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Centro Cultural Sesc Glória
O Centro Cultural Sesc Glória foi inaugurado em 27 de setembro de
2014. O edifício preserva as características da fachada de época,
original de 1932 (projeto do engenheiro alemão Ricardo Wright,
de arquitetura eclética), e apresenta um interior projetado e
adaptado para abrigar um equipamento cultural moderno.
O Sesc Glória é o primeiro centro cultural do estado e um dos mais
completos do país. Possui espaços voltados às Artes Cênicas, Artes
Visuais, Cinema, Literatura e Música, além de uma Biblioteca
especializada em Arte e Cultura com mais de 7 mil itens.
Seja bem-vindo(a)!
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Artes Cênicas

Musical infantil "Festa" | 26/05, às 18h
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“Deserto dos Anjos”
Cia de dança Mítzi Marzzuti

04 e 05/05, às 19h30 | 60 min
TEATRO GLÓRIA

R$ 50 (inteira), R$ 30 (comerciantes e conveniados) e R$ 25 (meia-entrada e
comerciários)
Espetáculo que mergulha na importância de um olhar cuidadoso para
com os idosos. Deserto dos Anjos fala da invisibilidade causada pela falta
da compaixão pelo idoso. Retrata este momento final, onde o que resta é
a espera para o fim. “Atmosfera de não lugares, signos da tristeza meio a
uma aparente normalidade, pessoas paradas para o vazio sem saber se são
vistas, ouvidas ou simplesmente paradas para o nada, quando tudo parece
não ter pressa, o tempo já se instaurou, só resta esperar” Claudia Palma.

MOSTRA ALDEIA SESC ILHA DO MEL 2019

DE 15 A 26 DE MAIO

É uma mostra local que apresenta o panorama da produção cênica e artística realizada no Espírito Santo. A programação
é composta por dois grupos nacionais e 14 espetáculos de teatro, dança e circo do estado, além de oficinas, reflexões
cênicas dos espetáculos e a Mostra Ilustração em Cena. Este ano teremos as reflexões cênicas temáticas com o objetivo
de aprofundar o pensamento crítico a partir de temas que os próprios espetáculos apresentam. Em sua 11ª edição, artistas, e público em geral, já esperam pelo período onde poderão assistir a uma variedade de atrações, e participar de
atividades que fomentam e colaboram com o desenvolvimento da cultura.
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PROGRAMAÇÃO
DE 15 A 26 DE MAIO

Pedra
Audiotour Ficcional da Cidade

Luara Zucolotto e Rizzia Rocha (ES)
Intervenção urbana I Clas: 10 anos I 60 min
15/05, início no Hostel Guanaaní, no Centro
1ª sessão – às 10h30 | 2ª sessão – às 16h
16/05, no Centro Histórico de Vitória
1ª sessão – às 10h30 | 2ª sessão – às 16h
17/05, no Centro Histórico de Vitória
1ª sessão – às 10h30 | 2ª sessão – às 16h

A Charanga dos Proscritos

Boyásha Trupe de Teatro (ES)
Teatro de Rua I Clas: Livre I 70 min
15/05, às 18h, na Rua Sete

Carrilhão: Vende-se coisas velhas de
palhaço | Grupo Nopok (RJ)
Circo e Comicidade I Clas: Livre I 55 min
15/05, às 19h30, no Teatro Glória

O Cortiço dos Anjos,

A noite iluminada

Companhia Junco (ES)
Teatro infanto juvenil I Clas: Livre I 60 min
19/05, às 18h, no Teatro Virgínia Tamanini
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HCDC- Homem Cia de Dança (ES)
Dança I Clas: 12 anos I 45 min
22/05, às 19 h, no Teatro Glória

Poison

Dutra Cia de Dança (ES)
Dança I Clas: Livre I 45 min
23/05, às 19 h, no Teatro Glória

Vírgula

Inspirarte (ES)
Dança I Teatro Adulto I Clas: 12 anos I 45 min
24/05, às 19 h, Teatro Virgínia Tamanini

Trupe Iá Pocô (ES)
Teatro Adulto I Clas: 18 anos I 80 min
16/05, às 19h, no Teatro Glória

Palhaços: Patifes ou Heróis?

