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RECADASTRAMENTO
d o s   S ó c i o s   d o
Clube de Espectadores

Olá,

Sócios do Clube de Espectadores!

Estamos recadastrando nossos as-

sociados, portanto, se você mora na 

cidade do Rio de Janeiro e deseja 

continuar recebendo a revista Clube 

de Espectadores com a programação  

completa do Espaço Cultural Escola 

Sesc, é preciso preencher um formu-

lário na internet. É rápido e fácil!

Acesse o formulário no site:

espacocultural.escolasesc.com.br 

preencha a ficha e clique em enviar. 

 

Se você não é associado ao

Clube de Espectadores, 

mas gostaria de se cadastrar, 

basta acessar o link acima.

Você também pode usar 
o QR code abaixo e se  
cadastrar pelo celular.

Acompanhe também o site e siga a página do facebook EspacoCulturalEscolaSesc

A Gerência de Cultura da Escola Sesc 

de Ensino Médio, em consonância 

com o Programa de Cultura do De-

partamento Nacional do Sesc, realiza 

um conjunto planejado de políticas 

culturais que objetivam a demo-

cratização e promoção do acesso 

aos mecanismos de produção, dis-

tribuição e fruição de bens culturais, 

além do estímulo à criação artística 

e da oferta de formação, proporcio-

nando ao público ações pautadas 

na valorização da diversidade e no 

conhecimento das identidades cul-

turais brasileiras. O planejamento 

cultural e os projetos desenvolvidos 

seguem a missão de articular cultura 

e educação, fundamentando-se em 

cinco linhas de ação: convivência e 

fruição; patrimônio cultural; litera-

tura e leitura - experiências compar-

tilhadas; articulação social; qualifi-

cação técnica e profissional.

Mais informações

espacocultural.escolasesc.com.br

      Espaço Cultural Escola Sesc

(21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA 

Horário de Funcionamento

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h30

*Finais de semana e feriados conforme a programação dos projetos.

**Para entrar na Escola Sesc é necessário apresentar um documento 

de identificação com foto.
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O projeto Formações Musicais tem o objetivo de incentivar a produção musical no campus 

da Escola Sesc, abrindo espaço para shows, intercâmbios e workshops que incluem diversos 

gêneros musicais. A programação será composta por artistas e grupos com estilos e formações 

diversas, estimulando o público a participar de ações formativas com os músicos e fruir a música 

brasileira em diversas vertentes.

Desta forma, o projeto visa contribuir para o desenvolvimento da produção musical autoral; 

criar meios de difusão da produção musical que se contrapõem aos modelos já consolidados e 

excessivamente difundidos nas mídias de massa; estabelecer um ambiente de relacionamento 

entre músicos, produtores e profissionais, com vistas ao intercâmbio de informações e trocas de 

experiências; e gerar oportunidades de formação por meio da diversidade.

03 11 junhoade

Programação

19h30 ► Contracantos e Contraventos - PE
Capacidade: 600 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

03.06 ► 6ª feira

Os grupos pernambucanos Contracantos e Contraventos apresentam o “Povo brasileiro: 

cantos do Nordeste”, um concerto musical com elementos cênicos que apresenta a cultura bra-

sileira através de um repertório com peças nordestinas valorizando as diferentes matrizes da 

formação de nosso povo. O concerto incorpora música vocal e instrumental, aliada a elementos 

da poesia de cordel, a gestos sonoros e ritmos pernambucanos. 

O programa é baseado em obras musicais de tradição oral: aboios, toadas de maracatu, ciran-

das, coco, caboclinho e frevo, entre outros. O espetáculo é dividido em quatro momentos: O Nor-

deste Armorial, Cantos da Praia, Cantos Afro-brasileiros e o Carnaval pernambucano. Utilizando 

imagens aliadas à música, “Povo brasileiro: cantos do Nordeste” apresenta um retrato do Brasil que 

transita do sacro ao profano - das rezas e toadas de candomblé ao frevo do carnaval. 

O grupo vocal Contracantos foi criado em 2002 pelo maestro e professor da Universidade 

Federal de Pernambuco, Flávio Medeiros, e durante os anos seguintes se tornou um dos princi-

pais grupos vocais do nordeste brasileiro realizando concertos pelo país e pelo exterior (França, 
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Suíça e Estados Unidos). O grupo transita por repertórios variados que vão do erudito ao popu-

lar, em concertos a cappella ou acompanhados por orquestras sinfônicas ou grupos de câmara.

