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Olá, sócios do Clube de Espectadores!

 Setembro é o mês da poesia na programação do 

Espaço Cultural Escola Sesc. Durante a quinta edição do 

projeto Poética será realizado um ciclo de seminários in-

titulado Poetas transgressores, marginais e experimentais, 

homenageando os poetas Paulo Leminski, Torquato Neto, 

Ruy Belo e Vladimir Mayakóvski. A cada dia um desses 

poetas será tema dos encontros, composto por palestras 

e performances de poetas e escritores convidados. A pro-

gramação também inclui cinema, artes cênicas e música, 

sempre tendo a poesia como tema principal.

  A segunda edição do P.e.r.i.f.é.r.i.c.o fecha o mês 

com uma intensa programação. A proposta principal é 

promover o intercâmbio artístico e oferecer ao público o 

contato com manifestações artísticas que estão à margem 

da produção cultural do mainstream. Na programação 

estão espetáculos de companhias do Espírito Santo, Pi-

auí, Amazonas, México, Colômbia e Rio de Janeiro. Ao 

longo do projeto será lançada a segunda edição da coleção 

Dramaturgias Latinoamericanas, com a tradução inédita 

de autores da Argentina, Peru, Colômbia e Uruguai.

Confira a programação em nosso blog e faça sua in-

scrição. Todas as atividades são gratuitas e abertas para 

todos os públicos.

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio.

_______________________________________

Ilustração de capa: Rafael Macedo

Designer da publicação: Leonardo Zielinsky

•  Núcleo de Comunicação: Leonardo Minervini



_______________________________________

Ilustração de capa: Rafael Macedo

Designer da publicação: Leonardo Zielinsky

•  Núcleo de Comunicação: Leonardo Minervini



4   Clube de Espectadores

Programação

10h - Abertura das exposições: “Terra Brasilis”, óleo sobre tela,  
de Sandra Fioretti e “Poemas de chão”, tapetes poéticos vulcanizados,  
de Jorge Menna Barreto

Local: Foyer e Canto Poético

16/09
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Exposição: “Terra Brasilis”

Artista: Sandra Fioretti

Técnica: Óleo sobre tela com colagens mistas

“Terra Brasilis”  apresenta uma exposição de quadros onde temas relevantes da nossa cultura 
encontram-se traduzidos em telas pintadas à óleo e em técnicas mistas. 

 O projeto é fruto de estudos e pesquisas, em desenhos e pinturas de artistas que por aqui 
se penetraram, no início da colonização brasileira, já ensaiando a entrada do Brasil no Novo Mundo. 
Essas observações deixaram um legado cultural contribuindo para nossa documentação histórica, 
tal como o gravurista francês Jean Baptist Debret. 

Hoje, estão sendo reestudados, trazendo à tona o início da formação social e econômica 
do nosso país, onde a pureza indígena e o exuberante espetáculo da natureza se misturaram para 
dar formas as nossas terras. Somos nós, brasileiros: índios, negros, caboclos e brancos mesclando 
passado com presente.

Descrição da obra ao lado:

DEBRET E EU - Essa figura faz parte de um conjunto de telas onde a utilização da imagem repetida do índio 
provoca diferentes  interpretações referente à obra do gravurista francês Debret. 

(Debret e eu I, II, III e IV). 2011.

Sobre a artista:

Sandra Fioretti, carioca e moradora do Rio de Janeiro, formou-se na Escola de Belas Artes na 
década de 80 e, durante todo esse tempo, sempre trabalhou com arte. 

Cursou Comunicação Visual e exerce a profissão até hoje, na Fundação Ceperj, órgão do 
Governo Estadual do Rio de Janeiro, mas nunca abandonou a pintura. Estudou no Parque Laje, no 
curso da Profª. Bia Amaral e participou de diversas exposições. Há quatro anos vem expondo no Arte 
de Portas Abertas de Santa Teresa.

Seus quadros tem como base a pintura figurativa. Mostram cenas, lugares e seres conhecidos 
por nós. Pinceladas lúdicas mesclando colagens e papéis, elementos presentes em seus estudos 
recentes, contribuindo, assim, para a elaboração da composição de suas ideias.
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Exposição: “Poemas de chão”

Artista: Jorge Menna Barreto

Técnica: Tapetes poéticos vulcanizados

A exposição consiste em uma série de tapetes que contém palavras inventadas pelo 
artista. São poemas de-uma-palavra-só, combinando uma infinidade de cores da palheta industrial 
de tapetes vulcanizados KAPAZI. A mostra é resultado da pesquisa realizada por Menna Barreto em 
seu doutorado, concluído em abril deste ano. No entanto, a relação marcante com o texto já vem 
desde o início da sua carreira. Seus jogos de palavras e a criação de palavras-coisas encontram eco 
na tradição da poesia concreta brasileira e nos seus sistemáticos ataques ao uso da palavra como 
mero signo mediador de um conteúdo.

MERGUOLHAR, DESVISÃO, EMOCEONADO, DEUSEJO, AUSENCIAMENTO, ANCORAÇÃO, 
DOCEANO, RELACHÃO EULOGIO, FOMILIAR, LIVERDADE: as palavras aqui se revelam enquanto 
matéria plástica, passíveis de serem torcidas, cortadas, modeladas, coladas, atiradas ao solo e 
reagrupadas, produzindo um novo chão.
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19h – Seminário: Poetas transgressores, marginais e experimentais

Sobre os seminarios:

A atividade pretende traçar um panorama sobre a vida e a obra de quatro poetas e suas 
poesias marginais: Paulo Leminski, Ruy Belo, Vladimir Maiakóvski e Torquato Neto.

Em cada encontro um poeta será o tema de uma palestra e performance poética 
realizadas por professores, poetas e literatos convidados.

Tema: Paulo Leminski

Palestra e performance: Luiz Fernando, Janaina Brasil e alunos da Escola Sesc

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 30 lugares (necessária inscrição prévia)

O encontro tem  por objetivo  provocar uma reflexão poética seguida de experimentações 
a partir das obras de Paulo Leminski. Com isso, pretende-se ampliar a sensibilidade estética 
dos participantes no que se refere às estratégias linguísticas utilizadas pelo autor sob o viés 
estrutural e semântico. 

Sobre o poeta:

Paulo Leminski Filho nasceu em Curitiba na década de 40 e desde cedo externou o 
seu caráter da genialidade e intelectualidade. Só em 1964, porém, foi que o autor iniciou sua 
carreira ao lançar cinco poemas na revista de poesia concreta, Invenção, em São Paulo. A poesia 
de Leminski situa-se em um momento em que contracultura, vanguarda e a arte populista 
debatiam sobre o conceito e a maneira de se fazer arte. Por sua formação intelectual, o poeta é 
considerado vanguardista. Por ter adotado, no entanto, a contracultura e ter vinculado sua obra 
através de revistas alternativas, Paulo Leminski é considerado um poeta marginal.

Sobre os palestrantes:

Luiz Fernando de Moraes Barros é graduado em Letras e pós-graduado em Literatura 
Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), onde foi professor na 
graduação e especificação. Mestre e Doutor em Letras Vernáculas pela UERJ, onde também 
lecionou. Tem artigos sobre arte literária, teatro e educação publicados no Brasil e no exterior. 
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Foi professor de Cultura Clássica do Colégio de São Bento do Rio de Janeiro e atualmente é 
professor de Literatura da Escola Sesc de Ensino Médio, onde coordena a área de Códigos, 
Linguagens e suas tecnologias.

