homem
Marionete”
Sessão denaCurtas
Norte
podem
ser aplicadas
nas diversas
técnicas
de manipulação.

mergulho
sem volta.
O autor
expõe suas
intempéQueUmMexe
(MG)
EM CARTAZ:Pigmalião
01/12, às 19hEscultura
| 13/12,moderno.
às 18h40
Ministrantes:
Aurora
Majnoni;
Eduardo
Felix; Igor Godin
Divulgação
ries,21h
gostos
e desgostos,
admoestações,
e emoções
LizDE
Schrickte,
Cora Rufinosentimentos
e Mauro Carvalho.
17 e 18/10, de 18h às
| SALA
DANÇA
DOM KIMURA,
debonequeiros
Flávia
para com
seu pai,Abtibol
umehomem
de postura
Público-alvo: atores, diretores,
estudantes
de rígida e marcante. CaAmazonas
– R$
Manaus,
Documentário,
Colorido,
Curta
, 2015
artes cênicas.
Valor:
6pitaneado
IDivulgação
Solicite
fichaindivíduo
de inscrição
atéaopartir
dia deMetragem,
pelo
criado
uma criação14’
coletiva
“Pindorama”
10/10 pelo
e-mail artescenicas-es@es.sesc.com.br
ou preenDiferentemente
deator
outros
dias, hoje
a rádio
boca de
ferro
Voz
Praiananasiniciou
do
Luiz
Carlos
Cardoso
e
do
diretor
Carlos
Ola
e
inspirado
Cia
Reverence denaDança
cha a fisuas
cha deatividades
inscrição nacom
recepção do
Sesc Glória.
Orla detransborManaus. Ao
obras deuma
Kafka,programação
pode-se ver uminusitada
ator no palco, buscando
invés
de
anúncios,
a
herdeira
da
rádio,
resolveu
convocar parentes,
amigos
e
O grupo compartilhará suas
técnicas
de
manipulação
direta
22/10,
às
19h
|
TEATRO
GLÓRIA
- 30 min
dar
sentimentos
aindadaemhistória
construção,
indofundador,
ao encontroodeDom
dúvidas
conhecidos
paraconceitos-chaves:
contar
um pouco
de seu
Kimura.
organizadas
em cinco
peso
e
contrapeso,
INGRESSOS:
R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 6 (conveniad
que vão desde a enão
aceitação do pai pelo amor, pelo zelo e pelo
comerciantes).
foco, gestos
essenciais, economia
e triangulação.
Por Oliveira
meio
A HISTÓRIA
DE ZAHY,
deaté
Otoniel
crescimento
do filho
o modo
comodeele se sentava a mesa.
exercícios
de Ficção,
criação,Colorido,
os alunosGênero:
serão Metragem,
estimulados
a , 2017
Paráe práticas
– Belém,
Curta
07’42’’
Dança | O espetáculo
se referencia na miscigena
observarO Curta
e representar
diferentes
dedamovimento
queplural,
de animação
conta aformas
história
criação
lua,
segundo
a sociedade
indígena
cultural
de umdapaís
repleto
de história.
Um7 lugar no
Divulgação
e é narrado
língua
é um valente
podemTembé-Tenetehara,
ser aplicadas nas diversas
técnicasnalna
dedamanipulação.
décadaTupi-tenetehara.
de 60 que misturaZahy
manifestações
tradiciona
guerreiroAurora
que decide
fazer Eduardo
algo proibido
aldeia.
Se for descoberto, terá de enfrentar
Ministrantes:
Majnoni;
Felix;naIgor
apresenta
umGodinho,
novo
olhar sobre as conexões culturais brasi
consequências irreversíveis.
Liz Schrickte,
Cora Rufino e Mauro Carvalho.
ras. A Cia Reverence de Dança foi fundada em 02 de fevere
METEMPSICOSE, de Italo Rocha
e Marcelo
Zuza e empresária Karla Parmagnani. Re
de 2015,
pela artista
Divulgação
Acre – Rio Branco, Ficção, Colorido,rence
CurtaStudio
Metragem,
2’28’’
“Pindorama”
de Dança
tem, 2017
a missão de ser referência no tra
Em mundo devastado
pelas mãoslho
do com
homem,
o guardião
usa de
encantamentos
Cia Reverence
de Dança
dança
para adultos
naseus
Grande
Vitória, buscando p
para manter a última fonte de vidaencher
no planeta.
uma
lacuna
no
mercado
de
ensino/prática
de dança
22/10, às 19h | TEATRO GLÓRIA - 30 min
6

ROMANA,
de Helen
INGRESSOS:
R$ 10 (inteira),
R$Lopes
5 (meia) e R$ 6 (conveniados
e comerciantes).
Tocantins – Palmas, Documentário, Preto e Branco, Curta Metragem, 24’36’’, 2017

O Documentário narra a história de Mãe Romana, que devido suas atividades é vista

Gênero:pela
Dança
| O espetáculo se referencia na miscigenação
população num misto de profetisa e louca, religiosa e artista, vivendo no limite
culturaldedeuma
um experiência
país plural, repleto
Um lugar
mística de
comhistória.
as divindades
quenoasfiorienta.
nal da década de 60 que mistura manifestações tradicionais e
19

Oficina Palco Giratório:

PANORAMA“ASUDESTE
Representação do Movimento
na Marionete”
Sessão de Curtas
Sudeste
Escultura
Que Mexe (MG)
EM CARTAZ: 02Pigmalião
e 14/12, às 19h
| 09/12, às 17h20
17 e 18/10, de 18h às 21h | SALA DE DANÇA

ENTREMUNDO, de Thiago B. Mendonça, Renata Jardim

Público-alvo: atores, diretores, bonequeiros e estudantes de
Sãocênicas.
Paulo, Documentário,
Colorido,
Curta
Metragem,
2015
artes
Valor: R$ 6 I Solicite
ficha
de inscrição
até25’
o ,dia
10/10
Um pelo
dia noe-mail
bairroartescenicas-es@es.sesc.com.br
mais desigual de São Paulo. ou preencha a ficha de inscrição na recepção do Sesc Glória.