Desabafo - Um Solo de Marcelo Oliveira

Moquear - sem receita

Belas Artes Projetos Culturais (ES)
Dança I Clas: Livre I 60 min
17/05, às 19 h, no Teatro Virgínia Tamanini

O Acerto De Contas

Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira (ES)
Teatro Adulto I Clas: 14 anos I 55 min
17/05, às 20h30, no Teatro Glória

A Menina e o Pássaro
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Ivna Messina (ES)
Dança I Clas: Livre I 45 min
18/05, às 19h30, no Teatro Virgínia Tamanini

Coletivo Emaranhado (ES)
Dança infanto juvenil I Clas: Livre I 50 min
18/05, às 18 h, no Teatro Glória

Circo Teatro Capixaba (ES)
Teatro Adulto I Clas: Livre I 50 min
24/05, às 20h30, no Teatro Glória

Yup! Produções (ES)
Dança I Teatro Adulto I Clas: 16 anos I 45 min
25/05, às 19h, no Teatro Virgínia Tamanini

Era solo que me faltava

Grupo Lacarta Circo Teatro (ES)
Circo I Clas: Livre I 50 min
26/05, às 10h, no Parque Moscoso

Musical "Festa"

Banda Mirim (SP)
Musical I Clas: Livre I 55 min
26/05, às 18h, no Teatro Glória

Artes Visuais
Fragmento da obra "Anubis", de Monica Leão

Grupo de Estudos em Gravura: Módulo Ex-Libris | Inscricões abertas
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Exposição Cidades Abstratas
de João César de Melo

Período expositivo: 10 de abril a 14 de julho
Terça a sexta, das 11h às 20h | Sábado e domingo, das 11h às 19h (exceto feriados)
Local: Espaço Levino Fanzeres (1º pavimento) | Visitação gratuita
Individual do artista João César de Melo, com desenhos e pinturas desenvolvidos ao longo de mais de 20 anos de produção e um painel inédito pintado in
loco, exclusivamente para esse projeto. Com formação em arquitetura, o artista
tem como referência o Centro de Vitória. Em sua trajetória, De Melo experimentou várias formas de representação dos elementos que percebe no coração da
capital: objetos pequenos e grandes, áreas vazias e densas, texturas, elementos
de conexão ou contemplativos. Para o artista, cada trabalho - desenho, tela ou
mural - configura-se como um “exercício estrutural”, termo corrente em seu
vocabulário plástico.

Visitas Mediadas

Exposição Cidades Abstratas

Até 14 de julho | Atividade gratuita
Agendamento para escolas e grupos: bit.ly/visitasmediadas
Visitas mediadas gratuitas à exposição para escolas das redes pública e particular, e instituições de ensino formal e não-formal, de terça a sábado. As visitas visam aproximar professores, estudantes e interessados de diversas faixas etárias
à produção do artista João César de Melo. Disponível visita em Libras (Língua
Brasileira de Sinais) para a comunidade surda. Solicite uma visita mediada à
equipe do Programa Educativo!

Visitas Mediadas

Edifício histórico e centro 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.
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Artes Visuais

Grupo de Estudos em Memória,
Patrimônio e Cultura
Com módulos independentes, o Grupo de Estudos propõe interlocuções sobre
memória e patrimônio e é oportunidade para troca de experiências, pesquisa
e desenvolvimento. Acompanhe as aulas gratuitas do primeiro módulo como
ouvinte! Mais informações (programa, local, horários e professores):

bit.ly/programasescgloria
Módulos independentes:

1. Memória e Patrimônio Cultural e Arquitetônico de Vitória (março a maio) - 22 e 29/05, às
quartas-feiras, das 18h30 às 21h. Patrimônio Moderno. Notas sobre teoria, história e projeto.
Experimentos no Espírito Santo com Renata Hermanny;
2. História do Sesc Glória e da Fotografia no Espírito Santo (junho a agosto) - inscrições em junho;
3. Conservação, Restauração e Museologia do Patrimônio Arquitetônico, Artístico e Cultural de
Vitória (setembro a dezembro) - inscrições em agosto.