O quinteto instrumental Contraventos foi criado em 2013, por músicos atuantes no cenário 

musical pernambucano, com formação erudita e popular, para atuar junto ao grupo Contracan-

tos. Sua formação instrumental possibilita novas combinações e texturas sonoras, fomentando a 

pesquisa, composição e criação de arranjos da música nordestina.

►Obs: No dia 01/06, os grupos Contracantos e Contraventos realizarão uma Masterclass de 

canto com os alunos do projeto Uzina, às 17h. 

►Inscrições: solicite a ficha de inscrição pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

A Orquestra de Sopros Pro Arte, formada por jovens estudantes de música, foi criada por 

Tina Pereira em 2004, no âmbito do projeto Flautistas da Pro Arte que conta com o Patrocínio 

da Petrobras há 22 anos.

19h30 ► orquestra de Sopros Pro arte com Kiko 
Horta e marcelo Caldi ■ rJ
Capacidade: 600 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

04.06 ► sábado

Com releituras de clássicos de Sivuca, Dominguinhos e Luiz Gonzaga, além de composições 

dos acordeonistas Kiko Horta e Marcelo Caldi o CD “Duas Sanfonas e Uma Orquestra” celebra 

a cultura nordestina com o encontro da Orquestra de Sopros Pro Arte com o tradicional instru-

mento folclórico brasileiro. 

17h30 ► Ensaio aberto da orquestra Escola Sesc de 
Ensino médio ■ rJ
Capacidade: 600 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

06.06 ► 2ª feira

Vivências musicais fundamentadas na apreciação, execução e criação, em formações instru-

mentais e vocais diversas. Desenvolvimento da compreensão das dimensões sonoras (altura, du-

ração, intensidade e timbre), musicais (rítmica, harmônica e melódica) e suas notações (leitura). 

Construção de repertório a partir de arranjos didáticos que contemplem a diversidade cultural 

do grupo e a experiência prévia do aluno.
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José Siqueira: um músico do Brasil é uma celebração à arte e uma homenagem a um dos 

principais expoentes da música brasileira. O CD traz aos ouvintes oito obras do catálogo do 

grande compositor brasileiro José Siqueira com uma característica muito peculiar: todas as 

gravações foram feitas “ao vivo”. 

Os gaúchos radicados no Rio de Janeiro desde 2005 são acompanhadores conhecidos das fi-

chas técnicas de shows e discos de grandes artistas brasileiros. O choro é a escola dessa musicali-

dade, e é dentro do sofisticado gênero instrumental brasileiro que o duo realiza um espetáculo 

temático em reverência a dois dos nossos maiores músicos e compositores.

Se o bandolim foi o grande responsável pela popularização de Ernesto Nazareth no choro, 

foi ao violão que Anibal “Garoto” Augusto Sardinha elevou ao máximo sua inspiração. Os ar-

ranjos originais para a formação revivem as obras “Celestial”, “Favorito”, “Confidências” do autor 

de “Apanhei-te cavaquinho” e “Caramelo”, “Jorge do Fusa”, “Meditando” do Gênio das Cordas, 

autor de “Gente Humilde”.

19h30 ► Lançamento do CD “José Siqueira, um músico 
do Brasil”. Concerto com José Botelho, Carlos rato e 
maria Teresa madeira  ■ rJ
Capacidade: 150 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

07.06 ► 3ª feira

19h30 ► Luis Barcelos e rafael mallmith, Duo Naza-
reth e garoto ■ rS
Capacidade: 150 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

08.06 ► 4ª feira
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17h ► Workshop de violino popular brasileiro, com ri-
cardo Herz ■ SP
Vagas: 15 • Indicação etária: livre

Inscrições: solicite a ficha de inscrição pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

10.06 ► 6ª feira

19h30 ► andré marques Sexteto ■ SP
Capacidade: 600 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

09.06 ► 5ª feira

17h ► Oficina de piano com André Marques ■ SP
Vagas: 15 • Indicação etária: livre

Inscrições: solicite a ficha de inscrição pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

09.06 ► 5ª feira
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André Marques é pianista, compositor, arranjador e professor de música. Desde 1994 faz 

parte do grupo de Hermeto Pascoal e lidera, entre outros trabalhos, o Trio Curupira e a Vintena 

Brasileira. Todos os seus trabalhos sempre tiveram forte ligação com a pesquisa da música bra-

sileira em todas as suas regiões, inclusive como professor.  André leciona desde 2000 no Con-

servatório de Tatuí, desde 2009 na Faculdade Souza Lima, e ministra oficinas por todo Brasil e 

exterior, sempre priorizando a música de nosso país. 