A GIS, de Thiago Carvalhaes
O grupo
compartilhará suas técnicas de manipulação direta
São Paulo – Valinhos, Documentário, Colorido, Curta Metragem, 20’21’’, 2016
organizadas
em cinco conceitos-chaves: peso e contrapeso,
era uma mulher transexual brasileira que vivia como imigrante em
foco,Gisberta
gestos Salce
essenciais,
economia e triangulação. Por meio de
Portugal. Ela foi brutalmente assassinada há 10 anos, e desde então se tornou símbolo
exercícios
e
práticas
de
criação,
os alunos serão estimulados a
da luta pelos direitos transexuais.
observar e representar diferentes formas de movimento que
Divulgação
LABOR,
de Thiago
podem
ser aplicadas
nasMoulin
diversas técnicas de manipulação.
Espírito SantoAurora
– Cachoeiro
de Eduardo
Itapemirim,
Ministrantes:
Majnoni;
Felix;Documentário,
Igor Godinho,Colorido, Curta Metragem,
, 2017
Liz14’35’’
Schrickte,
Cora Rufino e Mauro Carvalho.
Divulgação

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.

“Pindorama”
LENÇOL DE INVERNO, de Bruno Rubim

CiaMinas
Reverence
de Dança
Gerais – Descoberto, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 24’, 2017
José é coveiro
cidade grande.
Quando- 30
seumin
irmão lhe chama de volta a sua cidade
22/10,
às 19hna| TEATRO
GLÓRIA

natal para enterrar
o pai, José
fantasmas da juventude e fazer escolhas
INGRESSOS:
R$ 10 (inteira),
R$ precisa
5 (meia)revisitar
e R$ 6 (conveniados
que podem significar o fim de sua jornada e o começo de uma redenção.
e comerciantes).

Oficina Palco Giratório:

Gênero: Dança
ORepresentação
espetáculo se referencia na
Longas metragens
“A| Sudeste
domiscigenação
Movimento
cultural
de
um
país
plural,
repleto
de
história.
Um lugar no fiBARONESA,
de Juliana Antunes
na Marionete”

Artes

20

nalMinas
da década
de– Belo
60 que
mistura Documentário,
manifestações tradicionais
e Metragem, 73’, 2017
Gerais
Horizonte,
Colorido,(MG)
Longa
Pigmalião
Escultura
Que Mexe
apresenta
novo
olhar sobre
asespera
conexões
culturais
brasileiAndreia um
quer
se
mudar.
Leid
pelo
marido
preso.
Vizinhas em um bairro na
17 e 18/10, de 18h às 21h | SALA DE DANÇA
de Belo Horizonte,
tentam seem
desviar
perigos de uma guerra do tráfico
ras.periferia
A Cia Reverence
de Dançaelas
foi fundada
02 dedos
fevereiro
Público-alvo:
atores,
diretores,
bonequeiros
e
estudantes
de
evitar pela
as tragédias
junto com aParmagnani.
chuva.
Cênicas
dee 2015,
artista
etrazidas
empresária
Reve- até o dia
artes
cênicas.
Valor: R$ 6Karla
I Solicite ficha de inscrição
EM CARTAZ:
02/12,
às
19h
e
09/12,
às
18h20
|
14/12,
às
18h40.
pelotem
e-mail
artescenicas-es@es.sesc.com.br
rence Studio10/10
de Dança
a missão
de ser referência no traba- ou preenESCOLAS
LUTA,
de Eduardo
Consonni,
Rodrigo
T. Marques e Tiago Tambelli
cha EM
a ficha
de inscrição
na recepção
do Sesc
Glória.
lho com dança
para
adultos
na Grande
Vitória, buscando
preSão Paulo, Documentário, “A
Colorido,
Longa Metragem,
71’, 2017
Bela
e
a
Fera”
gruponocompartilhará
suas técnicas de
dedança.
manipulação direta
encher umaOlacuna
mercado de ensino/prática
No estado mais rico e umGrupo
dos maisDourado
conservadores
do Brasil, o&modus
operandi da
Produções
Eventos
conceitos-chaves:
e contrapeso,
educação organizadas
pública sofre em
um cinco
revés quando
estudantespeso
secundaristas
reagem ao decreto
oficial quefoco,
determina
fechamento
de17h
94 escolas
e a realocação
dos alunos.
A resposta
gestosoessenciais,
e| TEATRO
triangulação.
Por meio
08/10,economia
às
GLÓRIA
-de
70 min
estudantilexercícios
surpreende,
elesINGRESSOS:
organizam
uma
eserão
saem
às(meia
ruas para
R$os30reação
(inteira),
R$ estimulados
15
e comerciários)
e práticas
de criação,
alunos
aprotestar. Toda
relação se transforma apóse uma
R$ 18revolução.
(conveniados e comerciantes)
observar e representar
diferentes
formas de movimento que
EM CARTAZ: 04 e 11/12,
às 18h40
Divulgação
Gênero:
| Em
pequena aldeia da França,
podem ser aplicadas nasInfanto-juvenil
diversas técnicas
de uma
manipulação.
jovemEduardo
inteligente
Ministrantes: Bela,
Aurorauma
Majnoni;
Felix; eIgorsonhadora,
Godinho, é considerada

gação

experimentar as danças dos outros corpos em seu corpo à sua
gerando descobertas, autoconhecimento e prazer.
PANORAMA CENTROmaneira,
OESTE
“A Culpa”
Sessão de Curtas Centro
Oeste
EM CARTAZ: 06/12, às 18h20 Companhia do Outro e Grupo

Anônimos de Teatro

ELOGIO DA
Joel Pizzini
26 SOMBRA,
e 27/10, àsde19h30
| 28 e 29/10, às 19h
Mato Grosso TEATRO
do Sul - Campo
Grande,TAMANINI
Documentário,
VIRGÍNIA
- 40Colorido,
min Curta Metragem,
13’49’’, 2016 INGRESSOS: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 6 (conveniados
e comerciantes).
Uma dançarina
se move serenamente dentro de uma velho casarão japonês no
interior do Brasil.
evoca
o fantasma
da na
dança
enquanto se
Gênero:ElaTeatro
adulto
| A Culpa édoummestre
mergulho
almaButô,
do homem
envolve com as sombras e memórias do lugar misterioso.