Janaína Brasil é Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF), tendo se formado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Desde 2009 é professora da Escola Sesc de Ensino Médio na área de linguagens. Atualmente 
leciona Literatura na 3ª série do ensino médio.
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16h  - Intervenção Pingos e pigmentos

Local: Gardênia Azul

{pingos&pigmentos} é uma ação plástica de ocupação do espaço urbano por guarda-
chuvas de cor rosa fúcsia, que surgem gradativamente, saturam a paisagem e em seguida 
se diluem. A proposta é provocar a percepção, tanto dos performers quanto dos moradores, 
transeuntes e trabalhadores em seu cotidiano, transformando a paisagem urbana através de 
uma experiência estética.

{pingos&pigmentos} integra o fazer artístico Poéticas de Multidão, que conjuga 
atividades de formação, criação e apreciação estética. Sua realização pressupõe uma oficina com 
duração de dois dias, cujos participantes tornam-se os performers da intervenção.

A oficina ocorrerá nos dias 15 e 16 de setembro das 14h às 18h no Espaço Cultural Escola 
Sesc. A intervenção ocorrerá no dia 17 de setembro às 15h no bairro Gardênia Azul.

Os interessados deverão fazer sua inscrição através do preenchimento da ficha disponível 
para download no blog espacocultural.escolasesc.com.br. A ficha deve ser enviada para o e-mail 
assessoriadeculturaesem@gmail.com

17/09
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Ficha Técnica

Concepção e coordenação: Rita Aquino

Realização: Alexandre Molina, Carlos Santana, Eduardo Rosa, Lenine Guevara, Líria Morays, Rafael 
Rebouças e Rita Aquino

Produção e Comunicação: Rafael Rebouças e Alexandre Molina

Performers: participantes da oficina

Histórico

{pingos & pigmentos} já integrou a programação dos seguintes eventos: Festival 
Interação e Conectividade (Salvador, BA – 2010), Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia 
(Salvador, BA – 2010), Reabertura do Espaço Xisto Bahia (Salvador, BA – 2010), Feira das Artes do 
Engenho (Salvador, BA – 2010), Mostra SESC Pelourinho – Viva o teatro! Viva o Circo! (Salvador, 
BA – 2011), Aldeia Pelourinho (Salvador, BA – 2011), Festival El Cruce (Rosário, Argentina – 2011), 
Mostra Olhares Sobre o Corpo (Uberlândia, MG – 2011).

O Construções Compartilhadas surgiu em 2009, a partir de uma residência artística 
desenvolvida no Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador. Este Coletivo de artistas atua a partir 
da criação e gestão colaborativas. Dentre seus trabalhos tem realizado a instalação cênica O 
engenheiro que virou maçã (2009); as intervenções urbanas Pra te ver melhor (2009) e o conjunto 
de seis obras do Poéticas Performáticas de Multidão (2010); as oito criações autorais do projeto 
Arquipélago (2012) e as edições do evento Experiências Compartilhadas, que agrega criadores 
em torno de temas relacionados às suas práticas, modos de produção e sustentabilidade



.16h – Vivências de Coco de Roda com os Mestres Glorinha do Coco e Lú do Pneu – 
Coquistas de Amaro Branco – PE

Mestres Convidados: 
Maria da Glória Braz de Almeida – D. Glorinha é a coquista mais idosa do Amaro Branco com 

79 anos de idade e filha da saudosa coquista Maria Belém, de quem herdou a tradição do coco de roda. 

Fernando Antônio da Anunciação – Lú do Pneu, dirigente da tradicional sambada do coco do Pneu 
que reúne os grandes mestres coquistas de Olinda no último sábado de cada mês.

19h – Seminário: Poetas transgressores, marginais e experimentais

Tema: Ruy Belo

Palestra e performance: Manoel Ricardo de Lima

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 30 lugares (necessária inscrição prévia)

Sobre o Poeta: 

Ruy Belo, poeta e ensaísta português, nasceu em 1933, período latente dos movimentos 
modernistas em Portugal. Antes de começar sua carreira literária, no entanto, o autor se formou 
e trabalhou em diversas áreas: fez direito na Universidade de Coimbra, passou pela Faculdade 
de Letras de Lisboa, trabalhou no campo editorial, envolveu-se com política, até lançar, enfim, 
seu primeiro livro, Aquele Grande Rio Eufrates, em 1961. Desse momento em diante, sua obra 
se ocuparia, a partir de uma perspectiva religiosa e metafísica e através de uma linguagem que 
mescla a tradição e o ritmo, com questionamentos acerca da existência do ser e das coisas.

Sobre o palestrante: 

Manoel Ricardo de Lima, poeta e professor de literatura (Unirio). Publicou Falas 
Inacabadas (com Elida Tessler) e Quando todos os acidentes acontecem, entre outros.

12   Clube de Espectadores
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19h – Seminário: Poetas transgressores, marginais e experimentais

Tema: Vladimir Mayakóvski

Palestra e performance: Carlito Azevedo

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 30 lugares (necessária inscrição prévia)

Sobre o poeta: 

Vladimir Vladimirovitch Maiakóvski, nascido em 1893, foi um poeta russo caracterizado 
por sua obra profundamente revolucionária. Ainda na adolescência, o autor juntou-se à facção 
bolchevique, por conta da sua precoce exposição a ideais socialistas. Foi na Escola de Belas Artes, 
no entanto, que Mayakóvski iniciou sua trajetória literária. Juntamente com o amigo David Burliuk, 
o poeta fundou o Cubo-futurismo russo, uma escola que combina o culto à forma proveniente 
do cubismo com a exaltação da velocidade e dinamismo característicos do futurismo.

Sobre o palestrante: 

Desde sua estreia em 1991 com Collapsus linguae, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti, 
Carlito Azevedo vem construindo uma obra poética que figura entre as mais importantes da atual 
literatura brasileira. Por meio de um olhar afeito ao fugidio e ao inesperado, a vida urbana ganha 
em seus livros uma expressão nova. O conjunto já conhecido de seus personagens, espaços e 
situações assume aspectos inesperados, reorganizado por uma dicção que transita habilmente 
entre o prosaico e o erudito, o casual e o comovido. 

15h –Espetáculo Sobre Anjos & Grilos - Deborah Finocchiaro

Local: Teatro

Duração: 60 minutos

Capacidade: 600 lugares 

Classificação etária: 14 anos

18/09

19/09
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Sinopse: Sobre Anjos & Grilos – O Universo de Mario Quintana é um espetáculo híbrido 
- épico, lírico, cômico, poético - no qual a atriz Deborah Finocchiaro, numa junção entre a fala, o 
gesto, a poesia, as artes plásticas e a música, conta, interpreta e canta textos e poemas de Mario 
Quintana (1906/1994), revelando não apenas o Mario confessional e lírico dos poemas, mas sua 
face pouco conhecida: a das entrevistas e das frases agudas e desconcertantes que questionam 
os valores da sociedade, da vida e da morte.