Para essa oficina, André vem com o seu sexteto, que está apresentando o seu novo CD 

“Plural”. Nesse trabalho são explorados diversos ritmos do Brasil, como maracatu, baião, bumba-

meu-boi, batuque de umbigada, jongo, entre outros. Ritmos oriundos de formações percussivas, 

André vai falar sobre as linguagens desses estilos e dizer como foi o processo de adaptação para 

o formato de sexteto, com piano, guitarra, baixo e metais. Também vai mostrar como é feita a 

mistura desses ritmos com outros elementos musicais, como contrapontos, harmonias mais con-

temporâneas, dinâmicas e improvisação. Essa mistura de estilos e elementos é o que se costuma 

chamar de Música Universal (termo criado por Hermeto Pascoal).

Esse trabalho com a formação de sexteto é o seu novo projeto, continuação de outros dois 

projetos, o de piano solo e o de quarteto. Essa formação, já trabalhada por vários grupos, aqui 

é tratada de forma diferente. Normalmente os instrumentos de sopros tem função melódica 

enquanto o piano e a guitarra, função harmônica. No André Marques Sexteto, na maioria dos 

arranjos, essas funções são invertidas.
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Ricardo tem dado workshops e cursos em diversas situações. Tanto em festivais, como a 

Oficina de música de Curitiba (edições 2009 e 2010), o Festival de música de Ourinhos  (2011) 

e o CIVEBRA em Brasília (edições 2013 e 2014), quanto em escolas ou centros como o Sesc 

Vila Mariana, em São Paulo e o CMDL, na França. O curso visa introduzir o aluno de violino, 

viola ou violoncelo erudito no mundo da MPB ou aprofundar o conhecimento de quem já toca 

um pouco de popular. Passa pelo conceito de suingue voltado às cordas com exercícios de arco, 

noções de improvisação e de acordes. Fala da interpretação do choro e do forró, do jazz e ou-

tros ritmos populares. Trata também sobre microfonação, eletrificação do instrumento e discute 

conceitos estéticos da música popular improvisada.

O grupo carioca nasceu em maio de 2013 com a vontade dos músicos se reunirem para fazer 

um som instrumental brasileiro com prazer e qualidade. Composto por 12 músicos, o Projeto Con-

19h30 ► Confraria instrumental ■ rJ
Capacidade: 600 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

10.06 ► 6ª feira

fraria Instrumental tem como objetivo maior difundir a boa música para novos públicos e  cultivar 

os apreciadores existentes, além de dar um tempero carioca para a brasilidade da nossa música.

Seus integrantes fizeram e fazem parte de orquestras como a lendária Orquestra do Maestro 

Cipó, Rio Jazz Orchestra, Orquestra  Tabajara, Metalmanera Big Band (SP), Mantiqueira(SP), 

Orquestra Ouro Negro , além de acompanharem cantores da MPB.

Com muito swing, originalidade e força, Ricardo Herz Trio começa o ano de 2016 com ener-

gias redobradas, laços musicais ainda mais estreitados e com repertório renovado. Apresentando 

as músicas mais marcantes de seus trabalhos anteriores e as novas que integrarão seu novo CD 

“Torcendo a Terra”, o trio tem na bagagem de 2015 uma turnê de 18 shows na França, outra de 

10 shows pelo Brasil com patrocínio dos Correios e muitas outras apresentações.

Ricardo Herz é graduado em violino erudito pela USP e sua sólida formação também vem 

da renomada Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e da Centre des Musiques Didier 

Lockwood, escola do violinista francês Didier Lockwood, uma lenda do violino jazz.

19h30 ► ricardo Herz Trio ■ SP
Capacidade: 150 lugares • Indicação etária: livre • Duração: 80 min

11.06 ► sábado
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Espetáculo “O Menino que visitou a lua”

Espetáculo “Anáguas”
CIA. OxEnTE DE ATIVIDADES CUlTURAIS - PB

Classificação:
14 anos

Duração:
50 min

Público:
70 lugares por sessão

*Senhas serão entregues 1 hora antes do es-
petáculo

Dias:
17/06 - 19h30
18/06 - 18h30 e 20h

A oficina será oferecida para artistas de teatro, professores de dança e bailarinos populares 

e tem o objetivo de trabalhar Danças Folclóricas do Nordeste, principalmente os cocos de roda, 

xaxado, ciranda, cavalo marinho, dança de salão regional como: xote, baião, forró, dança do 

camaleão e araruna além da quadrilha junina. 