moderno. Um mergulho sem volta. O autor expõe suas intempéA PISCINA
DE CAÍQUE,
de Raphael Gustavo
da Silva
ries, gostos
e desgostos, admoestações,
sentimentos
e emoções
Goiás – Goiânia,
Ficção,
Colorido,
Curta
metragem,
, 2017 Capara com
seu pai,
um homem
de postura
rígida 15’
e marcante.
Sonhando pitaneado
em ter uma
piscina,criado
Caíque
e seu
amigo
se
pelo indivíduo
a partir
de uma
criaçãoinseparável
coletiva
divertem escorregando
chãoe molhado
e ensaboado
do ator Luiz CarlosnoCardoso
do diretor Carlos
Ola e inspiradodanasárea de
serviço. Por causa do desperdício de água, Caíque acaba criando
obras sua
de Kafka,
problemas com
mãe.pode-se ver um ator no palco, buscando transbordar sentimentos ainda em construção, indo ao encontro de dúvidas
AQUELEque
DISCO
GAL,
de Juliana
Curvo
vão desdeDA
a não
aceitação
do pai pelo
amor,e Diego
pelo zeloBaraldi
e pelo
Mato Grossocrescimento
– Cuiabá,doFicção,
Colorido,
Curta
Metragem,
26’, 2017
filho até o modo como ele se sentava a mesa.
Aquele disco da Gal apresenta a história da convivência entre Henrique e
7
Nathalia, pai e filha, que ficam juntos no apartamento da família depois
que a mãe, Mariana, decide sair de casa para morar com Bia, com quem já
mantinha relação amorosa há algum tempo.
VESTI LA GIUBBA, de Johil Carvalho
Distrito Federal – Brasília, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 15’, 2016
Livremente inspirado na ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo, o curta fantasia
sobre a vida do personagem Canio, anos após os trágicos eventos narrados naquela
obra clássica.

Artes Cênicas

Longa Metragem Centro Oeste

O SOL NASCEU PARA
TODOS,
Mano K
“A Bela
e deaAlan
Fera”
Distrito Federal – Brasília,Grupo
Documentário,
Colorido,
Longa Metragem,
71’, 2016
Dourado
Produções
& Eventos
O Sol Nasceu Para Todos,
conta
a
história
do
Sol
Nascente,
em
08/10, às 17h | TEATRO GLÓRIA - 70Ceilândia,
min
considerada a maior favela da América Latina. Através do olhar dos
INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia e comerciários)
personagens apresenta euma
comunidade positiva sem deixar de mostrar
R$ 18 (conveniados e comerciantes)
suas dificuldades, mas, sobretudo, mostra que as periferias não podem ser
Gênero:
Infanto-juvenilmas
| Emcomo
uma pequena
da França,
vistas apenas como o lugar
da transgressão,
lugar dealdeia
resistência,
solidariedade e de preservação
cultural.
CARTAZ
06/12 às é18h40
Bela, uma
jovemEM
inteligente
e sonhadora,
considerada
21
estranha por todos e seu pai, Maurice, que é um inventor,
é

Oficina Palco Giratório:

PANORAMA
SUL
“A Representação
do Movimento
SessãonadeMarionete”
Curtas Sul
Pigmalião
Escultura
EM CARTAZ:
05 e 12/12,
às 18h20 Que Mexe (MG)
17 e 18/10,
de 18h às
| SALA
DE DANÇA
COSME,
de21h
Luciano
Scherer

Público-alvo: atores, diretores, bonequeiros e estudantes de
Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Documentário, Colorido, Curta Metragem,
artes cênicas. Valor: R$ 6 I Solicite ficha de inscrição até o dia
2016
10/10 pelo 13’43’’
e-mail, artescenicas-es@es.sesc.com.br
ou preencha a ficha de
inscrição
na recepção
Glória.
Thiago
Médici
é Cosme,doumSesc
cantor
e compositor que ninguém ouviu.

FLECHA DOURADA,
Cíntia Domit
Bittar o consumo de bebidas e alimentos
O grupoFUNCIONAMENTO
compartilhará
suas técnicas dedemanipulação
direta
Não é permitido
Santa
Catarina –10hFlorianópolis,
Documentário,
Colorido,
Curta
Metragem,
15’,e2017
na Biblioteca,
no Espaço
Expositivo,
no Cinema
Terças
a
sextas-feiras:
às
22h
organizadas em cinco conceitos-chaves: peso e contrapeso,
nos Teatros.
Entree domingos:
socos e paneladas,
Sábados
10h às 20h os lutadores do grupo Flecha Dourada voltam ao ringue
foco, gestosdepois
essenciais,
ereviver
triangulação.
Por meio
de catarinense.
de 50economia
anos
parapara
a era gloriosa
do catch
Segundas e feriados:
fechado
o público
exercícios
e
práticas
de
criação,
os
alunos
serão
estimulados
Biblioteca:
a sábado
- 10h às 19h
MÃEterça
DOS
MONSTROS,
de Julia Zaninade Paula
observar e representar
formas
de movimento
que Curta Metragem, 9’, 2017
Rio Grande diferentes
do Sul – Porto
Alegre,
Ficção, Colorido,
podem BILHETERIA
ser aplicadas
nas édiversas
técnicas
manipulação.
Uma garota
perseguida
pordeuma
trupe circense. Ela estáDivulgação
sozinha em um lugar
desconhecido
tentando
acharFelix;
a saída.
Será um show de horrores? Uma história
Ministrantes:
Aurora Majnoni;
Eduardo
Igor Godinho,
No Centro
Culturalno
Sesc Glória “La
as vendas
baseada
Mèredasaux Monstres”, de Guy de Maupassant, que pretende
Liz Schrickte,
Coracomeçam
Rufinoconto
Mauro
ações pagas
aepartir
dasCarvalho.
11h e termihomenagear clássicos do horror.

Divulgação

nam às 20h. Os ingressos podem ser retirados
SECUNDAS,
defrente
CacaàNazário
na Recepção
da Ala Praça (em
Praça
Grande
do Sul
– Porto Alegre, Documentário, Colorido, Curta Metragem, 20’, 2017
Costa Rio
Pereira),
de terça
a domingo.
Reverence
deregistra
Informações:
+55
27 Dança
3232-4750
SECUNDAS
o movimento de estudantes que foram presos e agredidos pela

“Pindorama”
Cia

polícia ao ocupar a Secretaria da Fazenda do RS. Investiga os reflexos traumáticos que