19h – Seminário: Poetas transgressores, marginais e experimentais

Tema: Torquato Neto

Palestra e performance: André Bueno e Salgado Maranhão

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 30 lugares (necessária inscrição prévia)

Sobre o poeta: 

Torquato Pereira de Araújo Neto nasceu no Piauí, mudando-se, porém, muito jovem 
para a Bahia. Em Salvador, o poeta, aos 16 anos, iniciou sua vida de luta contra o sistema vigente 
e quebra dos atuais modelos, por meio da sua participação ativa no cenário artístico baiano. Já 
no Rio de Janeiro, ao se mudar em 1962, junto com grandes nomes da MPB - Caetano Veloso, 
Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia - o autor revelou-se através de uma coluna no Jornal do 
Brasil: Geleia Geral. A partir daí, sua alma contestadora e o seu estilo livre deram a ele visibilidade 
e espaço para alavancar um novo movimento: a poesia e o cinema marginal.
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Sobre os palestrantes:

André Bueno é paulista radicado no Rio de Janeiro, professor na Faculdade de Letras da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Pesquisador do CNPq e autor do livro Pássaro de 
fogo no terceiro mundo – O poeta Torquato Neto e sua época.

Poeta. Letrista. Jornalista. Sobre ele, declarou seu conterrâneo Ferreira Gullar: “Salgado 
é um dos mais brilhantes poetas de sua geração e possui um trabalho de linguagem muito 
especial”. Em 2011 recebeu o prêmio “Machado de Assis de Poesia”, da Academia Brasileira de 
Letras, indicado pela comissão integrada por Ledo Ivo, Afonso Arinos e Alberto da Costa e Silva, 
este último, também relator oficial da indicação.

13h30 – Oficina: Leitura, respiração e prazer: da performance do leitor à (re)
construção do texto literário.

Partindo da experiência performativa da leitura, busca-se cultivar e afinar o olhar do 
leitor para as potencialidades que oferece o texto literário. São bases teóricas (incorporadas à 
motivação que fez surgir essa oficina) as ideias da teoria da recepção - que põem em destaque 
a importância do leitor como elemento fundamental no processo de efetiva existência da 
arte literária - e os ensinamentos de Jorge Luís Borges (em seu Kafka e seus precursores), de 
Leyla Perrone-Moisés e de Alberto Manguel. Procura-se na oficina desenvolver exercícios de 
performance de leitura com os participantes, como um dos percursos fecundos de educação 
pela leitura, para desautomatizar o olhar de leitor, torná-lo efetivo cúmplice da experiência de 
leitura e, na intensificação de sua performance de leitor, tornar o texto efetivamente vivo.

Ministrante: Renata Pimentel

Local: Banco de Textos

Capacidade: 30 lugares (necessária inscrição prévia)

Sobre a palestrante: 

Renata Pimentel nasceu em Recife. Transita pela literatura, pela dança e pela dramaturgia. É 
professora de literatura da UFRPE. Publicou Uma lavoura de insuspeitos frutos, em 2002, estudo sobre 
o romance Lavoura arcaica, de Raduan Nassar, e Copi: transgressão e escrita transformista, em 2011.

20/09
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15h – Sarau Histórias de Um Canto do 
Mundo chamado Sul

Atuação: Deborah Finocchiaro

Local: Canto Poético

Capacidade: 30 lugares  

(necessária inscrição prévia)

Sinopse: Histórias extraviadas, 
indomáveis, clandestinas, circulam livres pelo 
pampa, pelas serras, pelas areias nuas das 
praias um dia chamadas Costa do Diabo, e 
pela sinuosa bacia de água doce que tem a 
forma de mão aberta. São quase sonhos, são 
as histórias do Sul do Brasil.

18h – Espetáculo Amor por Anexins “(Cirquinho do Revirado – SC / Integrante da circulação 
do Projeto Palco Giratório 2013)

Foto: Artur Ferrão
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Local: Anfiteatro

Capacidade: 200 lugares

Classificação etária: 14 anos

Sinopse: Três atores, com figurinos de época e pernas-de-pau contam a história do 
velho asqueroso solteirão Isaías, que tenta conquistar a viúva costureira Inês através de anexins 
(ditados populares e provérbios). Desiludida com o ex-noivo, que rompe o compromisso por 
carta depois de encontrar outra mulher em melhor situação financeira, ela resolve enfrentar o 
velho rabugento também por conta do dinheiro. Para que Isaías ganhe a mão de Inês, ele é 
desafiado a não falar Anexins durante meia hora. A história é costurada pelo mestre de pista, 
papel criado para abrir e fechar a peça, fazer a sonoplastia e a contra-regragem cênica. 

Ficha técnica: Autor: Arthur Azevedo. Direção: Lourival Andrade. Elenco: Reveraldo 
Joaquim (Isaias), Yonara Marques (Inês), Luan Marques Joaquim (Mestre de pista). Técnicos: Adriano 
Medeiros e Marcella Marques Joaquim. Cenário: O Grupo. Figurino: Norma Ribeiro. Maquiagem: 
Carlos Eduardo Silva. Composição Musical: Jefferson Bittencourt. Fotos : Artur Ferrão.

19h – Microfone Aberto com Jam Session Projeto Bandas, Happening de Graffiti com Airá 
OCrespo e Lançamento de livros poéticos.

Local: Galeria Urbana

Capacidade: 200 lugares

O Microfone Aberto” é um momento do público. É um espaço aberto para manifestações 
artísticas, seja através de poesias, leituras dramatizadas, piadas, ou qualquer outra forma de 
intervenção criativa com o uso da palavra com a mediação de poetas. Incrementando a atividade 
os alunos da ESEM que participam do projeto Bandas farão uma Jam Session e o grafiteiro Airá 
Ocrespo mediará um happening de grafitti onde todos serão convidados a deixar sua poesia na 
Galeria Urbana da ESEM. 

Haverá também lançamento dos livros dos poetas: O mapa da tribo de Salgado Maranhão,  
Tudo que está solto de Ele Semog, Poesia resumida - Antologia poética de Euclides Amaral, Jogo 
de Varetas de Manoel Ricardo de Lima, Monodrama de Carlito Azevedo, Copi: Transgressão e 
escrita transformista e A arte de untar besouros de Renata Pimentel, Rastros de Joana Corona.
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13h30 – Oficina: Literatura, leitura e performance

15h - MARATONA UNDERGROUND

Cinema: BURROUGHS, Poeta do Submundo

 Local: Sala Torquato Neto

 Duração: 54 minutos

           Capacidade: 25 lugares (necessária 
inscrição prévia)

 Sinopse: O Poeta do Submundo 
combina entrevistas e material de arquivo, 
pinturas e clipes de participações em 
filmes de William S. Burroughs (incluindo 
Decoder, Drugstore Cowboy, de Gus 
Van San, e Thanksgiving Prayer), com 
trechos de uma leitura feita por ele no 
dia 9 de maio de 1986, em Berlin. Com 
este rico material de imagens, temos um 
retrato honesto e vibrante de um dos 
mais subversivos e criativos escritores 
americanos da literatura moderna. 
William S. Burroughs é um dos mestres 
da escrita “beat”. Elogiado por outros 
grandes escritores como Jack Kerouac e 
Norman Mailer, ele conversa aqui com o 
autor Jurgen Ploog, nos mostrando suas reflexões sobre a palavra como 
vírus, morte e sonhos, tempo e espaço, e o método “cutup” e “fold-in” que ele usou em seus 
perturbadores romances.  Poeta do Submundo é essencial para os curiosos e aficionados que 
queiram conhecer minuciosamente o que se passava na mente de um dos maiores escritores 
do século XX.