Oficina: “Danças Folclóricas e sua utilização no Teatro”
Dia 19/06 – Das 9h às 17h • Duração: 8h • Quantidade de vagas: 20

A exposição “Memórias do teatro Paraibano” contará com fotos, textos e documentos que 

vão descrever o histórico de 30 anos da Companhia Oxente de Atividades Culturais e a vida e 

obra da dramaturga Lourdes Ramalho que é celebrada como grande dama da dramaturgia nor-

destina, premiada no Brasil, em Portugal e na Espanha em inúmeros concursos de dramaturgia 

e festivais de teatro.

Exposição:
“Memórias do teatro Paraibano”

Disponível para visitação no foyer do Espaço Cultural Escola Sesc durante os dias 17, 18 e 19 de 
junho, das 9h às 12h e das 14h às 17h

AzIMUTE ARTE E EnTRETEnIMEnTO - DF

Classificação:
público infantil de 04 a 12 anos

Duração:
55 min

Público:
600 pessoas

Dias:
24/06 -11h e 15h - Para público espontâ-
neo e alunos de escolas públicas.

25/06 - 19:30 - Para alunos da Escola 
Sesc de Ensino Médio.

A peça é composta de um ato e 

sete cenas, elaboradas entre os diálogos 

de Pedro e Maria e os flashbacks dos 

encontros entre Pedro e a Lua. Na 

sucessão entre os planos temporais, 

encontramos as diferentes camadas do 

texto: o plano da realidade cotidiana de 

Pedro em suas conversas com Maria e 

o Plano das visitas que o menino faz à lua, que poderíamos pensar como um plano da imaginação, 

ou dos so-nhos de Pedro. O menino que visitou a lua; projeto vencedor do 1º Concurso Jovens 

Dramaturgos promovido pela Escola Sesc de Ensino Médio.

“Este projeto foi selecionado pelo Programa 

Petrobras Distribuidora de Cultura 2015/2016”.

O espetáculo “Anáguas” retrata a história de três mulheres que lutam, cada uma à sua manei-

ra, para se manterem fieis aos seus princípios. Com isso, são capazes de passar por cima de seus  

próprios egos liberando o que há de mais cruel no ser humano: conflitos, de-

sarmonia, egoísmo, injustiças e condenação, que permeiam o espetáculo do  

início ao fim. 
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O projeto Poética pretende aproximar da poesia e da palavra o público interno e externo 

à Escola Sesc de Ensino Médio através de uma diversidade de linguagens artísticas que vão das 

intervenções poéticas aos recitais. É uma programação elaborada pela Gerência de Cultura da 

Escola Sesc de Ensino Médio com o objetivo de desenvolver a política de incentivo à leitura e 

formação de leitores. 

Em sua oitava edição, o projeto acontecerá do dia 04 ao dia 10 de julho, com a realização 

de atividades dos projetos nacionais: Sesc Partituras, a realização de concerto com repertório 

proposto pelo programa do projeto; e Prêmio Sesc de Literatura, através da presença das vence-

doras da edição 2015 do concurso em uma mesa de conversas sobre o tema: A mulher e a 

Literatura.

19h30 Espetáculo “O narrador” 
Sinopse: Lembranças, poemas, cartas e troca de e-mails compõem “O nar-

rador”, um encontro entre Diogo Liberano e o público através do gesto de 

jul
04

19h30 Exibição do filme “Ex isto - Paulo 
Leminsk” 
Sinopse: Um filme inspirado na obra Catatau, de Paulo Leminski. 

O poeta imaginou uma hipótese histórica: “E se René Descartes 

tivesse vindo ao Brasil com Maurício de Nassau?”. Interpretado 

por João Miguel, o personagem envereda pelos trópicos, selvagem 

e contemporâneo, sob o efeito de ervas alucinógenas, investigando 

jul
05

jul
06

16h Roda de Leitura: Três na roda 

19h Clube de Leitores: Como fazer seus próprios 
livros, com Daniel Santos
Workshop sobre produção de livros, feitos artesanalmente, visando a pu-

blicação dos textos pelo préprio autor.

questões da geometria e da ótica diante 

de um mundo absolutamente estranho.

