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Editorial
Olá, amigos da
Scuola di Cultura!
A temporada 2019
vai caminhando
para Junho que
chega com novos
espetáculos.
Hypocrisis da OST
e Pimentinha pelo
mundo: as
andanças de uma palhaça bailarina, com a artista e educadora Tainá
Pimenta , são as atrações nas noites de sábado e no domingo das crianças.
Julho é musical na Scuola; além do Laboratório de Teatro Musical e da
Musicalização Infantil, apresentamos o Festival de Bandas e a Colônia de
Artes nas Férias em mais uma parceria com a BEART para os pequenos, que
ainda podem fazer a Oficina de Palhaçaria com a Pimentinha aos domingos.
Em agosto a palhaçaria continua com Muzzarela e a Cia. Aristoclowntas
apresentando o espetáculo Brincante. No mês de aniversário do autor de
Vestido de Noiva, apresentamos Memórias de Nelson Rodrigues com a Cia.
Outro Teatro. E não contamos tudo.
Vem mais aí.

Aconteceu...

TEMPORADA QUE DEIXA SAUDADES
A temporada do espetáculo Fabulices vai chegando ao fim. Muitas
risadas nesses dias com a plateia sempre cheia. Com texto e direção do
também ator Marcello Caridade, a Cia. de Repertório de Teatro Musical
encantou crianças e adultos com seu humor e leveza. Com destaque
para o elenco, Giovanna Sassi e Junior Mello e as músicas de Glorinha e
Renato. Não assistiu? É o último final de semana! Corre!

ÚLTIMAS APRESENTAÇÕES!
25 e 26 de Maio
Sábado e Domingo | 17h
Ingressos: 40,00 ou 20,00
Duração: 50 minutos
Lotação: 60 lugares
Classificação Livre

CLUBE DE LITERATURA

No dia 10 de maio a professora Dillia Gouvêa apresentou a obra clássica
Medéia, texto do grego Eurípedes. Apresenta uma mulher carregada de
amor e ódio ao mesmo tempo esposa rejeitada e uma estrangeira
perseguida, tomada de fúria que comete o infanticídio. Representada nas
Grandes Dionísias, festividades do ano de 431 aC, foi considerada
chocante desde os seus contemporâneos, num mundo dominado pelos
homens. É uma das tragédias antigas que mais despertou interesse do
movimento feminista, muito encenada no século XX.
Em junho, o Clube de Literatura continua com Hamlet, de Shakespeare, no
dia 14, sexta, 15h30.

Vai acontecer...

SÁBADO COM VINI DELLA CAMPANIA
No próximo dia 25 de maio, sábado, acontecerá o Curso “Vini della
Campania” conduzido pelo sommelier Marco Cestrone.
Na aula serão degustados dois vinhos brancos italianos e um tinto.
Aproveite!

Informações e inscrições pelo site.
Acesse: http://italianorio.com.br/curso-vini-della-campania/

REGGIO EMILIA NA SCUOLA

O Grupo de Estudos di Reggio tem o objetivo de estudar a abordagem
para a Educação da Infância desenvolvida na cidade italiana de Reggio
Emília, que fica ao norte. O Grupo é dedicado a professores e profissionais
que trabalham com a infância. Nosso objetivo é mesclar a leitura de
teóricos como Malaguzzi, Carla Rinaldi e Brunner com atividades práticas,
incluindo vivências atelieristas. Assim recebemos visitas que enriquecem
essa troca de experiências como aconteceu com o artista plástico Rodrigo
Pedrosa, que compartilhou a essência do contato com a argila. Também
contaremos com Giovanna Ferrari para falar sobre o conceito de design.
Segundo Andrea Branzi "Há uma certa relação que liga o design e a
didática, uma relação orgânica que vincula essas duas disciplinas" assim
pensaremos sobre a infância - espaço - criação - design. O encontro
acontece toda última sexta-feira do mês de 18h30 às 20h30.
Dia 31 de maio será o próximo!