21/09
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Cinema: KEROUAC, O rei dos beats

 Local: Sala Torquato Neto

 Duração: 71 minutos

 Capacidade: 25 lugares (necessária inscrição prévia)

 Sinopse: Documentário dramático retratando 
a tumultuada e emocionante vida do mais importante 
escritor da Geração Beat - Jack Kerouac. Autor de um dos 
mais extraordinários romances da literatura moderna 
americana, “On the road”. A vida de kerouac é analisada 
com depoimentos históricos de Allan Ginsberg, William 
Burroughs e Lawrence Ferlinghetti. Além de todos os 
documentos raros de sua infância católica até a sua autodestruição aos 49 anos. Além 
deste interessante e comovente documentário, há nos extras, um raríssimo trecho 
de uma entrevista antológica que ele fez para a tv americana, estando totalmente 
embriagado, mas sempre sábio e eloquente nas respostas.

Cinema: GLAUBER  ROCHA, Terra em transe 
Local: Sala Torquato Neto
Duração: 106 minutos
Capacidade: 25 vagas (necessária inscrição prévia)
 
Sinopse: Num país fictício chamado Eldorado, o 

jornalista e poeta Paulo (Jardel Filho) oscila entre diversas 
forças políticas em luta pelo poder. Porfírio Diaz (Paulo 
Autran) é um líder de direita, político paternalista da 
capital litorânea de Eldorado. Dom Felipe Vieira (José 
Lewgoy) é um político populista e Julio Fuentes (Paulo 
Gracindo), o dono de um império de comunicação. Em 
uma conversa com a militante Sara (Glauce Rocha), Paulo 
conclui que o povo de Eldorado precisa de um líder e 
que Vieira tem os pré-requisitos para a missão. Grande clássico do Cinema Novo, o 
filme faz duras críticas à ditadura.
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14h – Grafitação: Extensão da Galeria Urbana.
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Sobre o laboratório de estudos dramaturgico:
Durante o projeto Periférico as companhias  Cia Makuamba(ES) / Flor e Espinho (MS) / Cia 

Marginal (RJ) / Cia Juliana Manhães (RJ) realizarão uma residência artística que será conduzida 
pelo estudo dramaturgico de obras latino-americanas e intercâmbio de experiências cênicas.  
Orientação do intercâmbio: Danielle Farias

14h– Laboratório de estudos - Leituras: Loretta Strong de COPI

Convidada: Renata Pimentel
Encenação: Galiana Brasil
Capacidade: 30 pessoas (necessária inscrição prévia)

Loretta Strong é um texto teatral em monólogo, escrito e encenado pela primeira vez por 
Raul Damonte Boatana, o Copi, como era conhecido. Confidenciadas em uma linha telefônica, as 
falas se relacionam de forma conflituosa, fugidias à cronologia da narração, embebidas em fluxo 
de pensamento e em tom surrealista. Desprovido de qualquer pudor na escrita, Copi não poupa 
seu público de temas como a morte, sexo, a homossexualidade e o canibalismo. 

15h30 – Palestra COPI: transgressão e escrita transformista

A ministrante Renata Pimentel mergulha na vida e obra de Raul Damonte Botana, mais 
conhecido como Copi, como preferia ser chamado. De dramaturgo a ator, o artista nasceu na 
Argentina e foi exilado na França, onde viveu a maior parte de sua vida. Em suas obras, aborda,  
com um dose de humor singular e ousadia que lhe é típica, movimentos políticos de esquerda, 
a luta pelos direitos dos gays e até mesmo a AIDS. Ainda pouco reconhecido em seu país de 
origem, Copi, sem dúvida, foi um dos grandes responsáveis por trazer à superfície assuntos 
polêmicos e que vão de encontro à etiqueta da sociedade de sua época, à qual sempre dirigiu 
severas críticas.
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17h – Espetáculo Perhaps, perhaps... Quizás (México)
 
Local: Anfiteatro
Duração: 70 minutos
Classificação etária: livre
Capacidade: 200 lugares

Sinopse:  “Talvez, talvez, talvez...” é uma obra onde a palhaça joga com a ideia da espera 
e ilusão de encontrar o “homem perfeito“ e a solidão que isso implica quando ela mesma é tão 
imperfeita. Ao mesmo tempo em quea prisão do tempo e a falta de esperança são iminentes, a 
nossa protagonista Greta ensaia uma vez por semana, o grande dia, o dia do casamento. “Vou ter 
sorte hoje à noite?” talvez, talvez, talvez...

Palhaça: Gabriela Munõz – Greta Merengue

Foto: Pepe Castillo



19h – Espetáculo Menu dos Heróis (PI)

Local: teatro
Duração: 50 minutos
Classificação: livre
Capacidade: 600 lugares

Menu de Heróis propõe uma possibilidade de driblar o tempo e o espaço real, inventando 
um outro olhar para as coisas simples ao nosso redor, como quando brincamos de criar um herói 
ou uma nave espacial no nosso quarto. Um jogo de ideias lúdicas que podem ser reais, nem que 
seja só por um pequeno instante. Brincando de transformar a realidade, de poder fazer o que 
quiser, de fazer de outras maneiras, criando um ambiente surreal para as brincadeiras reais. 

Isopor com chuteira, garrafa com balão, luva com caixa de papelão, realidade e ficção. 
Afinal, o que é a realidade? É onde ficam todas as coisas que existem? Então se a gente puder 
mudar a realidade, nem que seja só por um momento, isso é coisa de herói? E se você tivesse 
que inventar um novo herói, como seria? Estas perguntas foram o ponto de partida da pesquisa 
coreográfica, que teve sua etapa inicial realizada ainda em 2010.

Ficha Técnica: Concepção e direção: Weyla Carvalho. Direção de Ensaio: Janaina Lobo. 
Intérpetres criadores: Allexandre Santos + Cleyde Silva + Jacob Alves + Layane Holanda + 
Soraya Portela Iluminação: Jacob Alves. Sonoplastia: Sergio Matos. Fotos e Vídeos: Jell Carone. 
Coordenação de produção: Regina Veloso. Produção executiva: Caio César de Andrade. 
Realização: Núcleo do Dirceu.
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14h – Grafitação: Extensão da Galeria Urbana.
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15h – Cinema Latino-americano - O Banheiro do Papa

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc
Duração: 98 minutos
Classificação: 10 anos
Capacidade: 25 vagas (necessária inscrição prévia)

El baño del Papa,  franco-uruguaio-brasileiro, 2007, Drama, Colorido.

Sinopse: Estamos no ano de 1988 e o Papa João Paulo II visitará a cidade de Melo, no 
Uruguai. Calcula-se que 50.000 pessoas virão para ver o Papa. Os habitantes mais humildes 
acreditam que, se venderem comida e bebida a esta multidão, poderão ficar ricos. A não ser 
Beto, que decide construir um banheiro em frente a sua casa.
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17h – Espetáculo Antimusical (Colômbia)

Local: Anfiteatro

Duração: 70 minutos

Capacidade 200 lugares

Classificação etária: livre

Sinopse: Cinco palhaças, cantam, dançam, vivem o desnorteamento das mulheres, a sua 
solidão e longas horas de conversa. O riso é uma prova de que eles estão vivas. 

Cinco palhaças são apresentados em um jogo constante que atravessa do mundano ao 
sublime. Se divertem, explorando a feminilidade do seu humor e seu humor mais feminino.

A partir da abordagem para o lugar do feminino na arte da palhaçada, onde o conhecimento 
não é só o conhecimento técnico eo prazer de rir é o feminino (leia feminino como essência circular, 
maleável, quente, protetor, romântico, forte, etc, etc ...)