Direção: Cao Guimarães

Ano: 2010 • País: Brasil

Duração: 86min + 30min de debate

Indicação etária: 14 anos 

Gênero: Drama/Ficção

contar histórias. A partir do texto homô-

nimo de Walter Benjamin (1892-1940), 

Liberano compartilha vivências próprias 

ligadas à morte de parentes e amigos bus-

cando lançar um olhar renovador sobre a 

experiência da vida. Performance indicada 

pela dramaturgia aos Prêmios Shell e Ces-

granrio no Rio de Janeiro.

Grupo: Teatro Inominável

Duração: 60 minutos 

Indicação etária: 16 anos

Palestrante: Daniel Rosa dos Santos: Psicólogo (especialização em Planejamento, Gestão e Mar-

keting), contador de histórias, escritor e produtor cultural. Em 2010 teve projeto de incentivo à 

leitura premiado pelo Ministério da Cultura 

através da Bolsa FUNARTE de Circulação 

Literária onde contou histórias e ministrou 

oficinas de escrita e contação de histórias 

para alunos e professores da rede pública de 

ensino nos estados de SC, MS e RS.
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19h30 Exibição do 
filme “Só dez por 
cento é mentira -  
A desbiografia ofi-
cial de Manoel de 
Barros” 
Sinopse: Só Dez Por Cento 

é Mentira é um original 

mergulho cinematográfico 

na biografia inventada e nos 

versos fantásticos do poeta 

Manoel de Barros.

Alternando sequências de 

entrevistas inéditas do escri-

tor, versos de sua obra e de-

poimentos de “leitores conta-

giados” por sua literatura, o 

filme constrói um painel re-

velador da linguagem do po-

eta, considerado o mais ino-

vador em língua portuguesa. 

19h30 A mulher e a escrita: conversa com as 
autoras Marta Barcellos e Sheyla Smanioto 
Mediação de Henrique Rodrigues 

Marta Barcellos: Jornalista e escritora, Marta Barcellos foi a vence-

dora do Prêmio Sesc de Literatura 2015, na categoria contos, com o 

livro “Antes que seque”, publicado pela editora Record. Formada em 

jornalismo pela UFRJ e mestre em Literatura, Cultura e Contempo-

jul
08

raneidade, pela PUC-Rio, Marta 

trabalhou como repórter e em car-

gos de chefia em jornais como O 

Globo, Valor Econômico e Gazeta 

Mercantil. Atualmente, é colabo-

radora do caderno EU&Fim de 

Semana, do jornal Valor, e coluni-

sta na Revista Capital Aberto e no 

site Digestivo Cultural.

 

Sheyla Smanioto: Tem 26 anos e 

é da periferia de São Paulo. Seu 

primeiro romance, “Desesterro”, 

ganhou o Prêmio Sesc de Litera-

tura 2015. O projeto do segundo 

foi selecionado pelo Rumos Itaú 

Cultural 2016. Escreveu o livro 

de contos Selfie service (inédito) 

com apoio do Proac Criação Lite-

rária em 2015. Também é autora 

da peça No ponto cego, premiada 

pelo IV Concurso Jovens Drama-

turgos, e fez parte da Núcleo de 

Dramaturgia do SESI/British 

Council em 2013. É formada em 

Estudos Literários e mestre em 

Teoria Literária pela Unicamp. 

Trabalha com produção audio-

visual e seu curta “Osso da fala” 

foi premiado pelo Rumos Cine-

ma e Vídeo 2012/14. Mantém o 

site http://sheylasm.com e um 

canal no youtube.

Sheyla Smanioto

Direção:Pedro Cezar

Ano: 2008 • País: Brasil

Duração: 82min 

+ 30min de debate

Gênero: Documentário

Marta Barcellos
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tina Flores que está em cena junto a  

Eduardo Sande e João Marcelo  

Iglesias, poliartistas, e jardineiros, to-

dos especializados em fazer jardins 

para fora, em construir penetráveis 

jardins.

No ato trans-plantamos um móvel e 

experimentamos um work in poema 

em que falas de textos poéticos (mais 

jul
09

Literópolis
Programação:

14h Conversa sobre Poesia Marginal

15h Clubes de leitores
Vários grupos mediados por professores, bibliotecários e alunos 

da Escola Sesc de Ensino Médio debaterão sobre poesia marginal.

