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Editorial 

 

Olá, amigos da Scuola di Cultura!  

Em julho nossa programação musical acontece em todo final de semana. 

Confira o Festival de Bandas! Para a criançada oferecemos a Colônia de 

Artes nas Férias e a Oficina de Palhaçaria com Tainá Pimenta aos 

domingos, também para adultos. No dia 13 de julho acontece a leitura 

encenada de “Marat ou a hora em que perdemos a cabeça”, com 

dramaturgia e encenação de Fabio Cordeiro, seguida por uma roda de 

conversa. Simultaneamente acontece a exposição “Grandes mulheres 

francesas” com as pinturas de Gisele Machado. 

Confira muito mais na 5ª edição do Correio das Artes. 



 Aconteceu... 

 

REGGIO EMILIA NA SCUOLA 

O último encontro do Grupo de Estudos di Reggio aconteceu no dia 28 de 

junho. O Grupo dedicado a professores tem o objetivo de aproximar-se do 

universo da Educação para a Infância desenvolvida na cidade italiana de Reggio 

Emília.  

 

Reggio Emilia na Scuola do Cultura: os encontros acontecem toda última sexta-

feira do mês, entre 18:30 e 20:30. 

 

 



 
Valéria Gama, professora do Instituto Italiano di Cultura, destaca 

no seu planejamento de aulas estratégias criativas envolvendo 

os alunos em práticas associadas ao pensamento teórico. Assim, 

os alunos de italiano fazem pizzas enquanto aprendem mais 

sobre a cultura e o idioma. A atividade aconteceu no Ateliê da 

Scuola. 

  



A TEMPORADA VÔOU 

 

Em junho nas noites de sábado o espetáculo Hypocrisis da Oficina Social de Teatro 

(OST) com direção de Reinaldo Dutra fez uma bela jornada, com o jovem e 

talentoso elenco deixando um depoimento atual sobre a arte do ator e do teatro. 

No domingo das crianças contamos com a “palhaça bailarina” apresentando 

Pimentinha pelo mundo com a incrível Tainá Pimenta. 

 



CANTA MAIS NO MUNICIPAL 

 
 

No dia 25 de junho o coro cênico Canta Mais (residente na Scuola) 

participou da leitura dramatizada de “O Sermão da Montanha” no Teatro 

Municipal da cidade, regido por Victor Salzeda. A leitura teve a direção de 

Leandro DaMatta, sendo realizada e promovida pela ATACEN (Associação 

dos Trabalhadores de Artes Cênicas de Niterói), com o apoio da FAN 

(Fundação de Arte de Niterói) e da Scuola di Cultura. 

 

  



Vai acontecer... 

FESTIVAL DE BANDAS 

 

O Festival de Bandas acontece em julho na Scuola di Cultura, de 05 a 28. A 

programação vai “dos clássicos ao clássico” passando por vários lados da 

música contemporânea. Inicia com uma antologia do rock com as bandas 

B´side Rockers (na foto) e Pepper Submarine, traz o trabalho autoral de Aline 

Peixoto, Thomaz Baldow e Victor Nogueira no show Sobre Viver, segue para 

outras bandas sonoras com o Sarau do Amor, num sábado com as Cigarras do 

Coletivo Bichos de Teatro, fechando com o show da Niterói Strings, um grupo 

de cordas com 14 integrantes. O evento traz uma parte importante da boa 

safra de músicos e novas músicas de artistas da cidade. 

 



FESTIVAL DE BANDAS: dos clássicos ao clássico 

21h| DIA 5 E 6 | Clássicos do Rock 

Na sexta, B’side Rockers abre o Festival de Bandas tocando clássicos do rock. Passando por 

Creedance Clearwater Revival, Pink Floyd, David Bowie. E a vitrola não para. No sábado, 

Pepper Submarine apresenta as melhores dos Beatles, uma das mais criativas bandas de 

todos os tempos completando o primeiro final de semana. 

21h | DIA 12 | Sobre Viver: música autoral da cidade 

Sobre viver é o nome do show que apresenta os trabalhos solos de três artistas – Aline 

Peixoto, Thomaz Baldow e Victor Nogueira – com trajetórias musicais diferentes (e 

divergentes), mas que se encontram no dissenso que se faz necessário à vida. “A arte não 

acontece no encontro. Ela é o próprio encontro. E é nesse e por esse encontro que 

expressamos com a música o que nos faz viver.” Um show sobre a vida. Sobre o que a vida 

pode nos dizer. Um show Sobre Viver. 