É uma fase pela qual a arte e a técnica de clown permite humanizar e aterrissar este conceito 
de uma forma mais livre de julgamento.  

Ficha Técnica: grupo: LAS MALAGUEÑAS/ Palhaças: Paula Andrea Murillo, Claudia Garcés Vergar, 
Laura Cardona, Maria Cristina Vanegas, Ana Milena Velásquez / Direção e autor: Criação coletiva do grupo/  
Fotos: Alejandro Puerta.F
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19h – Espetáculo Mulheres de M (AM)

Local: teatro

Duração: 45 minutos

Capacidade 600 lugares

Classificação etária: 16 anos

Sinopse: Mulheres de M é o primeiro espetáculo da trilogia AS TRÁGICAS MULHERES 
DE SHAKESPEARE, a qual será composta por mais duas encenações: Filhas de Lear e Esposas 
de Otelo. A Trilogia tem como características: as obras de Shakespeare sob a ótica feminina, a 
cenografia desenhada, com fitas de demarcação, no piso da área cênica, Palco tipo simultâneo e 
interpretada pelo mesmo elenco (três intérpretes).

Mulheres de M é uma releitura do texto de William Shakespeare, Macbeth, abordando o 
universo feminino da obra shakespeariana. Fazendo uma reflexão sobre os papéis desempenhados 
pelas mulheres na derrocada do personagem título. E utilizando como linguagem o teatro dança.

Encenação Coreográfica RICARDO RISUENHO. Elenco: CAROL SANTA ANA / DYEGO 
MONNZAHO / RICARDO RISUENHO Concepção de Figurino e Cenografia: RICARDO RISUENHO. 
Confecção de Figurino: LUÍS FERREIRA. Operação de Som e Produção: EFRAIM MOURÃO. 
Operação de Luz: MARCUS YLMER.
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                                                                                   Portfólio dos artistas na página  35

14h – Palestra: Brasil – Moçambique: danças tradicionais e contemporâneas
 
Ministrante: Juliana Manhães
Local: Auditório
Capacidade: 80 lugares (necessária inscrição prévia)
 

         Sobre a palestrante: Juliana Bittencourt Manhães - Mestre e doutoranda em Artes 
Cênicas pela UNIRIO. Atriz-performer, bailarina, coreógrafa, educadora e brincante. Pesquisa 
gestualidades de performances tradicionais, como o bumba-meu-boi do Maranhão e danças 
de umbigada afro-brasileira (lundu, tambor de crioula, samba de roda, coco e samba de roda) 
buscando uma leitura contemporânea, através de misturas de sonoridades e corporalidades. 
Atua nos espetáculos “Divino Emaranhado” e “Umbigar” vinculado à pesquisa teórico-prática 
do doutorado relacionado a danças do Brasil e de Moçambique e suas relações com o corpo. 
Coordena as oficinas “A Roda dos Brincantes Festeiros” e “Processos de criação: entre o tradicional 
e o contemporâneo”.

15h30 – Laboratório de estudo –Atribulações de um autor desconcertado ou a saga do 
espelho constante – José Assad Cuéllar (Colômbia) Informações sobre o texto e o autor nas págs 32 e 33

Local: Banco de textos / Sala de dança
Capacidade: 20 lugares (necessária inscrição prévia)

15h00 – Cinema Latinoamericano no Porão - Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 95 minutos

Capacidade: 25 lugares (necessária inscrição prévia)

Classificação etária: 12 anos 

Medianeras, Argentina, 2010, Drama, Colorido

25/09
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Sinopse: Mariana, Martin e a cidade. Os dois vivem na mesma quadra, em apartamentos 
um de frente para o outro, mas nunca conseguem se encontrar.Eles se cruzam sem saber da 
existência um do outro. Ela sobe as escadas, ele desce as escadas; ela entra no ônibus, ele sai do 
ônibus. Eles frequentam a mesma videolocadora, sempre com um stand de filmes que acaba 
separando-os. Eles sentam na mesma fileira em um cinema, mas a sala é escura. A cidade que os 
coloca junto é a mesma que os separa

19h – Espetáculo Ô Lili – Cia. Marginal (RJ)

 

Local: teatro

Capacidade 600 lugares

Classificação etária: 16 anos

Duração: 70 minutos

Sinopse:  Baseado em uma série de conversas com pessoas presas em penitenciárias 
do município do Rio de Janeiro, Ô,LILI leva ao público um pouco do cotidiano de uma prisão de 
regime fechado. Os rituais de convivência, as hierarquias, a longa espera por cartas e visitas, os 
anestésicos espirituais são alguns dos temas que perpassam as relações entre seis presidiários 
na tentativa de sobreviver à falta de privacidade e ao tempo estático.

Ficha Técnica: Direção: Isabel Penoni. Pesquisa e criação: Cia Marginal. Dramaturgia: 
Rosyane Trotta e Isabel Penoni. Direção de arte: Rui Cortez. Cenotécnico: Álvaro Souza. Assistente 
de cenotécnica: Reynaldo Dutra. Contrarregra: Marcio Heider. Direção e preparação musical: 
Isadora Medella. Trilha sonora instrumental original: Cia Marginal e Isadora Medella. Músico 
convidado: Sinésio Jeferson. Iluminação: Guiga Ensá e Luiz André Alvim. Programação Visual: 
João Penoni e Daniel Kucera. Produção: Bianca Fero

Foto: Divulgação
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14h – Laboratório de estudo - Rua de mão única – Sara Joffré (Perú) 
                                                                 Informações sobre o texto e o autor nas págs 32 e 33

 

Local: Banco de Textos / Sala de dança

Capacidade: 20 lugares (necessária inscrição prévia)

15h00 – Cinema Latinoamericano no Porão - O Segredo dos Seus Olhos

Local: Sala Torquato Neto - porão do Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 124 minutos

Capacidade: 25 lugares (necessária inscrição prévia)

Classificação etária: 12 anos

El Secreto de Sus Ojos, Argentina, 2009, Drama, Colorido

Prepara-se para assistir a um filme inesquecível. Daqueles que permanecem muito 
tempo em nossas mentes. Um filme comovente, com humor afinado e muito suspense. Um 
filme do mesmo diretor de O Filho da Noiva.

Durante 25 anos um crime permaneceu sem solução na memória de Benjamin Espósito.

Anos depois, bem mais maduro, ele decide voltar a essa história, questionando de novo 
aquele passado de amor, morte e amizade. Porém, essas recordações, postas em liberdade, 
lembradas tantas vezes, mudaram sua visão desse passado. E reescreverão seu futuro. Vencedor 
do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 
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19h – Espetáculo Umbigar– Juliana Manhães (RJ)

 

Local: teatro

Capacidade 600 lugares

Classificação etária: livre

Duração: 45 minutos

Sinopse:  De origem africana, da nação Banto, umbigada vem de semba, batuque, hoje 
o samba. Neste contexto, o espetáculo utiliza movimentos a partir de tais danças, trazendo uma 
corporalidade por meio do nosso centro de energia, a região do ventre, pélvica, nosso umbigo, 
utilizando técnicas de improviso onde o contemporâneo é mesclado ao tradicional, tendo sido 
a trilha sonora concebida simultaneamente à criação coreográfica.