15h Oficina Meu Primeiro Livro, com Daniel Santos
Workshop sobre produção de livros, feitos artesanalmente, visando a publicação dos 

textos pelo préprio autor. O domínio da língua e do pensamento passa pelo manu-

seio da linguagem, pelos experimentos de criação, da imaginação e da manipulação 

da escrita - um código de linguagem. A palavra solta quando presa no papel vira po-

esia, vira história, ficção, vira o que a gente quiser. Em conjunto com a criação de tex-

tos temos a produção artesanal de livros, que visa dar um destino à produção da es-

crita e também, desmistificar o objeto LIVRO, tornando sua manufatura acessível a 

qualquer pessoa, independente de grandes editoras e gráficas, além de contribuir para 

o meio ambiente fazendo a reciclagem de papelão (no caso dos livros de Cartonaria).  

Daniel Rosa dos Santos: Psicólogo (especialização em Planejamento, Gestão e Marketing), 

contador de histórias, escritor e produtor cultural. Em 2010 teve projeto de incentivo à leitura 

premiado pelo Ministério da Cultura através da Bolsa FUNARTE de Circulação Literária 

onde contou histórias e ministrou oficinas de escrita e contação de histórias para alunos e 

professores da rede pública de ensino nos estados de SC, MS e RS.

16h30 Mostra de intervenções, vídeos e textos produzidos 
durante os clubes de leitores
Várias linguagens servirão de base para que os participantes dos clubes expressem 

suas visões sobre o que foi abordado. Pequenos vídeos serão produzidos por câmeras 

e celulares, textos e performances poéticas.

18h30 Jardins Portáteis 

Indicação etária: Livre

Sinopse: Jardins Portáteis é um espetáculo peculiar, que mistura arte e jardinagem, e prevê a 

construção de um espaço de convívio, de um penetrável jardim. Escrito e dirigido por Cris-

19h30 Concerto Sesc Partituras 
Capacidade: 150 lugares

*A distribuição das senhas será feita uma hora antes do concerto.
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Part i turas

sonoros-performáticos do que dialógicos) são compostos feito música, ao vivo e, podem ser 

atravessados pela participação de convidados infiltrados e, de inventores espontâneos, que surgem, 

de repente, em meio ao “público”. Talvez você faça parte desse espetáculo, só não sabia ainda.
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8h30 Clube da Cozinha afetiva:  
Ida às compras na feira

10h Clube da Consciência: meditação poética

1 1h às 14h Clube da Cozinha afetiva: 
Taberna do Jukio 

14h30 Clube Manual: Oficina de cartazes Lambe-lambe 

15h Clube de leitura: Oficina meu primeiro livro
Informações na página 20.

15h30 Clube de leitura: Poema Sujo - Julio Adrião 

16h30 às 17h Cineclube:  
Leonilson - A paixão de JL 

Sinopse: Em janeiro de 1990, o artista plástico 

José Leonilson começou a gravar um diário em 

fitas cassete. Ele imaginava, desde o princípio, 

deixar um registro público de suas memórias do 

cotidiano, em sintonia com seu trabalho na pintu-

ra. O que ele não imaginou foi a transformação 

desse cotidiano depois que descobriu ser portador 

do HIV.

Documentário

Indicação etária: 14 anos

Duração: 82 minutos

18h Clube da Jardinagem: Jardins Portáteis

20h Fanfarra Damas de Ferro + 
Microfone aberto 29 poetas 

A fanfarra Damas de Ferro nasceu em 2013 a 

partir de uma ideia de suas fundadoras, Carol 

Schavarosk e Sabrina Bairros e o desejo de estar 

constantemente divulgando a arte de rua, o car-

naval e a música através de sopro e percussão. O 

grupo tem como carro chefe a formação exclu-

sivamente feminina, contando com 14 mulheres, 

tocando músicas da atualidade e realizando per-

formances variadas, tanto nos palcos quanto em 

vias públicas. Acredita-se portanto, na inclusão da 

mulher na arte de rua e é de desejo comum de 

todas as musicistas da banda apontar e apoiar as 

mais diversas formas de manifestações femininas 

de nossa cidade.

O microfone 

aberto é um sarau 

contemporâneo 

que envolve 

a plateia com 

música, interação 

e poesias faladas. 