Mostra "Ilustrações em Cena"

Grupo de Estudos em Ilustração

Abertura: 23 de maio, terça-feira, às 19h30
Período: 24 de maio a 16 de junho
Terça a sexta, das 11h às 20h | Sábado e domingo, das 11h às 19h (exceto feriados)
Local: Espaço Expositivo Carlo Crepaz (4º pavimento) | Visitação gratuita

A mostra reúne trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Estudos em Ilustração durante seu primeiro módulo: “Ilustração, Artes e Design”, coordenado pela ilustradora
Lu Bicalho, cuja proposta foi desenvolver a narrativa visual e a ilustração editorial.
A partir disso, o grupo trabalhou sobre releases dos espetáculos apresentados na
Aldeia Sesc Ilha do Mel 2018 (mostra de Artes Cênicas que apresenta um panorama
da produção artística do Espírito Santo), arquitetando peças editoriais e construindo
assim uma narrativa visual com ilustrações diversas.
Lu Bicalho é ilustradora freelancer, formada em Comunicação Social-Publicidade
e Design Gráfico, arte-educadora, muralista e, atualmente, compõe o staff da Inky
Illustrations Agency, do Reino Unido, e da FTD Editora, no Brasil. Já expôs seus trabalhos no Brasil e na Argentina, colaborou para revistas de ambos os países, ganhou o
prêmio Puma Urban Art, de 2008, em Buenos Aires, publicou livros infantis no Brasil
e em Portugal e teve suas ilustrações estampadas em produtos na França.

9

Artes Visuais
Curso "Arqueologia da Luz"
com Paulo de Barros

05 e 08/06, 12 e 15/06, 19 e 22/06, 26 e 29/06 e 03 e 06/07 (quartas-feiras e sábados),
das 18h às 21h (quartas-feiras) e das 9h às 12h30 (sábados)
Local: Ateliê de Artes Visuais - 1º pavimento, Ala Mar | Vagas: 20 | Valor: R$ 64
Inscrições (de 14 a 24/05) e informações: bit.ly/fotografiasescgloria

O curso visa capacitar aqueles que desejam conhecer e se aprofundar nas possibilidades que a fotografia não convencional oferece como expressão plástica, a partir
de antecedentes históricos e práticos. Os participantes terão a oportunidade de produzir, de forma artesanal, seu próprio papel fotográfico e experimentar uma ampla
gama de suportes e processos fotográficos. Paulo de Barros é professor de Fotografia do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Desde
2004 dedica-se à conservação e preservação de fotografia antiga e contemporânea.

Grupo de Estudos em Gravura

Criado como um espaço plural das modalidades gráficas, o objetivo do Grupo de Estudos em Gravura é oportunizar a vivência em um ateliê coletivo - ambiente rico em
trocas -, gerando interlocuções e desdobramentos. Sob a orientação de um professor
especialista os participantes serão orientados quanto ao repertório teórico e ao refinamento técnico de seus trabalhos.
Módulos independentes:
1. Ex-libris (maio a julho) - inscrições abertas;
2. Serigrafia (setembro a novembro) - inscrições em agosto.