Ficha Técnica: Direção Cênica: Paula Aguas e Natasha Mesquita. Perfomance e 
pesquisa: Juliana Manhães. Direção Musical e arranjos: Sergio Castanheira. Realização: EmCartaz 
Empreendimentos Culturais e Ponteio Produções

Foto: Divulgação
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14h – Leitura: Daniel e os leões (Cuba)
 

Elenco: Artur Junges, Clara Lima, Jeane Fagundes, Luciana Costa e Peterson Gherlandi. 
Idealização: Lucas Feres e Vivian Quandt
Supervisão: Darío Galo

15h00 – Cinema Latinoamericano no porão - Machuca

Local: Sala Torquato Neto 

Duração: 120 minutos

Capacidade: 25 lugares (necessária inscrição prévia)

Classificação etária: 12 anos

Machuca, Chile, 2004, Drama, Colorido. Chile, 1973.

Sinopse: Gonzalo Infante e Pedro Machuca são dois garotos de onze anos que vivem 
em Santiago. O primeiro, num bairro chique. O segundo, num humilde povoado ilegal próximo. 
Dois mundos separados por uma muralha invisível que alguns sonham em derrubar na intenção 
de construir uma sociedade mais justa. Um desses sonhadores é o padre McEnroe, diretor de um 
colégio particular de elite. Com a ajuda de outros padres, ele decide fazer uma integração entre 
estes dois universos, abrindo as portas do colégio para os filhos das famílias do povoado. É assim 
que Pedro Machuca vai parar na mesma sala de Gonzalo Infante, nascendo daí uma amizade 
plena de descobertas e surpresas, apesar do clima de enfrentamento que vive a sociedade 
chilena na violente transição de Allende para Pinochet.

15h – Palestra: Ascensor para a alteridade dramaturgia das Ilhas de desordem

Palestrante: Leonardo Munk

Local: Auditório

Capacidade: 80 lugares (necessária inscrição prévia)
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Sobre o palestrante:

O  autor alemão Heiner Müller, um dos mais importantes dramaturgos da segunda 
metade do século XX, atribuiu aos países da periferia, então terceiro mundistas, a alcunha de 
‘ilhas de desordem’. Segundo Müller, estes seriam os únicos lugares capazes de contestar a 
hegemonia europeia e sua racionalidade predatória e decadente. Quase trinta anos depois, 
três autores latino-americanos, completamente desconhecidos dos palcos brasileiros, diga-se 
de passagem, comparecem com uma dramaturgia rica e diversificada, apta a ecoar a desordem 
pedida por Müller ao abordar de modo crítico e inovador temas como a repressão e a violência 
dos regimes latino-americanos, a memória e o desejo de utopia, entre outros. Gustavo Ott, 
Dois amores e um bicho, Mikael Rodríguez de La Cruz, Daniel e os Leões, Claudia Eid Asbún, 
Desaparecidos, são as vozes que oriundas respectivamente da Venezuela, de Cuba e da Bolívia, 
propõem um teatro comprometido com a dissolução das formas convencionais e desejoso 
da bem-vinda desordem do delírio e do sonho, elementos indissociáveis da constituição da 
liberdade humana.

19h – Espetáculo Chico Prego - Cia Makuamba (ES)

 

Local: teatro

Capacidade 600 lugares

Classificação etária: 16 anos

Duração: 50 minutos

Sinopse: O espetáculo CHICO PREGO tem como eixo da pesquisa a Insurreição de 
Queimado que ocorreu em março de 1849. Este evento histórico foi palco de acontecimentos 
dramáticos ocorridos em São José de Queimado, no município da Serra que fica nos arredores 
de Vitória capital do Espírito Santo. 

Ficha técnica: Ficha técnica: Nysio Chrysostomo – texto/roteiro e direção. Intercâmbio 
com o diretor Sidnei Cruz. Gil Mendes – coreógrafo. Pat Slade – iluminador. Elaine Rowena - 
preparação vocal . Elenco: Rafael Machado - ator e cantor. Bené Freire - ator e percussionista. 
Lu Gonçalves – atriz. Luiza Vitorio – atriz. Monique Rocha - atriz e cantora. Nill Schaefer - ator e 
dançarino. Raphael Stein – ator.



16h - Lançamento da coleção P.e.r.i.f.é.r.i.c.o - Dramaturgias Latinoamericanas 

volume 2
Local: Canto Poético

Atribulações de um autor desconcertado, ou a saga do espelho constante  de José Assad Cuéllar

Depois de sua morte, William Shakespeare é chamado por três bruxas a prestar contas de 
seus atos em vida. A partir daí, a peça, que tem supostamente elementos biográficos, apresenta 
um jogo de espelhos, onde público, Shakespe¬are e seus personagens interagem, dissolvendo 
com engenho as tênues fronteiras entre ficção e realidade, criaturas e criador.

José Assad Cuéllar é ator, dramaturgo, roteirista e diretor. Tem mestrado em Escrituras 
Criativas com ênfase em Dramaturgia pela Universidade Nacional da Colômbia. Suas obras 
dramáticas apareceram em diferentes edições nacionais e internacionais e foram montadas por 
grupos tanto na Colômbia quanto em outros países. Entres seus textos mais conhecidos estão 
Cenizas sobre el mar, Biófilopanclasta, Ventana al vacío, Ascensor para tres, e Parábola del Edén. 
É docente com dedicação exclusiva no Programa de Artes Cênicas da Faculdade de Artes da 
Universidade Distrital Francisco José de Caldas, em Bogotá.

A ilha deserta – “Burlería” em um ato de Roberto Arlt

A transferência de um escritório burocrático à Kafka de um porão para o décimo andar, 
de onde é possível vislumbrar o sol, o horizonte, o mar e, principalmente, os navios que chegam 
e partem, em violento contraste com a imobilidade rotineira, física e mental do trabalho diário 
provoca uma pequena revolução naquele que pode ser chamado de um microcosmo de Buenos 
Aires. Os personagens que sempre deixaram o princípio da realidade se impor absolutamente 
ao princípio do prazer passam, sob o exemplo, as palavras e o ritmo de um “mulato”, a tentar 
reorganizar suas existências em clave mágica e aventurosa.

Roberto Arlt é um dos grandes inovadores da narrativa argentina no século 20. Nascido 
em Buenos Aires (1900-1942), Arlt, filho de imigrantes pobres vindos da Prússia (o pai) e da 
Hungria (a mãe), escreveu centenas de crônicas hoje reunidas nos três volumes de Aguafuertes 
porteñas, romances de grande sucesso, como Os sete loucos e Os lança-chamas, além de 
numerosas peças teatrais, gênero que ocupou o principal de sua atividade criativa nos últimos 
dez anos de vida. Algumas de suas obras para o teatro: O humilhado (1930), Prova de amor 
(1932), Cenas de um grotesco (1934), Saverio, o Cruel (1936), O fabricante de fantasmas (1936) e 
A ilha deserta (1936). 
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O último tango – Musical de câmara em um ato de Álvaro Ahunchain

O último tango, uma espécie de releitura de All that tango, de 1986, é um musical 
sobre Gabriel Ramos, diretor de teatro, publi¬citário, pai, filho e ex-marido que se encontra 
altamente deman¬dado nas diversas esferas de sua vida. Num ritmo vertiginoso, a peça vai 
revelando Gabriel principalmente nas relações com suas mulheres: a mãe, a ex-mulher, a filha, 
a namorada e a amante, até que, por fim, a morte surge como a última mulher com quem o 
diretor se relacionará. Biográfica – Gabriel é o segundo nome de Ahunchain – e existencial, O 
último tango também nos ex¬põe à cultura rio-platense, com suas discussões sobre a música e 
os valores artísticos contemporâneos. Finalmente, a obra deixa que o tango assuma seu lugar 
cultural proeminente. Ocupando o primeiro plano e, literalmente, a última cena, O último tango 
enche-se de Gardel.