22/10, àsestes
19hestudantes
| TEATROvivenciam
GLÓRIA
- 30 min
na espera
da decisão judicial que pode condená-los.
LIVRE
INGRESSOS: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 6 (conveniados CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

e comerciantes).
Longas
Metragens Sul

Não recomendado para
menores de 12 ANOS

Não recomendado para
menores de 16 ANOS

OESTE,
Rodrigo Grota
Gênero: DançaLESTE
| O espetáculo
sedereferencia
na miscigenação
– Londrina,
Colorido,
86’, 2016
cultural de umParaná
país plural,
repletoFicção,
de história.
UmLonga
lugar Metragem,
no fiEzequiel,
ummistura
ex-piloto,
volta a suatradicionais
cidade natal
após
anos para
disputar uma
FALE15COM
A GENTE
nal da década
de
60
que
manifestações
e
AGENDA
últimaONLINE
corrida. Ele reencontra Stela, um antigo affair; Angelo, o patriarca da família;
apresenta umalém
novodeolhar
sobre
as
conexões
culturais
brasileiTelefone:
27
3232-4750
Ofi
cina
Palco
Giratório:
Pedro, um jovem de 16 anos que sonha em ser piloto.
E-mail: sescgloria@es.sesc.com.br
O Centro
Cultural
SescDança
Glória disras. A Cia
Reverence
de
foi04fundada
02 de fevereiro
EM
CARTAZ:
e 11/12, em
às 18h20.
“A
Representação
do Movimento
Site: www.sesc-es.com.br
ponibiliza uma agenda mensal
de 2015,compela
artistana
e empresária
Karla Parmagnani. Reve-Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428
toda
a sua programação.
Marionete”
DESVIOS,
de Pedro Guindani
rence Studio
de
temdoavirtual
missão
de
ser
referência
noColorido,
trabaCentro.
CEP.Metragem,
29.010-002, Vitória
- ES
Basta acessar
o endereço
RioDança
Grande
Sul
– Porto
Alegre,
Ficção,
Longa
94’, 2016
Pigmalião
Escultura
Que
Mexe
(MG)
ter acesso
aadultos
esta e outras
lho compara
dança
para
na
Grande
Vitória,
buscando
prefacebook/centroculturalsescgloria
Daniel, 17
umejovem
corretor
de às
valores,
dá
um
grande
golpe em sua empresa de
18/10,
de
18h
21h
|
SALA
DE
DANÇA
publicações. Ou conecte-se pelo
investimentos,
fazendo-a
comprar
15demilhões
de uma empresa fantasma.
encher QR-code
uma lacuna
nosmartphone.
mercado
de atores,
ensino/prática
dança.em ações
diretores,
bonequeiros
e estudantes de
com seuPúblico-alvo:
Não recomendado para
menores de 14 ANOS

8

Não recomendado para
menores de 18 ANOS

Centro
Sesc um
Glóriapassaporte falso
Romano,artes
seucênicas.
primo Valor:
policial,R$fica
encarregado
deCultural
obter-lhe
6 I Solicite ficha de inscrição até o dia

para a 10/10
fuga dopelo
país,e-mail
e recomenda
que Daniel se esconda por alguns dias em um
https://issuu.com/sescgloria
artescenicas-es@es.sesc.com.br ou preen-

22

issuu/sescgloria
apartamento
Centro
da cidade,
a poeira
baixar”.
Mas a poeira nunca baixa, e
cha a fido
cha
de inscrição
na “até
recepção
do Sesc
Glória.
Daniel
vai
se
deixando
consumir
pela
espera,
pela prisão que se impôs e pelo medo
Não jogue este impresso em vias públicas.
de falharO em
suacompartilhará
ambiciosa empreitada.
grupo
suas técnicas de manipulação direta
EM CARTAZ:
e 12/12,
18h40
organizadas05em
cinco àsconceitos-chaves:
peso e contrapeso,

foco, gestos essenciais, economia e triangulação. Por meio de

Cênicas

PANORAMA INFANTO-JUVENIL
Sessão de Curtas
“A Infanto-juvenil
Bela e a Fera”

EM CARTAZ: 01 e 08/12, Grupo
às 14h30Dourado Produções & Eventos

08/10,ÀIYÉ
às 17h
TEATRO GLÓRIA
- 70 min
ÒRUN
- A |CRIAÇÃO
DO MUNDO,
de Jamile Coelho e Cintia Maria
INGRESSOS:
R$ Ficção,
30 (inteira),
R$ 15Curta
(meiaMetragem,
e comerciários)
Bahia
–
Salvador,
Colorido,
12’, 2015
e R$ 18 (conveniados e comerciantes)
Òrun Áiyé mostra a jornada de Oxalá (Carlinhos Brown) para cumprir a sua
Gênero: Infanto-juvenil | Em uma pequena aldeia da França,
missão, a criação do mundo.
Bela, uma jovem inteligente e sonhadora, é considerada

GAROTO
VHS,
Daniel
Reichelque é um inventor, é
estranha por
todosdeeCarlos
seu pai,
Maurice,
Santa
– Jaraguá
do Sul,
Ficção, Colorido,
CurtaoMetragem,
vistoCatarina
como um
louco. Ela
é cortejada
por Gaston,
bonitão 18’, 2016
Umdagaroto
lugarsedacasar
cabeça
umaapesar
câmeradeVHS
com a qual registra seu
aldeia,que
quenoquer
compossui
ela. Mas,
todas
cotidiano decide revisitar seus registros para presentear Roberta com uma memória
as
jovens
da
aldeia
o
acharem
um
homem
bonito,
Bela
não
o
que parecia para sempre perdida.

aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arrogante. Quando o

MÉDICO
Teixeira sua nova
pai de BelaDE
vaiMONSTRO,
para o concursodedeGustavo
Lyon demonstrar
Sãoinvenção,
Paulo, Ficção,
CurtanaMetragem,
, 2017 por lobos.
acabaColorido,
se perdendo
floresta e é11’
atacado
Dudu
já escolheu
sua futura
profissão,
agora
terá sair
que em
enfrentar
A aventura
da jovem
tem início
quando
decide
busca seus medos para se
tornar um médico de monstros.

do pai e descobre que ele se tornou prisioneiro em um castelo,

Divulgação

onde mora a Fera. Nadeverdade,
a FeraOliveira
é um príncipe,
METAMORFOSE,
Jane Carmen
da Silva que foi
amaldiçoado
por uma
feiticeira,
quando
negouCurta
abrigo
a ela. 05’22’’, 2017
Minas
Gerais – Pedro
Leopoldo,
Ficção,
Colorido,
Metragem,
Em busca de aceitação e felicidade, uma menina se espelha nas pessoas ao seu redor.