Ex-libris

com Monica Leão
18/05, 01, 15 e 29/06, 13 e 27/07, e 10 e 24/08 (sábados), das 14h às 19h
Local: Ateliê de Artes Visuais - 1º pavimento, Ala Mar | Vagas: 20 | Valor: R$ 20
Inscrições para seleção (de 02 a 10/05) e mais informações:

bit.ly/gravurasescgloria

Uma incursão teórico-prática pelo mundo dos ex-libris: sua origem e desenvolvimento, bem como técnicas e contextos de realização e difusão. Do projeto da imagem
até o entalhe e as impressões finais, o participante irá produzir, em xilogravura, o
"pequeno objeto de desejo" da sua própria biblioteca pessoal.
Monica Leão é artista visual com experiência em grupos dedicados à produção, pesquisa e difusão da gravura. Produz nos deslocamentos e interações entre meios com especial interesse em questões relativas a mídias de massa,
reprodutibilidade e processos gráficos, bem como aos espaços de produção, exibição e legitimação das artes visuais.
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Biblioteca

Biblioteca

Oficina Novos Sentidos
com Carlos Alexandre e Raquel Araújo

25/05 e 01/06, das 15h às 18h
BIBLIOTECA GUILHERME SANTOS NEVES
Período de inscrição: 01/05 a 22/05 | Vagas: 20
Inscrições: os interessados devem preencher a ficha de inscrição na recepção do
Centro Cultural Sesc Glória.

Oficina de acessibilidade voltada para deficientes visuais. Nesta edição
propõe apresentar os softwares e aplicativos de acessibilidade mais utilizados e os dispositivos tecnológicos presentes na biblioteca, além de
promover um bate-papo com a temática “Maternidade e deficiência: as
múltiplas interações entre mães, pais e filhos” e fomentar diferentes dinâmicas com a leitura através do acervo em braille presente na biblioteca.
Carlos Alexandre é psicólogo, formado pela Universidade Federal do
Espírito Santo e atua em favor da inclusão de pessoas com deficiência em
distintos segmentos. Raquel Araújo é bacharel em Serviço Social pela
Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente é estudante do curso
de Licenciatura em Artes Visuais pela Claretiano – Centro Universitário.
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Cinema
A CÂMERA ASSASSINA:

O TERROR GIALLO ITALIANO

De 02 a 29 de maio
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Ao longo do ano de 2019, entre março e outubro, preparamos programações especiais para o público de nossas salas de cinema
e clientes do Centro Cultural Sesc Glória. Nesses meses, participaremos de circuitos nacionais do Sesc exibindo Mostras que
circularão o Brasil, exibidas paralelamente em diversas cidades, de capitais ao interior de diversos estados, das metrópoles aos
rincões do país, formando um circuito e parque exibidor dos mais potentes e interessantes.
Trata-se do CineSesc democratizando o audiovisual no Brasil, oportunizando o acesso ao cinema; diversificando e qualificando
os repertórios dos públicos nacionais. A principal marca do CineSesc é o foco no cinema independente. Vale dizer que os filmes
participantes têm muitas dificuldades para adentrar no circuito comercial, e até quando conseguem entrar em cartaz ficam
restritos a uma ou duas salas nas maiores capitais brasileiras. Fazer esses conteúdos atingirem um público mais amplo é o nosso
desafio e uma de nossas tarefas mais importantes. Confira abaixo o calendário das mostras que estão por vir:
Maio - Terror Giallo - A Câmera assassina: o terror giallo italiano
Julho - Arte e seu enleio
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Junho - Corpos elétricos

Agosto - Hong Sang-soo: a complexa simplicidade do cotidiano
contemporâneo Setembro - História de 3 Américas

Outubro - A família vai
bem, obrigado!

A CÂMERA ASSASSINA: O TERROR GIALLO ITALIANO

DE 02 A 29 DE MAIO

Para apresentar a faceta italiana do gênero cinematográfico terror: o Giallo, a Mostra CineSesc do mês de maio traz quatro
filmes, que colocam em evidência a relação entre violência, imagem e beleza. As exibições gratuitas iniciam 02 de maio e
seguem até o dia 29. Termo que partiu da literatura, Giallo faz referência às consagradas revistas Pulp, comercializadas na
Itália em 1930, quando o subgênero vivia seu ápice. Isso se deve a cor das capas das revistas que tinham um forte tom de
amarelo, em italiano: giallo. Essa vertente do terror é também uma espécie de movimento, com histórias que retratam
preferencialmente crimes, de modo a construir uma tensão e perturbar o público ao longo do enredo. As tramas trazem
uma sedução permeada pela violência e fazem o espectador indagar sobre o papel da imagem no mundo contemporâneo.