Autor e diretor de teatro, professor universitário, publicitário e diretor de alguns 
programas de televisão, Álvaro Ahunchain nasceu em Montevidéu em 24 de março de 1962 e lá 
desenvolve toda sua produção cultural. Cria e dirige peças de teatro desde 1982. Merece especial 
atenção sua obra de 2001, El estado del alma, que ganhou o Premio Anual de Dramaturgia del 
Ministerio de Educación y Cultura, e a vencedora do Premio Forencio na categoria Melhor Texto 
de Autor Nacional, Se deshace más fácil el país de un hombre que el de un pájaro, de 1991. Em 
1986 estreou All that Tango, obra com base no filme All that Jazz e que se converterá, em 2013, 
em El ultimo tango.

Rua de mão única de Sara Joffré

A peça coloca em cena passagens da vida de Walter Benjamin a partir de seus temas e 
relacionamentos mais caros. Assim, temos as vozes cruzadas de Theodor Adorno, Bertold Brecht, 
Gerhar¬dScholem, AsjaLacis, do próprio Benjamin saído de seus textos mais conhecidos e de 
seu diário de Moscou, além das de perso¬nagens que povoam o imaginário dos leitores dos 
clássicos, das tragédias e dos frequentadores de lojas de antiguidades.

Sara Joffré (Peru, 1935), começou seu trabalho de dramaturgia em 1961 com “Eneljardín 
de Mónica” e “Cuentoalrededor de un Círculo de Espuma” e logo ganhou o prêmio do Instituto 
Internacional de Teatro (ITI) e uma bolsa de estudos do British Council. Estudiosa de Bertolt 
Brecht, dirigiu várias de suas peças e ministrou uma série de cursos e conferências sobre o grande 
dramaturgo alemão. Além de dramaturga e de exercer a crítica, também foi atriz e diretora. Criou 
em 1974 a Mostra de Teatro Peruano, ainda um importante e ativo encontro teatral. Continua 
escrevendo e publica a revista Muestra, dedicada integralmente à dramaturgia Peruana.
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10h - Oficina de jogo cômico

Sobre: De Cômico é uma oficina que se objetiva em colocar os participantes no estado 
de graça do Palhaço. A oficina conduz os participantes a entrarem em contato com o brincar, 
acessando seu estado lúdico, através de jogos e exercícios que trabalham o enfrentamento da 
exposição (ou seja, estar e agir em público), do ridículo e a exploração de princípios básicos da 
produção do cômico.

 

Ministrante: Anderson Lima - Cia.  Flor e Espinho (MS)

Local: Sala de dança

Capacidade: 20 lugares (necessária inscrição prévia)

14h – Intercâmbio: Cia Makuamba (ES), Flor e espinho (MS), Juliana Manhães (RJ), Cia Marginal (RJ)          

Local: Banco de Textos / Sala de dança
Capacidade: 20 lugares (necessária inscrição prévia)

18h – Inauguração da Extensão da Galeria Urbana da 
Escola Sesc de Ensino Médio

19h – Dominga Petrona  - Banda argentina

Local: Anfiteatro

Capacidade: 200 vagas

Sobre:  Nascida em julho de 2009 na cidade de Buenos Aires, a banda Dominga Petrona é 
um dos expoentes mais notáveis de um antigo novo jeito de viver de música, que ganhou fôlego 
novo no Rio desde que uma lei municipal de junho de 2012 passou a autorizar apresentações 
artísticas em áreas públicas da cidade sem necessidade de licença prévia.

Grupo: Baixo - Cristian Kiffer Guitarra/Efeitos - Juan Julían Damiám Guitarra - Alejandro 
Salvo - Sax Tenor - Beto Cuenca - Sax  Alto - Cristopher Zuñiga - Bateria - Carlos Stilling.

28/09

Foto: Divulgação
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Grafitação – Extensão da Galeria Urbana da Escola Sesc de Ensino Médio
23 a 28 de setembro

A Galeria Urbana da ESEM foi iniciada em 2012, durante o projeto P.e.r.i.f.é.r.i.c.o, é um 
espaço de convivência que propícia contato com a arte urbana aos visitantes externos e todos 
os membros da comunidade interna da ESEM, formando um mural de grafitti com 1600 m² com-
posto por grafiteiros renomados e elaborações comunitárias, que em breve será a maior galeria a 
céu aberto em ambiente escolar.
Esta etapa da extensão tem características de intercâmbio entre grafiteiros e poetas, entre crews 
(equipes de graffiti) do Rio de Janeiro e Niterói, e entre os grafiteiros cariocas com o convidado 
especial vindo de Pernambuco:

Airá Ocrespo é MC e grafiteiro atuante em diferentes áreas, como produção cultural, arte 
educação, publicidade, moda e teatro em uma série de projetos articulados na cena de cultura ur-
bana. Componente de um dos primeiros grupos de graffiti do estado, a Nação Crew, também faz 
parte da geração que fez história com as famosas batalhas de mc’s na Lapa, tendo vencido diver-
sas edições. Compondo poesias e desenhando desde a adolescência, identificou-se com as letras 
dos raps e a expressividade do graffiti nos muros, aderindo ao movimento Hip Hop como um meio 
de compartilhar sua visão de mundo. Nesta extensão da Galeria urbana vai se dedicar a criação de 
um mural poético com a colaboração de poetas. https://www.facebook.com/Mcgrafiteiro 

Foto: Divulgação
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Acme. Ativista da arte urbana é renomado pelo seu pioneirismo no graffiti carioca, 
é autodidata e foi o primeiro graffiteiro a expor em uma galeria de arte no Rio de Janeiro (Haus 
Arte Contemporânea); realizou trabalhos para grandes empresas como Museu Histórico Nacional, 
INEA, NIKE, Docas, Botafogo de Futebol e Regatas, além de performances e cenografias em eventos 
culturais e televisivos. Realizou exposições no Art Paris (Grand Palais-França),Teatro de Arena 
(Chateauvallon-França), Encontro Internacional de Arte (Arg.), MHN (RJ), MUBE(SP). Nascido de 
parto caseiro e morador do Pavão-Pavãozinho em Copacabana/RJ; comunidade que expõe suas 
pinturas desde 1997, sua inspiração sempre foi baseada em seu cotidiano, memória comunitária 
e o panorama social e político. É Sócio - Fundador e foi Presidente da 1ª diretoria do Museu de 
Favela (2008-2011); criador e coordenador artístico do Circuito das Casas Telas. www.acme23.com.
br www.flickr.com/photos/acmedv

Fael Tujaviu. Carioca de 29 anos, é um dos fundadores da Malícia Urbana Crew e 
representante da linha de vestuário Urbano TUJAVIU. É conhecido pelo estilo original em seus pieces 
e pelas oficinas de Graffiti que realizou em várias instituições. Atualmente prepara o lançamento da 
exposição e seu trabalho como MC “Fruto da Favela”, que aborda como tema principal experiências 
obtidas no decorrer desses treze anos de dedicação como grafiteiro.