Palco Giratório:

8

NHAM-NHAM, A CRIATURA, de Lucas de Barros
“O quadro de todos juntos”
Santa Catarina – Florianópolis, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 13’, 2015
Pigmalião
Mexe
(MG)
Lucas
é um garotoEscultura
de 9 anos queQue
se muda
de cidade
com sua mãe após a separação de
15/10,
às 19h
| TEATRO
- 60
seus
pais. Sem
muitos
amigos na GLÓRIA
nova cidade,
logomin
ele conhece alguém que o ajuda
INGRESSOS:
6 (inteira),
R$ 3Lucas
(meia)
3,60 (conveniaa esquecer
seus R$
problemas.
O que
nãoe R$
contava
é que esquecer nem sempre é a
dos emaneira
comerciantes).
melhor
de lidar com os problemas.

Gênero: Drama | Uma família posa para um retrato. O instante

NO CAMINHO DA ESCOLA, de Beatriz Lindenberg e alunos da rede
de um flash revela além da superficialidade. Mostra a frágil
municipal de Vitória
estrutura por trás dessa imagem perfeita. Segredos postos ao
Espírito Santo – Vitória, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 09’18’’, 2017
chão. Cada um de seus integrantes expõe seus mais íntimos
No caminho da escola, uma menina faz uma viagem alucinante por planetas
e secretos desejos. Todos são espelhos. Todos juntos. Um enimaginários e perde a primeira aula.

contro de família em que a realidade, o simulacro e o delírio

em umEquadro
mais que verdadeiro.
Oconfrontam-se
MENINO LEÃO
A MENINA
CORUJA, de Renan Montenegro
Distrito Federal – Brasília, Ficção, Colorido, Curta Metragem, 16’, 2017
Esse é o universo das pessoas-animais, seres que misturam características humanas
com as de outro animal. Quando filhotes, eles precisam estudar na Escola Filhote
Selvagem, um lugar onde o aprendizado vai muito além da sala de aula.
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O Dia Internacional da Animação (DIA) reúne
curtas-metragens de desenhos animados
nacionais e internacionais. A exibição será no
CineSesc Glória, de 01 a 14 de dezembro, e as
sessões terão entrada franca. A Mostra será
realizada em parceria com Instituto Marlim Azul
e Associação Brasileira de Cinema de Animação
(ABCA).

MOSTRA
“A BelaINFANTIL
e a Fera”

Grupo
Sessão
deDourado
Curtas Produções & Eventos
EM 08/10,
CARTAZ:
02 e| TEATRO
09/12, às 14h30.
às 17h
GLÓRIA - 70 min
INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$BLWARH
15 (meia e NAVEGANDO
comerciários)
NO DESERTO, de Dir. Levi Magalhães
e R$ 18 (conveniados e comerciantes)

15’ 17 ‘‘ – Stop motion claymation

Gênero: Infanto-juvenil | Em uma
pequena
da França,
Coxinha
tentaaldeia
descobrir
sobre um misterioso navio que flutua em cima de
Bela, uma jovem inteligenteume arco-íris;
sonhadora,
é considerada
no caminho,
enquanto seus três amigos a procuram aflitos, ela
encontrando
estranha por todos e seu pai, acaba
Maurice,
que é umterríveis
inventor,criatura.
é
visto como um louco.
Ela éCarmen
cortejada
por Gaston, o bonitão
METAMORFOSE,
de Jane
Oliveira
5’22’’da
– 2D
Digitalque quer se casar com ela. Mas, apesar de todas
aldeia,
Em busca
de aceitação
menina bonito,
se espelha
as jovens
da aldeiae felicidade,
o acharemuma
um homem
Belanasnãopessoas
o ao seu redor.
aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arrogante. Quando o
ESCAMAS
de Bruna
pai de BelaDA
vaiNOITE,
para o concurso
deSantana
Lyon demonstrar sua nova
01’32’’ – Animação Digital 2D
invenção, acaba se perdendo na floresta e é atacado por lobos.
Uma pequena garota em seu grande quintal conta a seu pai sua louca teoria sobre como o dia vira a noite, e
aventura
quando
sair em muito
busca mais do que esperavam.
nessaAnoite
cheiada
dejovem
estrelastem
elesinício
podem
acabardecide
descobrindo
do pai e descobre que ele se tornou prisioneiro em um castelo,
onde moraBALÃO,
a Fera. Nadeverdade,
a Fera é um príncipe, que foi
CHICLETE
Felipe Tadeu
01’– 2D
amaldiçoado por uma feiticeira, quando negou abrigo a ela.

ulgação

Quando sua mamãe sai por um instante, Danda aproveita para pegar um chiclete balão guardado no armário
da cozinha. Depois de mascar uma goma e8 fazer um bola grandona que estoura, Danda pega mais gomas para
mascar e acaba fazendo uma bola ainda maior que a faz flutuar pela casa como se estivesse em um balão.

Palco Giratório:

“O quadro de todos juntos”

MILLIE,
Israel Dilean
Pigmalião
Escultura Que Mexe (MG)
05’ 11’’ – 2D Digital e 3D Digital
15/10, às 19h | TEATRO GLÓRIA - 60 min
Um monstro nascido da briga de um casal entra no quarto da filha deles para atacá-la mas seu urso de pelúcia
INGRESSOS:
6 (inteira), R$ 3 (meia) e R$ 3,60 (conveniafaz o que
pode paraR$protegê-la.
dos e comerciantes).

Gênero:CRÉ,
DramaCassandra
| Uma família
LÉ COM
Reis posa para um retrato. O instante
flash
revela além da superficialidade. Mostra a frágil
05’ 29de‘‘ –um
Stop
motion
estrutura
trás dessa
imagem
perfeita.contados
Segredosporpostos
ao crianças de um jeito fofo e esquisito.
Dinheiro,
medopor
e coisas
de menino
& menina
algumas
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chão. Cada um de seus integrantes expõe seus mais íntimos

Solicite a inscrição pelo e-mail artescenicas-es@es.sesc.com.br ou
preencha pessoalmente na recepção do Sesc Glória.
BOLHA, de Estúdio Escola de Animação
Data inicial: 25/09 I Data final: 18/10 I Data Resultado: 20/10

03’ 48’ – 2D Digital
A oficina propõe a experimentação e criação de uma dança para
A história de uma bolha que não para de crescer e um rapaz que vive pisando na bola. Um curta sobre as
todos.
do conhecimento
do próprio corpo, das potenconsequências dos nossos atos e aAtravés
oportunidade
de recomeçar.

cialidades do movimento e da expressão individual, os alunos

O MALABARISTA, terão
de IuriaMoreno
oportunidade de criar e de vivenciar uma dança que
10 ‘ 55’’ – 2D Digital
seja oriunda do seu próprio movimento e ritmo, assim como de
Documentário em animação
sobre o cotidiano
rua,seuquecorpo
colorem
experimentar
as dançasdosdosmalabaristas
outros corposdeem
à suaa rotina monótona das
grandes cidades.

maneira, gerando descobertas, autoconhecimento e prazer.