SEIS MULHERES PARA O ASSASSINO, DE MARIO BAVA
SUSPENSE/THRILLER, ITÁLIA, 1964, 89’, COR
Em cartaz: 02, 07, 11, 16, 21, 25/05, às 18h20. Entrada franca.

Elenco: Cameron Mitchell e Eva Bartok
Isabella, uma jovem modelo, é assassinada por uma misteriosa figura mascarada numa casa
de moda, pertencente à Condessa Cristiana. Quando o namorado de Isabella se torna suspeito
do assassinato, o diário da vítima, contendo informações que relacionem a jovem ao assassino,
desaparece. O mascarado passa então a matar todas as modelos da casa para encontrar o diário.

NO QUARTO ESCURO DE SATÃ, DE SERGIO MARTINO
MISTÉRIO, ITÁLIA, 1972, 97’, COR
Em cartaz: 03, 08, 12, 17, 22 e 26/05, às 18h20. Entrada franca.

Elenco: Edwige Fenech e Anita Strindberg
Assassinatos misteriosos ocorrem num vilarejo lançando suspeitas sobre um escritor decadente e
sua esposa. Adaptação livre do célebre conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe.

UMA LAGARTIXA NUM CORPO DE MULHER, DE LUCIO FULCI
THRILLER, ITÁLIA, 1971, 103’, COR
Em cartaz: 04, 09, 14, 18, 23, 28/05, às 18h20. Entrada franca.

Elenco: Florinda Bolkan, Stanley Baker e Jean Sorel
Mulher é acusada de ter matado sua vizinha, após ter sonhado com o assassinato. Giallo psicodélico
e onírico do mestre Lucio Fulci com uma grande atuação da brasileira Florinda Bolkan.

TENEBRE, DE DARIO ARGENTO
SUSPENSE, THRILLER, ITÁLIA, 1982, 106’, COR
Em cartaz: 05, 10, 15, 19, 24 e 29/05, às 18h20. Entrada franca.

Elenco: Anthony Franciosa e Mirella D’Angelo
Escritor chega à cidade de Roma para promover seu último livro, Tenebrae, mas descobre que
alguém está usando seus romances como inspiração para cometer assassinatos. Logo, ele se vê
envolvido nos crimes e passa a tentar descobrir o provável assassino.
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- Pré-Estreia REFÚGIO, de Shay Peled e Gabriela Alves

BRASIL, 2019, 20’20”, COR, PORTUGUÊS/LEGENDADO (ÁRABE E INGLÊS)

Em cartaz: 04/05, às 18h. Entrada franca.

Refúgio é um documentário que tem como temática uma das maiores crises da contemporaneidade - a imigração. Longe de fugir dos motivos dessa crise humanitária que põe em trânsito milhares
de pessoas, o filme Refúgio se volta para outra instância do trajeto desse migrante: a chegada e o
recomeço em um novo país.
Após a exibição do curta-metragem haverá um debate com os realizadores e equipe técnica do filme.

RISCADAS, de Karol Mendes

BRASIL, 2019, 15’15”

Em cartaz: 18/05, às 18h. Entrada franca.

Tendo como cenário o Centro da capital do Espírito Santo, três artistas mulheres capixabas contam
suas vivências e como a arte urbana aliado ao movimento feminista se tornaram importantes ferramentas no enfrentamento a violência contra a mulher.
Após a exibição do curta-metragem haverá um debate com os realizadores e equipe técnica do filme.

- Estreia MORMAÇO, de Marina Meliande

DRAMA, BRASIL, 2018, 94’, COR
R$ 6 (inteira), R$ 3,60 (comerciantes e conveniados) e R$ 3 (meia e comerciários)

Em cartaz: de 09 a 22/05, às 18h30.