19h | DIA 20 | Sarau do Amor: clássicos populares brasileiros 

Sarau do Amor é o nome do show das Cigarras do Coletivo Bichos de Teatro. Correio do 

Amor? Xaxado? Gonzagão? É Festa? O grupo liderado por Andréa Terra promete uma 

performance musical romântica trazendo clássicos do cancioneiro popular brasileiro. 

Crianças menores de seis anos não pagam! 

19h | DIA 28 | Niterói Strings: de Vivaldi a La La Land 

Fechando a programação do Festival de Bandas, a Niterói Strings, um conjunto composto 

por 14 instrumentistas e cordas, apresenta sua performance reunindo um repertório 

eclético. Do Andante Festivo de Sibelius ao Concerto para 2 violinos de Bach, apresenta 

um medley de músicas de Lady Gaga, o Concerto em G de Vivaldi, Can I Help Falling in 

love, entre outras surpresas para o seu domingo a noite e último final de semana do 

Festival de Bandas. 

 

SERVIÇO 

Julho | 05 a 28 | Horários: 05, 06 e 12: 21h; 20 e 28: 19h 

Classificação: dias 5, 6 e 12 - 16 anos, dias 20 e 28 - Livre 

Ingressos: 40,00 e 20,00 

Telefone: 3629.1063 

Sala Pirandello, Scuola di Cultura.  

Av. Presidente Roosevelt, 1063 - São Francisco,  Niterói. 

 

 



OFICINA DE PALHAÇARIA 

 

Domingos de Julho 
 07, 14 e 21  

16h | Turma Infantil  
De 6 a 12 anos 

17h |Turma Adulta 
A partir de 16 anos 

 

INSCRIÇÕES 

Aula avulsa: 40,00  

Alunos e parceiros da Scuola di Cultura: 20,00 

Curso com 03 aulas: 100,00 (compra antecipada) 

Ligue e faça sua inscrição: 3629-1063 

 

 

Cronograma da Oficina 

DIA 07. Sensibilização. Exercícios de dilatação corpórea. Encontro com a máscara do 

palhaço. Exercícios da máscara neutra. 

DIA 14. Jogos de improviso. Continuidade da pesquisa do corpo dilatado. Exercícios, jogos 

e brincadeiras. O palhaço em ação. 

DIA 21. O palhaço em diálogo com o outro. Exercícios de imaginação. Triangulação. 

Tempos da comédia. Objeto imaginário e não imaginário. Cenas e jogos. 

  



COLÔNIA DE ARTES NAS FÉRIAS 

  

Em mais uma parceria com a BEART, a partir de 15 de julho, de segunda a 

sexta, entre 13:30 e 17:00, acontecem várias atividades artísticas para crianças 

entre 02 e 10 anos. Informações pelo telefone: 3629.1063 

 



 

Um programa de Colônia de Artes nas Férias personalizado, com roteiro 

artístico, musical, pedagógico e recreativo. Planejado de acordo com o perfil e 

idade dos participantes. A proposta é desenvolver, através de atividades 

lúdicas, criativas e coletivas, o espírito cooperativo, além de contribuir para a 

formação global da criança. Desejamos que as crianças aproveitem as férias 

para se divertir, aprender e empreender cultura! 

Atividades previstas: 

Confecção de brinquedos e instrumentos com sucata |Argila | Oficinas 

temáticas | Jardinagem | Oficina de Culinária | Oficina de construção de 

fantasia | Brinquedos cantados | Atividades corporais e musicais | Festival de 

música e poesia | Jogos psicomotores (dança, atividades circenses, etc.) | 

Contação e criação de histórias. 

Foco das atividades:  

Nosso principal foco serão as atividades culturais, incluindo teatro, muita 

música e oficinas artísticas. O encerramento da Colônia é uma culminância das 

atividades, com exposição dos trabalhos. 