A atividade ainda 

permite que novos 

talentos sejam 

descobertos.

jul
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
maio de 2016

1 - Palco Giratório 

Peça: WWW para Freedom

Foto: Matheus Domingues

2 - Palco Giratório 

Peça: Why The Horse

Foto: Matheus Domingues

3 - Projeto Social

Visita ao projeto Praia para Todos

Foto: Gabriel Guedes

4 - Lazer 

Cozinha Afetiva 

Foto: Nicolas Sassi

5 - Palco Giratório 

Peça: Yi Ocre

Foto: Ana Torrezan

6 - Palco Giratório 

Oficina de circo para jovens e adultos 

Foto: Arthur Vitor

2

3 4

1

5

6
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Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:
Carlos Artexes Simões

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:
Claudia Fadel

Direção Administrativa:
Ricardo Chaves

Gerência Acadêmica:
André Ferreira

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 Coordenação de Lazer:
Tahíba Melina

Programação, Produção e 
Coordenação de Comunicação:
leonardo Minervini

Coordenação de Eventos
Mariana Penteado

Assistência de Produção:
Wagner Bettero e Katia Costa

Administrativo:
Claudia Vidal, Alba Souza, Adriana lapa da Silva, 
luiz Carlos de Almeida e Marcelo Momesso

Designer Gráfico:
Rafael Macedo

Iluminação:
Alberto Timbó

Contrarregra:
Carlos Alberto Artigos

Sonorização:
André Coelho

Camareira Teatral/Copeira:
Ana Cristina dos Santos

Serviços Gerais:
Eliamar leão, Keila Santos, Oneida Gomes e 
Robson Figueira

Estagiários:
Alisson lopes, Ana Torrezan, Andressa Carvalho 
e Juliana Rufino

Praticantes:
Arthur Vitor, Gabriel Guedes, Guilherme Tarini, 
Mariana Duzanowski, Matheus Domingues e 
nicolas Sassi 

Dicas
culturais

Exposição “Das Virgens  
em Cardumes e da Cor 

das Auras” 

Livro “Desesterro”

Museu Bispo do Rosário Arte Contem-

porânea (Estrada Rodrigues Caldas, 3400 

– Taquara/Jacarepaguá)

De 4 de junho de 2016 a 31 de janeiro 

de 2017.

De terça a sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Com curadoria de Daniela Labra, 

“Das Virgens em Cardumes e da Cor das 

Auras” é um mostra coletiva que reúne 

obras de arte contemporânea de caráter 

performático e multimídia, com artis-

tas brasileiros de reconhecida atuação, 

que investigam a performance ou o per-

formático na arte para um diálogo sen-

sível e vigoroso com o conjunto da obra 

de Arthur Bispo do Rosário.
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Livro “Antes que seque”
Os 24 contos de “Antes que seque” giram 

em torno da classe média alta e seus códi- 
gos; a promessa de felicidade que não 
se cumpre em padrões de consumo e 
aparências; a urgência e o mal estar 
de se viver em uma sociedade de 
contrastes. Costurando os contos, 12 
mulheres se defrontam com uma mesma 
impossibilidade: a de engravidar e cor-
responder a uma figura maternal idealizada.

“Desesterro” é um romance feito de 
muitas vozes, de sonhos, de fotografias 
imaginadas, de uma menina sem nome 
e de uma avó cansada. Trata-se de uma 
história sobre metamorfoses feita de uma 
mulher com nossos destinos gravados 
na pele, de um homem com cães latindo 
dentro dele e de uma cidade faminta.

Autora: Sheyla Smanioto, de 26 anos, 
ganhou o Prêmio Sesc de Literatura 2015.

Autora: Marta Barcellos foi a vencedora do 
Prêmio Sesc de Literatura 2015, na categoria 
contos.

*Os inscritos para participar da conversa 
entre as autoras Marta Barcellos e Sheyla 
Smanioto, no dia 08 de julho, concorrerão em 

um sorteio a exemplares dos livros.



Mais informações em:

espacocultural.escolasesc.com.br
(21) 3214-7404

espacoculturalescolasesc@gmail.com
Espaço Cultural Escola Sesc

Realização

Remetente: Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  

Transportes
Centro: 
Ônibus: 181/315/352/361

Terminal Alvorada: 
Ônibus: 692/693/880/882A/886/ 
890A/955/991A

Baixada: 
Ônibus: 400T/405T/415T/420T/425T

Metrô: 
Linha 2, Del Castilho com integração  
para Alvorada 613/614

Estacionamento gratuito sujeito à lotação