Rio de Janeiro, 2016. O verão mais quente da história. A cidade está se preparando para os Jogos
Olímpicos. Ana, uma defensora pública de 32 anos, trabalha na defesa de uma comunidade ameaçada
de remoção pelas obras do Parque Olímpico. Enquanto isso, misteriosas manchas roxas, similares a
fungos, aparecem em seu corpo. Coisas estranhas começam a acontecer na cidade e no corpo de Ana. A
temperatura sobe, criando uma atmosfera úmida e sufocante. O mormaço acumula, abrindo caminho
para uma forte chuva.
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- Sessões infantis O GALO COROCOCÓ, de Pierre Greco | CANADÁ, 2014, 80’, DUBLADO
Em cartaz: 04, 12, 18 e 26/05, às 14h30. Entrada franca.
O prefeito de São Victor se orgulha da ordem e do dinamismo econômico de sua cidade. E ele
atribui esse vigoroso sucesso ao seu corajoso mascote; um galo pontual e surpreendentemente
barulhento que desperta todos os aldeões às quatro horas da manhã com precisão, todos os dias
da semana, seja em dia de trabalho, sábado, domingo ou feriado. Mas alguns aldeões estavam
fartos do pássaro impassível e precoce do galo, assim, decidem colocar um preço em sua cabeça!
Eles conseguem desbancar o galo estridente, mas a vila sofre as consequências negativas imediatamente. Alertado pela repentina reviravolta econômica e social, um grupo de cidadãos formará
um esquadrão especial para recuperar o pássaro.

VICKIE E O TESOURO DOS DEUSES, de Christian Ditter

ALEMANHA, 2011, 96’, DUBLADO

Em cartaz: 05, 11, 19 e 25/05, às 14h30. Entrada franca.
Quando Vickie se tornará um verdadeiro viking de uma vez por todas? Esta questão traz noites sem
dormir para seu pai Halvar. Mas quando Sven, o Terrível, sequestra o chefe da aldeia Flake, Vickie tem
sua grande chance. Como comandante interino, ele lidera um grupo de valentes Vikings até o castelo
de Sven, onde Halvar é aprisionado. Mas a maior tarefa espera por eles. Cruzam oceanos enfurecidos,
praias tropicais e perigosas planícies congeladas em busca do lendário Tesouro dos Deuses antes que
Sven, o Terrível, o alcance. Mas Vickie mantém alguns truques na manga para evitar isso.

- Cine Novos Sentidos Esta proposta de exibições, tratam de sessões regulares, que ocorrerão todos os meses, em pelo menos uma sessão
mensal, voltadas a públicos com deficiências visuais, auditivas e motoras. A proposta é avançar na ampliação dos
públicos de cinema e apostar na inclusão e acesso.

MINHA VIDA DE ABOBRINHA, de Claude Barras

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

Em cartaz: 26/05, às 17h10. 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.
Programação sujeita a alterações e cancelamentos. Os ingressos devem ser retirados na recepção. Não funcionamos na segunda-feira e feriados.
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Literatura