“A Culpa”
MOSTRA NACIONAL

Sessão de Curtas Companhia do Outro e Grupo
de Teatro
EM CARTAZ: 01, 04, Anônimos
06, 08, 11 e 13/12,
às 12h.

26 e 27/10,
às 19h30
29/10, às 19h
PICONZÉ,
de Dir.| 28
Ype eNakashima
TEATRO
TAMANINI
01’ VIRGÍNIA
(trecho do longa
metragem)-–40
2Dmin
– 1972

INGRESSOS:
10 (inteira),
(meia)daeMostra
R$ 6 (conveniados
DesdeR$2013,
exibimosR$no5 início
Nacional um filme que faz parte da
e comerciantes).

história da animação brasileira.

Gênero: Teatro
adulto
mergulhoescolheu
na almaum
do homem
Nos 15
anos| AdoCulpa
DIA,éaum
curadoria
trecho de Piconzé – primeiro
moderno.longa-metragem
Um mergulho semcolorido
volta. O de
autor
expõe suas
intempé-no Brasil, lançado em
animação
produzido
1972.
ries, gostos
e desgostos, admoestações, sentimentos e emoções
para com seu pai, um homem de postura rígida e marcante. CaO HOMEM NA CAIXA, de Dir. Ale Borges, Alvaro Furloni e Guilherme Gehr
pitaneado pelo indivíduo criado a partir de uma criação coletiva
19 ‘ – Animação 2D no Computador
do ator Luiz Carlos Cardoso e do diretor Carlos Ola e inspirado nas
Preso há décadas em uma prisão de segurança máxima, um velho mágico-escapista tenta reviver os seus dias de
obras de Kafka, pode-se ver um ator no palco, buscando transborglória, colocando em prática um plano de fuga perfeito, mas também muito arriscado.
dar sentimentos ainda em construção, indo ao encontro de dúvidas
MILLIE, de Israel Dileanque vão desde a não aceitação do pai pelo amor, pelo zelo e pelo
crescimento do filho até o modo como ele se sentava a mesa.
05’ 11’’ – 2D Digital e 3D Digital
Um monstro nascido da briga de um casal entra no quarto da filha deles para atacá-la mas seu urso de pelúcia
7
faz o que pode para protegê-la.
INSONE, de Débora Pinto e Breno Guerreiro
2’19’’ – Animação 2D digital full
Dois irmãos estão brincando em seu quarto usando diferentes roupas e itens imaginários numa luta interminável
que transcende tempo e passa de mundo em mundo.
TRIP, de Péricles Ianuch
2D, 2’ 44’’
Um rapaz entediado tem uma viagem que vai mudar sua vida.

25
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ção

LA LOBA, de Julia de Macedo Nicolescu
2D Tradicional (digital) e cut-out, 03`09``
Cênicas
Em meio a um deserto escaldante, uma velha xamã se prepara para um Artes
misterioso ritual
recolhendo ossadas.
Baseado no conto de Clarissa Pinkola Estés.

Oficina "Seu corpo: Dança"

8 PATAS, de Fabrício Eduardo Rabachim, Gabriel Barbosa, Pietro Leonardo Nichelatti Nicolodi
com Carla van den Bergen (ES)
Computação Gráfica, 02` 25``
DIAS: quartas-feiras e sextas-feiras | 19h às 21h
Ao receber uma visita inesperada, Beatriz se vê dentro de seu pior pesadelo. A aparição de uma pequena aranha
DATAS:
27/10 | 01,que03,10,17,
24 eperigo
29/11a enfrentar
transforma o conforto de seu lar em uma
sucessão25deedesventuras,
provará que22,
o maior
01, 06, 08, 13 e 15/12
é o seu próprio medo.
Público-alvo: jovens e adultos interessados. Valor: R$ 30
Solicite a inscrição pelo e-mail artescenicas-es@es.sesc.com.br ou

UM CONSELHO ANIMADOR,preencha
de Thiago
Calçado na recepção do Sesc Glória.
pessoalmente
Data inicial: 25/09 I Data final: 18/10 I Data Resultado: 20/10
2D, Uberaba, Minas Gerais, 37``
A oficina propõe a experimentação e criação de uma dança para
Um conselho para meus filhos.

todos. Através do conhecimento do próprio corpo, das potencialidades do movimento e da expressão individual, os alunos
TORRE, de Nádia Mangolini
2D, Lápis sobre papel, Tinta sobre papel,terão
18` a oportunidade de criar e de vivenciar uma dança que
oriunda
do seu próprio
movimento
e ritmo,
assim como
Quatro irmãos, filhos de Virgílio Gomesseja
da Silva,
o primeiro
desaparecido
político
da ditadura
militardebrasileira,
relatam suas infâncias durante o regime.
experimentar as danças dos outros corpos em seu corpo à sua
maneira, gerando descobertas, autoconhecimento e prazer.

“A Culpa”
MOSTRA INTERNACIONAL

Companhia do Outro e Grupo
Sessão de Curtas
Anônimos
EM CARTAZ: 02, 05, 07, 09, 12 e 14,
às 12 h. de Teatro

26 eAERONAUTAS,
27/10, às 19h30de| 28
29/10, às 19h
LOS
LeóneFernández
TEATRO
Stop
Motion –VIRGÍNIA
México, 11’ TAMANINI - 40 min
R$ 10 (inteira),
5 (meia) com
e R$ 6o (conveniados
EmINGRESSOS:
meio ao deserto,
uma triboR$sobrevive
pouco que dá na terra.
e comerciantes).
Soo’goh, o mais débil do clã, tentará vencer os obstáculos para chegar aos
Gênero: Teatro
adultoque
| A Culpa
um mergulho na alma do homem
pomares
do paraíso
todos édesejam.
moderno. Um mergulho sem volta. O autor expõe suas intempé-