MARAT OU A HORA EM QUE PERDEMOS A CABEÇA 

Leitura encenada e Roda de Conversa 
 

Sábado, 20h | 13 de Julho 

Ingressos: 40,00 ou 20,00  

Duração: 90 minutos  

Lotação: 35 lugares  

Classificação 18 anos 

Sinopse: um grupo de “doentes da alma” 
tenta encenar trechos de uma peça 

sobre o assassinato de Jean Paul Marat – 
líder extremista da Revolução de 1789. 

 

 
 

Qual o limite da individualidade? O que é ser 
cidadão? O Studio NEL inicia suas atividades 
na Scuola di Cultura com a leitura encenada 
de Marat ou a hora em que perdemos a 
cabeça, seguida por uma roda de conversa. 
Teatro, saúde mental e a emancipação 
através da arte são recortes propostos para o 
olhar do espectador, marcando os 230 anos 
da Revolução Francesa. Baseado no 
espetáculo de 2006 da Nonata Cia. de Arte, o 
evento acontece 13 anos depois, narrando o 
episódio ocorrido em 13 de julho de 1793, 
quando Charlotte Corday apunhala Marat, 
desencadeando o período do Terror na 
França. Com dramaturgia e encenação de 
Fabio Cordeiro (que participa da curadoria da 
Scuola), a leitura encenada conta com os 
atores Ariel Philippe, Bianca Paysan e Sabrina 
Paraíso. O evento também celebra os 25 anos 
de profissão de Fabio Cordeiro e os 15 anos 
de sua Nonata Cia. de Arte. (fotos da 
montagem de 2006 que participou do 
Festival de Curitiba). O que é Studio NEL? 
Aguarde nossa próxima edição. 

 



 

  



HAMLET E A INVENÇÃO DO HUMANO 

 

A professora Dilia Gouvea retoma o clássico do bardo para abordar aspectos 

que vão além da trama. Afinal, como apontou o teórico Harold Bloom, com 

Hamlet novas noções do que vem a ser o humano surgiram entre as culturas 

ocidentais. 

 

   



Recomendamos... 

VISITE A EXPOSIÇÃO 

 

Gisele Machado (Gigi AX) apresenta suas obras em exposição na Scuola di Cultura, depois 

de uma temporada entre março e abril na Bibliomaison e, entre maio e junho, na Aliança 

Francesa de Niterói. Criada em 2017, “Grandes Mulheres Francesas” foi escolhida para 

participar de uma residência artística durante dois meses no Vale do Loire. A exposição 

teve início em novembro em Brehemont também na França. São pinturas a óleo inspiradas 

nas histórias de vida de ícones femininos que marcaram a história, como Joana D’Arc, 

Maria Antonieta, Edith Piaf, Simone de Beauvoir, Marianne, Charlotte Corday, entre 

outras. Editora do Globo Repórter, a artista é formada em Artes Cênicas pela UNIRIO, 

atuou em teatro, artes plásticas e dirigiu os documentários “O Vale dos Reis” e “Provence 

e Champagne”, que conta a história da cultura dos vinhos e das oliveiras. Na imagem 

acima uma reprodução de uma de suas telas onde aparece a cena do assassinato de Jean 

Paul Marat, apunhalado por Charlotte Corday em 13 de julho de 1793. 

 

  



Você sabia? 

 

Acima, a reprodução da tela “Marat assasiné” (1793) em que Jaques Louis David 

idealiza o “amigo do povo” aproximando-o da imagem do Cristo na Pietá 

(escultura de Michelangelo). Abaixo, a fotografia “Marat-Sebastião: Pinturas do 

Lixo”, produzida pelo brasileiro Vik Muniz, onde encontramos uma releitura 

crítica da tela de características clássicas do pintor francês. Marat foi um líder 

popular no período da Revolução Francesa, escrevendo o jornal panfletário 

L’Ami du Peuple onde insuflava o povo contra os traidores do movimento de 

ruptura com a ordem absolutista. O surgimento da opinião pública, das noções 

de esquerda e direita, a declaração dos direitos do homem e do cidadão 

marcaram as mudanças profundas cujos efeitos ainda assistimos. 

 

 



 

 

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  

 

 

Scuola di Cultura 

Telefone | (21) 3629-1063 

Endereço | Av. Pres. Roosevelt, 1063 - São Francisco, Niterói – RJ. 

CEP 24360-066. 
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