LEITURAS
No dia 03 de junho participe do
Grupo de Estudos com a
professora Karla Faria da
Oficina de Leitura e produção
de texto. Será sobre o livro de
Marina Colasanti “Hora de
alimentar serpentes”, publicado
pela editora Global.
Segunda, 15h - 17h.
Mais informações na secretaria.
3629-1063

NA TEMPORADA DE JUNHO

HYPOCRISIS
Abordando questões que permeiam
os debates atuais, como a perda da
identidade, a mecanização corporal
e o lugar de fala do artista
brasileiro, o diretor Reinaldo Dutra
montou o espetáculo partindo das
vivências do elenco. O processo
partiu de uma pesquisa sobre a
hipocrisia, e se ancora em
referências do teatro físico na
construção da atuação como na
relação com o público. O espectador
é conectado ao espetáculo a partir
da necessidade de decifrá-lo. O
trabalho surgiu entre as atividades
da Oficina Social de Teatro.

Sábado, 19h.
Junho | 01, 08, 15, 22 e 29
Ingressos: 40,00 ou 20,00
Duração: 60 minutos
Lotação: 60 lugares
Classificação 14 anos

PIMENTINHA PELO MUNDO

Pimentinha pelo mundo: as andanças de
uma palhaça bailarina é a história de uma
palhacinha que ama dançar, falar poesias,
contar histórias e cantar. Venha saber
como foi o nascimento da Pimentinha, e
suas descobertas, no espetáculo de Tainá
Pimenta. De dentro de uma bolinha de
sabão para o mundo! Uma peça com
muita dança, música e magia!

Domingo, 17h
Junho | 2, 9, 16, 23 e 30
Ingressos: 40,00 ou 20,00
Duração: 60 minutos
Lotação: 60 lugares
Classificação Livre

Recomendamos...
MACHADO DE ASSIS & ARTHUR AZEVEDO
NO JAMBEIRO

Com uma comemoração tripla (180 anos do nascimento do escritor
Machado de Assis; 15 anos da primeira temporada desse espetáculo
no Solar do Jambeiro; e 10 anos da criação do Núcleo de Ensino e
Pesquisa de Artes Cênicas – NEPAC), volta ao Solar do Jambeiro o
espetáculo itinerante que já integra o imaginário da cidade. Os
espectadores são transportados à chamada Belle-Epóque, durante 80
minutos de humor, poesia, música, literatura e muitas referências
históricas. A cada semana, o sarau que abre a peça contará com a
participação de uma cantora convidada.

Encontro de Machado de Assis e Arthur Azevedo
Solar do Jambeiro | Sextas | 7, 14, 21 e 28 de Junho | 19h
Ingressos: 40,00 e 20,00 - à venda no local, meia hora antes da
apresentação.
Reservas pelo e-mail: contato.nepac@gmail.com

Você sabia?
O EFEITO DA MÚSICA NA SAÚDE

Pesquisadores matam células de câncer
com sinfonia de Beethoven
Um grupo de cientistas liderados por Marcia Capella, do Instituto de Biofísica Carlos
Chagas Filho, da UFRJ realizou com sucesso um experimento de pesquisa que pode
dar origem a um tratamento revolucionário contra o câncer de mama. Ao invés de
quimioterapia e radioterapia, os pesquisadores tocaram a 5º Sinfonia de Beethoven
e a composição Atmosphères, de Gyorgy Ligeti, para células de câncer. Com essas
duas canções, as células diminuíram e deixaram de viver. Segundo os resultados,
cerca de 20% das células cancerígenas morreram após "ouvirem" Beethoven e
Ligeti.

Fonte: https://noticias.r7.com/hora-7/pesquisadores-matam-celulas-de-cancercom-sinfonia-de-beethoven-16062018
Link para a 5ª. Sinfonia: https://www.youtube.com/watch?v=6z4KK7RWjmk
Na foto a Niterói Strings, que se apresenta na Scuola di Cultura encerrando nosso
Festival de Bandas – dos clássicos ao clássico (5 a 28 de julho).

Arte é fazer parte.

Venha participar!

Facebook | https://www.facebook.com/scuoladicultura/
Instagram | https://www.instagram.com/scuoladicultura/
Site | www.scuoladicultura.com.br
E-mail | scuoladicultura@gmail.com
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