LUMINARIS, de Juan Pablo Zaramella
ries, gostos e desgostos, admoestações, sentimentos e emoções
Stop Motion / Pixilation, Argentina, 2011, 06`
para com seu pai, um homem de postura rígida e marcante. CaNum mundo onde a luz reina e marca o ritmo da vida, um homem comum tem um plano que pode mudar o
pitaneado pelo indivíduo criado a partir de uma criação coletiva
rumo das coisas.

do ator Luiz Carlos Cardoso e do diretor Carlos Ola e inspirado nas
obrase de
Kafka,Mugler
pode-se ver um ator no palco, buscando transborHIGH WOOL, de Nikolai Maderthoner
Moritz
Stop Motion, Alemanha, 2013, 03` dar sentimentos ainda em construção, indo ao encontro de dúvidas
que vão desde a não aceitação do pai pelo amor, pelo zelo e pelo
Um duelo em uma cidade feita de cordas.
crescimento do filho até o modo como ele se sentava a mesa.
26

EL EMPLEO, de Santiago ‘Bou’ Grasso
2D, Argentina, 2008, 06`
Um homem faz seu trajeto habitual até trabalho, imerso em um mundo onde o uso de personas é algo cotidiado.
SERIO, de Ana Gusson
2D, Canadá/Brasil, 2016, 03`22``
Em uma pequena cidade, Felício cria sua família e trabalha como um sapateiro tradicional, sempre muito sério.
Um dia, Guri, seu filho mais novo, quebra sua rotina de trabalho e juntos descobrem uma paixão em comum e
um jeito mais leve de ver a vida.
60 SEGUNDOS DE OSCURIDAD, de Pablo Conde
2D, Argentina, 2018, 04`
Uma nevada misteriosa, uma cidade visitada pela Morte. A loucura e os limites do suportável trazem suas
consequências de mãos dadas com o desespero. 60 Segundos de Oscuridad é uma homenagem à história em
quadrinhos argentino “El Eternauta”, de Héctor Germán Oesterheld e Francisco Solano López. É uma adaptação
de um fragmento do trabalho, interpretado a partir da linguagem da animação.
THE SHORT STORY OF A FOX AND A MOUSE, de Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan,
Marie Pillier, Kevin Roger
3D, França, 2015, 06`14``
Uma raposa solitária caça um rato e o seu relacionamento muda quando duas corujas interferem na caçada.
INERCIA, de Becho Lo Bianco e Mariano Bergara
Stop Motion, Argentina, 2012, 04`
A inércia é a força que faz com que todas as coisas se mantenham no estado em que se encontram. É a resistência
a mudança. A inércia afeta todas as coisas, incluindo as pessoas.

Mais Informações
Sessões de terça à domingo.
Retire seu ingresso na recepção do
Centro Cultural Sesc Glória.
Contato: 27 3232-4750
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Música

Natal Encantado
Sesc Partituras | 07/10 às 19h

Este ano celebraremos o
Natal Encantado com a
participação de solistas e
uma produção capixaba.
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15 e 16
DEZEMBRO

ÀS 18H

TEATRO GLÓRIA

lgação

s Cênicas

DIAS: quartas-feiras e sextas-feiras

DATAS: 25 e 27/10 | 01, 03,10,17, 22
Sonora
anos
“ABrasil
Bela e– a20Fera”
01, 06, 08, 13 e 15/12
Coco deGrupo
Tebei Dourado Produções & Eventos

Público-alvo: jovens e adultos interessados. Valo

Solicite a inscrição
pelo e-mail| artescenicas-es@e
01/12,08/10,
às 19h30
60
às 17h| |Teatro
TEATROVirgínia
GLÓRIA
-Tamanini
70 min
pessoalmente na recepção do Sesc G
min INGRESSOS: R$ 30 (inteira), R$preencha
15
(meia
e
comerciários)
Data inicial: 25/09 I Data final: 18/10 I Data Resu

e R$ 18R$
(conveniados
e comerciantes)
Ingressos:
10 (inteira),
R$ 5 (meia-entrada e
A oficina propõe a experimentação e criação de
comerciários)
e R$ 6 (comerciantes
conveniados).
Gênero: Infanto-juvenil
| Em uma pequenae aldeia
da França,
todos.
Através do conhecimento
do próprio c
Esse coco Bela,
é praticado
por uminteligente
grupo de agricultores
da comunidade
uma jovem
e sonhadora,e tecelões
é considerada
cialidades
do movimento
e danaexpressão
Olho D’Agua do Bruno, na cidade de Tacaratu,
Pernambuco,
localizada
região indiv
por todos
e seu àpai,divisa
Maurice,
que
inventor,Aépaisagem
do Médioestranha
São Francisco,
próximo
coma oportunidade
Bahiaé um
e Alagoas.
terão
de criar e de vivenciar
vistodocomo
louco. Ela terra
é cortejada
por Gaston,
local é típica
sertãoumnordestino:
seca, casas
esparsasoebonitão
muito precárias,
seja
oriunda
do
seu
próprio
movimento e ritmo
mandacarudae aldeia,
algumaque
criação
queranimal.
se casar com ela. Mas, apesar de todas
experimentar
aspor
danças
dos Não
outros corpos em
O Coco deasTebei
é
cantado
por
mulheres
e
dançado
casais.
da aldeia o acharem um homem bonito, Bela não o utiliza
Divulgação instrumentosjovens
e a base rítmica é marcada pela
pisadagerando
dos dançadores.
maneira,
descobertas, autoconhecime
aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arrogante. Quando o
de Bela vai–
para10
o concurso
dede
LyonCulpa”
demonstrar sua nova
Danilopai Cezar
anos“A
avenida
acaba se| perdendo
floresta e é| atacado
lobos. e Grupo
Companhia
dopor
Outro
02/12,invenção,
às 18h30
TeatronaGlória
90 min
A
aventura
da
jovem
tem
início
quando
decide
sair
em
Anônimos
de
Teatro
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entradabusca
e
do pai e descobre
ele se tornou
em
castelo,
26 prisioneiro
e 27/10,
às um
19h30
| 28 e 29/10, à
comerciários)
e R$ 6que(conveniados
e comerciantes).
onde
mora
a
Fera.
Na
verdade,
a
Fera
é
um
príncipe,
que
foi
TEATRO
VIRGÍNIA
TAMANINI
Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, o SESC Glória recebe em seu palco o - 40 m
amaldiçoado
porconvidados
uma feiticeira,
quando
abrigo
a ela.intérprete
cantor Danilo
Cezar e seus
paraINGRESSOS:
celebrarnegou
os 10R$anos
como
na e R$
10 (inteira),
R$ 5 (meia)
e comerciantes).
avenida do samba capixaba. Um dos intérpretes
com maior premiação no carnaval