Painel Literário | 22/05, às 19h
18

Painel Literário

com Andréa Espíndula e Fernanda Tatagiba

22/05, às 19h | SALA DA PALAVRA | Entrada franca
Considerando a grande quantidade de livros publicados anualmente no
Espírito Santo, bem como a falta de espaços e a quase inexistência de mecanismos capazes de dar visibilidade aos autores locais, o Painel Literário, de
certa forma, tem como objetivo preencher essa lacuna. Por um lado, trata-se
de um projeto que propicia uma visão panorâmica da literatura como um bem
cultural que se tem produzido no Espírito Santo e, por outro, promove um intercâmbio entre os autores e contribui com a formação de leitores.
"Capixabinha", de Andréa Espíndula
O livro tem 10 desenhos de ícones capixabas e o Henrique, mais uma vez convida, agora as crianças bem pequenas, a visitar os lugares incríveis por onde
ele passou. Papel interno que possibilita pintar com canetinha hidrocor, tintas
e outros materiais que a criança desejar. Todo o texto é em letra maiúscula
e em rima, o que torna o momento bem divertido. É infantil e totalmente
pensado para atender à imaginação dos pequenos.
Andréa Espíndula é artista plástica, arte-educadora e amante da
literatura capixaba. Formada em Educação Artística pela Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES) e pós em Arteterapia e Museografia.
"Labirinto Mínimo, de Fernanda Tatagiba
São poemas escritos nos últimos cinco anos. São poemas curtos e de cada
palavra carrega múltiplos sentidos e fazem lembrar a tradição japonesa de
haicais. Os poemas possuem uma intensidade que se revela, paradoxalmente,
através de um o olhar contemplativo. O poema como um lapso de distração,
onde passam nuvens e nasce uma montanha. O poema como um fôlego
e a procura o próprio pulso.
Fernanda Tatagiba é poeta capixaba nascida em 1984 na cidade de
Vitória. Lançou em 2011 o livro de poemas À Sombra das Coisas Turvas
pela editoria Cousa e pela Lei Vila Velha de Arte e Cultura. Professora de
sociologia da rede estadual de ensino do Espírito Santo. Lançará em maio
de 2019 seu segundo livro de poemas Labirinto Mínimo pela editora Pedregulho e pela SECULT.
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Música

Carlos Papel e Xangai | 31/05, às 20h
20

Fames Jazz Band

Faculdade de Música do Espírito Santo

02/05, às 20h | TEATRO GLÓRIA | 60 min

R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia e comerciários) e R$ 6 (comerciantes e conveniados)
Criada em 1991 pelo saxofonista, professor e band leader Antônio Paulo Filho
(Toninho), a Fames Jazz Band firmou-se como o primeiro grupo oficial da Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” – FAMES. Ao longo
das décadas de atividade ininterrupta, vem se apresentando com convidados
locais, nacionais e internacionais, acumulando participações desde concertos
didáticos, eventos culturais e Festivais de Jazz, Blues e Bossa.
Atualmente é coordenada pelo professor de trompete da FAMES e band
leader Daniel Dias, e tem por objetivos: a popularização do repertório característico de Big Bands, bem como a prática de arranjos e composições; a
formação de plateia e; capacitação e profissionalização em âmbito acadêmico de músicos.

Dia do Curioso Musical
Rap: A Força da Fala
com Fredone Fone

07/05, às 19h30 | TEATRO VIRGÍNIA TAMANINI | 60 min
R$ 10 (inteira) | R$ 5 (meia e comerciários), R$ 6 (comerciários e conveniados)

O Dia do Curioso Musical é pensado para ser único a cada apresentação. Feito para
os que não se contentam apenas em ouvir música, o projeto abre espaço para o
conhecimento em um formato descontraído e envolvente, que visa formação de
plateias. Em cada edição convidamos um especialista em um instrumento diferente para conversar com o público e mostrar as possibilidades técnicas, histórias e um
pouco do repertório daquele instrumento específico. No bate papo são esclarecidas
as dúvidas e as curiosidades do público.
A edição de maio apresenta Rap: a força da fala com Fredone Fone. O Rap, a música
do hip-hop. A rima como arte da periferia e estratégia contra a exclusão social da
juventude negra. Essa troca de ideia parte do livro Rap: A Força da Fala, que Fredone
Fone organizou reunindo letras de rap escritas, entre 1987 e 2010, por jovens das
periferias da Grande Vitória (ES).
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Cena Musical
Moxuara

Flor de Maio

10/05, às 20h | TEATRO GLÓRIA | 60 min
R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia e comerciários) e R$ 30 (comerciantes e conveniados)
Este é o nome do novo show do Moxuara, que tem como símbolo a flor
outonal. No repertório, como de costume, o Moxuara traz canções que narram as histórias do campo e das cidades, sua gente , hábitos, sentimentos
e valores, a exuberância da natureza que se espreme e se expressa em
recantos ainda conservados. É um show que leva o espectador a passear
por suas memórias afetivas, embalado pela música e sua mensagem de
preservação da vida. Belo, como a bela flor de maio, cantada por poetas e
imortalizada por cronistas.