Foto: Divulgação
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Fleshbeck Crew. Referência nas ruas, em campanhas publicitárias e nos eventos de 
grande porte do Rio de Janeiro. Mas não é arte carioca apenas. É arte contemporânea, cosmopolita, 
jovem e universal. Criada a partir da união de um pequeno grupo de artistas gráficos reunidos pelo 
curso de desenho industrial.  Armados de idéias revolucionárias e muito gás criativo, fundaram 
o Fleshbeckcrew. Ilegal, subversivo e insistente. A utilização do spray em tons contrastantes. O 
desenho marcante com traços imprevisíveis, porém, precisos. A proliferação de tipologias únicas, 
paisagens e personagens inconfundíveis, ícones cariocas quando se fala de arte de rua.

Galo de Souza. Grafiteiro, que  desde os nove anos, a partir do contato com o universo 
da pichação e com a cultura HIP HOP, desenvolveu suas técnicas de graffiti e riscou seus primeiros 
desenhos. O universo imagético sempre foi lúdico, mesmo nos tempos de maior combatividade 
política de mãos dadas com a Rede de Resistência Solidária, que ajudou a construir na Região 
Metropolitana do Grande Recife. Repleto de animais reais e sonhados, meninos brincando, 
trabalhadores em plena ação, o mundo e o estilo de Galo se criaram e desse diálogo nasce 
os Galoffitis, a pintura mural de Galo de Souza. Já pintou muros e galerias no Brasil inteiro e 
também na Suécia, Holanda, Áustria, Peru e Turquia. Ensinou centenas de jovens e adolescentes 
a arte do graffiti. Participou de exposições individuais e coletivas em várias cidades do brasil.  
“galodesouza.blogspot.com” e “in-boladarecord.blogspot.com”

Máfia 44. É um coletivo de artistas, que surgiu em 2007 a atualmente conta com 11 
membros, sendo 8 grafiteiros, 2 fotógrafos e um MC. Surgiu nas cidades de Niterói e São Gonçalo, 
residência da maioria dos membros. A proposta do grupo é a buscar a coletividade nas pinturas 
e promover a arte pública, sem fronteiras. Desde o surgimento procuramos participar de diversos 
eventos independentes e manter uma produção de graffiti constante, o que acaba nos rendendo 
convites para trabalhos comissionados, eventos e exposições.

Foto: Divulgação



Dobradura – Alice Sant’Anna 

Alice Sant’Anna é uma das poetas mais novas no 

Brasil, com apenas 24 anos já é apontada como um dos 

destaques da nova geração da poesia brasileira. Alice 

começou a escrever aos 16 anos e já tem dois livros de 

poesia publicados, um deles, Dobradura, é um livro 

que reúne diversos poemas dessa jovem escritora, e trás 

diversas temáticas e reflexões sobre a vida, os lugares 

e as pessoas. “Não hesite em abrir este caderno, leve-o 

ao parque. É a companhia tão esperada, é tudo que 

precisamos quando não precisamos de nada. O doce da 

vida – os paladares, as descobertas, os encontros – está 

aí dentro.”, diz Bruna Beber..

Dicas culturais

Laços de Família – Clarice Lispector

Clarice Lispector é uma escritora que nasceu na 

Ucrânia, mas era brasileira de coração e dizia “Naquela 

terra eu literalmente nunca pisei: fui carregada de 

colo”. Aos 19 anos, Clarice publicara seu primeiro 

livro. Sua obra é tão importante que há estudiosos que 

consideram suas obras inclassificáveis, e que existe uma 

literatura diferente depois de Clarice. Laços de Família 

teve sua primeira edição em 1960 e reúne treze contos, 

é uma coletânea que contém algumas das obras-primas 

da narrativa curta brasileira. Neles, os personagens são 

sempre surpreendidos nos seus cotidianos comuns. 

Clarice traz reflexões consideráveis sobre a vida a partir 

de revelações que desconstroem a realidade. 
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O Banco de Con/Textos fica localizado no 
quarto andar da Gerência de Cultura da Escola 
Sesc de Ensino Médio. Aberto diariamente 
oferece um acervo bibliográfico e multimídia 
com foco nas artes, disponível para pesquisa, 
empréstimos e estudos coletivos. 

Conta com diversos livros teóricos, 
textos dramáticos, catálogos de espetáculos, 
publicações dirigidas e periódicos especializados 
nas linguagens artísticas. O acervo também 
dispõe de títulos em DVDs, VHs e CDs. 

Seu diferencial é disponibilizar para consulta 
um amplo material sobre grupos e companhias 
brasileiras de teatro e DVDs contendo gravações 
de espetáculos, em sua maioria, integrantes 
do Palco Giratório e apresentados no Espaço 
Cultural Escola Sesc. O espaço dispõe de 
exibições de filmes, estudos de mesa coletivos, 
desde que agendados com quarenta e oito horas 
de antecedência.

BANCO DE      TEXTOS As invasões bárbaras

No premiado filme francês de 2003, Rémy 
(Rémy Girard), um homem a beira da morte, 
procura paz em seus últimos dias. Para tal, con-
tará com a presença de sua ex-mulher, seu filho 
e velhos amigos. 

Um homem que grita

Um ex-atleta de natação, que agora trabalha 
como guardião de uma piscina em um hotel de 
luxo em Chade, na África, se vê diante de uma 
difícil situação: em meio à guerra civil que seu 
país enfrenta, precisa enviar seu único filho 
para a luta.

Melhor Teatro – Artur Azevedo

Com seleção da professora e crítica Bárbara 
Heliodora, o livro  traz  três peças do escritor e 
dramaturgo Artur Azevedo: A Capital Federal, 
O Mambembe e O Genro de Muitas Sogras.

CON/
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados
em março e abril de 2013
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1 - Espetáculo Funk Brasil - 40 anos de baile

16 de agosto / Foto: Leonardo Zielinsky

Teatro na Contramão

2 - Espetáculo Homem Travesseiro

14 de agosto / Foto: Leonardo Zielinsky

Teatro na

3 -  Espetáculo A Serpente 

08 de agosto / Foto: Leonardo Zielinsky

Teatro na Contramão

4 - Espetáculo R&J Shakspeare

07 de agosto / Foto: Thércio Leite

Teatro na Contramão

4



Parceria Espaço Cultural Escola Sesc e



Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:

Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:

Maron Emile Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:

Claudia Fadel

Gerência Administrativa e Financeira:

Robson Costa

Gerência de Engenharia e Manutenção:

José Vicente

Gerência Pedagógica:

Inês Paz

Gerência de Vida Residencial:

Regina Barbosa

Gerência de Cultura e 

Gestão do Espaço Cultural Escola Sesc:

Sidnei Cruz

Programação, Produção e Projeto Social:

Viviane da Soledade

Programação, Produção e  

Projeto Escola Bairro Criativo:

Tahíba Melina

Programação, Produção e  Núcleo de 

Comunicação:

Leonardo Minervini

Administração e Logística:

Mariana Penteado

Estatística / Indicadores:

Wagner Bettero

Administrativo:

Claudia Vidal

Iluminação:

Alberto Timbó

Contrarregra:

Carlos Alberto Artigos

Artífice:

Jorge da Conceição

Camareira Teatral/Copeira:

Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:

Adriana Lapa da Silva 

Estagiários de Produção Cultural:

Aline Paes (UFF) e Samanta Santos (UCAM)

Estagiária de Artes Cênicas:

Débora de Magalhães (UNIRIO)

Estagiário de Letras:

Daniela Toscano (UFRRJ)

Estagiårio de Comunicacão Social:

Leonardo Zielinsky (PUC-Rio)

Praticantes egressos (1º emprego ESEM):

István Bacsa, Jade Helena e Thércio Leite