Palco Giratório:

capixaba, Danilo cantará diversas obras de
autores
do adulto
cenário| Amusical
capixaba
8 Teatro
Divulgação
Gênero:
Culpa é um
mergulho na

e nacional, além de músicas autorais. Juntamente com os intérpretes Emerson
moderno.
Um Fernando
mergulho sem
volta. O autor exp
todos
juntos”
Xumbrega“O
(Boaquadro
Vista), Celsode
Junior
(Novo Império),
Brito (Pega no
ries, gostos
e (MG)
desgostos,
admoestações, sentim
Samba). Farão
do palco doEscultura
Sesc Gloria a passarela
do samba
Capixaba.
Pigmalião
Que
Mexe

para com seu pai, um homem de postura rígida
15/10, às 19h | TEATRO GLÓRIA - 60 min
pitaneado pelo indivíduo criado a partir de um
INGRESSOS: R$ 6 (inteira), R$ 3 (meia) e R$ 3,60 (conveniaSESC
PARTITURAS
“A Bela
e a Fera” do ator Luiz Carlos Cardoso e do diretor Carlos O
dos
e comerciantes).
Grupo Brasileiro
Dourado
&Vieira
Eventos
Violão
com
(RJ)
obras
Kafka,
pode-se
ver um ator no palco, bu
Gênero: DramaProduções
| UmaRicardo
família posa
paradeum
retrato.
O instante
dar
sentimentos
ainda
em
indo ao en
06/12,
I Teatro
60 min
deàs
um20h
flash
revela
além
daGlória
superficialidade.
Mostra a construção,
frágil
08/10, às
17h
| TEATRO
GLÓRIA
- 70 Imin
vão desde
a não aceitação
Ingressos:
R$por
10trás(inteira),
R$eque
5comerciários)
(meia-entrada
estrutura
dessa
perfeita.
Segredos
postose aodo pai pelo amor
INGRESSOS:
R$ 30
(inteira),
R$ 15imagem
(meia
e R$ 18 (conveniados
eR$
comerciantes)
crescimento
doconveniados).
filho
atéíntimos
o modo como ele se sent
comerciários)
(comerciantes
chão. Cadaeum
de6seus
integrantes
expõeeseus
mais
Gênero:
Infanto-juvenil
|
Em uma
pequena
aldeiada
dainterpretação
França,
Uma homenagem
violão
brasileiro
através
e secretosaodesejos.
Todos
são espelhos.
Todos
juntos. Um de
en- peças de
grandes
nomes
marcaram
deste
instrumento,
tornando-o do
Bela, uma
jovemque
ea linguagem
sonhadora,
é oconsiderada
contro
de inteligente
família
em que
a realidade,
simulacro
e o delírio
modo
sui por
generis,
social que
e nacional.
De fato, éa história da cultura
estranha
todosoeinstrumento
seu pai,umMaurice,
éque
umverdadeiro.
inventor,
confrontam-se
quadropeça
maisfundamental.
musical brasileira
tem o em
violão como
Para isso, o violonista
visto comoapresentar
um louco.peças
Ela é cortejada
o bonitão
pretende
autorais epor
de Gaston,
cinco grandes
referências do violão
da aldeia, que
quer seQuincas
casar com
ela. Mas,Américo
apesar deJacomino
todas (Canhoto), Fred
brasileiro,
a saber:
Laranjeiras,
Andrade
as jovensedaAlvino
aldeiaArgolo.
o acharem um homem bonito, Bela não o
aceita, pois vê nele uma pessoa exibida e arrogante. Quando o
29
pai de Bela vai para o concurso de Lyon demonstrar sua nova

ênicas
O Som do Jazz - uma homenagem a
Marien
“A Bela
e aCalixte
Fera”
AfonsoProduções
Abreu Trio & Eventos
GrupoCom
Dourado

Mehlão
08/10,Músico
às 17h | convidado:
TEATRO GLÓRIA
- 70(percussão)
min

07/12,
20hR$I15Teatro
Glória I 60 min
INGRESSOS:
R$ 30 às
(inteira),
(meia e comerciários)
e R$ 18 Ingressos:
(conveniados e comerciantes)
R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada e

Artes

R$pequena
12 (conveniados
Gênero: comerciários)
Infanto-juvenil | Em euma
aldeia da França,e comerciantes).
Showjovem
musical
inédito doeAfonso
Abreu Trio
em homenagem ao jornalista e escritor
Bela, uma
inteligente
sonhadora,
é considerada
Calixte (1935-2013). No repertório, clássicos do jazz, gênero musical
estranhaMarien
por
todos
e
seu
pai,
Maurice,
que
é
um
inventor, para
é seu programa de rádio
favorito de Marien, fonte de pesquisa e conteúdo
visto como
um louco.
Elaque
é cortejada
Gaston,
o bonitão
“O Som
do Jazz”,
ficou no por
ar por
mais de
50 anos nas rádios capixabas. Nas
palavras
do baixista
Abreu:
Faremos
da aldeia,
que quer
se casarAfonso
com ela.
Mas,“-apesar
de uma
todaslinda noite com as músicas
preferidas que ele gostava de ouvir”. Certamente será uma apresentação especial
as jovenspara
da aldeia
o
acharem
um
homem
bonito,
Bela
não
os amigos e admiradores do homenageado, bemo como para os apreciadores
do jazz,
da bossa
nova e exibida
da música
instrumental
contemporânea.
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as jovens da aldeia o acharem um homem bonito, Bela não o

FUNCIONAMENTO
Terças a sextas-feiras: 11h às 22h
Sábados e domingos: 11h às 20h
Segundas e feriados: fechado para o público
Biblioteca: terça a sábado - 10h às 19h

BILHETERIA
No Centro Cultural Sesc Glória as vendas das
ações pagas começam a partir das 11h e
terminam às 20h30. 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

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

BIBLIOTECA
Para realizar empréstimo domiciliar de livros basta a realização de um cadastro apresentando um
documento pessoal com foto, CPF e comprovante
de residência atualizado.

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
LIVRE
Não recomendado para menores de 12 anos
Não recomendado para menores de 14 anos
Não recomendado para menores de 16 anos
8

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.
32

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