Orquestra Sinfônica do Estado do
Espírito Santo (OSES)
Claudio Santoro 100 Anos

29 e 30/05, às 20h | TEATRO GLÓRIA | 60 min

R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia e comerciários) e R$ 6 (comerciantes e conveniados)
29/05 - Série Pré-estreia
30/05 - Série Concertos Sinfônicos
Participação Especial: Coro Sinfônico da FAMES (Reg. Sanny Souza)
Solista: Vinícius Macedo, saxofone tenor
Regente: Helder Trefzger
Nos dias 29 e 30 de maio, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo apresentará
um repertório que homenageia os cem anos do maior compositor e maestro
de todos os tempos - autor de 14 sinfonias - e também fundador da Orquestra
Sinfônica Brasileira, Claudio Santoro. Ele foi compositor, maestro, violinista
e educador. Santoro nasceu em Manaus, no Estado do Amazonas, e foi, sem
dúvida, um artista sensível, criativo, polêmico, laureado e reconhecido internacionalmente. Como regente convidado dirigiu algumas das mais importantes
orquestras do mundo como as filarmônicas de Leningrado, Bucarest, Sofia e
Varsóvia, as sinfônicas do Porto, de Magdeburg, da Rádio de Praga, da Rádio
de Leipzig, Estatal de Moscou.
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Música

Cena Musical

Carlos Papel e Xangai
31/05, às 20h
TEATRO GLÓRIA | 60 min
R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia e comerciários)
e R$ 36 (comerciantes e conveniados)
Um dos mais consagrados intérpretes
da música popular brasileira, o cantador
Xangai, se junta a um dos compositores
mais celebrados do estado, Carlos Papel,
para apresentação inédita. No repertório que celebra mais de 40 anos de
amizade, um cancioneiro de raiz popular em que canções nordestinas, xotes,
baiões, forros, cocos, repentes e óperas
do nordeste cantados por Xangai encontram as canções de evocação regional e
paisagens interioranas do sudeste.
Carlos Papel é compositor, violonista,
cantor. Por seu trabalho e personalidade, transita com desenvoltura no meio
cultural, respeito adquirido por suas
investidas em composições autorais,
participações em festivais, trilhas para
peças de teatro e cinema, jingles, e
além de ser um dos compositores mais
gravados no Espírito Santo, por artistas
de todas as gerações.
Xangai é um dos mais consagrados intérpretes da música popular brasileira,
com carreira consolidada ao longo de
décadas de atuação musical no Brasil e
no exterior. Fez parcerias musicais antológicas com compositores como Geraldo
Azevedo, Renato Teixeira, Elomar, Vital
Farias e Juraildes da Cruz.
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Capa: Thiago Arruda

Terças a sextas-feiras: 11h às 22h
Sábados e domingos: 11h às 20h
Segundas e feriados: fechado para o público
Biblioteca: De quarta a sábado, das 10h às
13h e das 14h às 19h

BILHETERIA

No Centro Cultural Sesc Glória a venda de
ingressos começa a partir das 11h e termina às
ciante)
20h30. Os ingressos podem ser adquiridos na
Recepção
da Ala Praça (em frente à Praça Costa
etáculos
no
ia de cada
Pereira), de terça a domingo.
s.
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 jogue este impresso em vias públicas.

FUNCIONAMENTO

Não recomendado para menores de 12 anos

as,
ma
rtes

escAGENDA
Glória ONLINE

8, Centro, Vitória - ES
O Centro Cultural Sesc Glória disponibiliza uma agenda mensal
e saiba mais informações
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 14 anos
Não recomendado para menores de 16 anos
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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

