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Qua
20h

Show
Arranco de Varsóvia canta Cartola e Martinho06

Com pouco mais de 20 anos de 
carreira, o Arranco de Varsóvia 
interpreta Cartola e Martinho da Vila 
em seu novo show. O grupo evoca 
alguns dos mais importantes 
sambas da história, como O Sol 
nascerá, Disritmia, Divina dama e 
Canta, canta, minha gente. Com 
Andrea Dutra, Cacala Carvalho, Elisa 
Queirós e Paulo Malaguti Pauleira 
(vozes), Domingos Teixeira (violão 7 
cordas), Daniel Karin e Felipe Tauil 
(percussão). Direção musical de 
Paulo Malaguti Pauleira.
Teatro da UFF • Inteira R$50 • 
Meia R$25 • Livre

Sex e Sáb 20h
Dom 19h

Teatro
Maria!

01 a 17

A peça reúne crônicas e canções do 
cronista e compositor Antônio Maria, 
autor de “Valsa de uma cidade” e 
outros sucessos populares. O tempo 
cronológico do espetáculo é o do dia 
de seu aniversário, de onde partem 
lembranças que perpassam toda a vida 
do cronista. A partir do olhar de Maria, 
é retratada a Copacabana dos anos 40 
a 60, onde ele viveu a maior parte do 
tempo. Com o ator Claudio Mendes, 
acompanhado da violoncelista Maria 
Clara Valle. Direção de Inez Viana.
Teatro da UFF • Inteira R$40 •
 Meia R$20 • Livre



Inauguração de Exposição
A Perplexa06

A exposição reúne artistas dos cursos de videoarte da EAV/Parque 
Lage oferecidos pela professora Analu Cunha, que assina a 
curadoria. As obras de Alexandre Brasil, Ana Alvarenga, Carlos 
Fernando Macedo, Cecilia Sarquis, Charlotte Sarian, Gabriel Fampa, 
Gabriel Massan, Gilda Lima, Ísis Mendes Távora, Joel Benon, Luis 
Moquenco e Martha Niklaus trazem surpresas, indagações e 
enigmas ao espectador. A Perplexa apresenta a própria condição 
da imagem contemporânea em suas mais variadas formas.
Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos • Entrada Franca • Livre
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Seg a Sex 10h às 22h
Sáb e Dom 13h às 22h

Inauguração de Exposição
Só tenho o sentimento suspenso de tudo

Inauguração de Exposição
Apto 22

Seg a Sex 10h às 22h
Sáb e Dom 13h às 22h

Stella Margarita apresenta pinturas de técnica mista e óleo sobre 
tela em tamanhos variados. Corpos, movimentos, figuras sem 
face definida, em ângulos, cortes e enquadramentos inusitados, 
flutuam como se desprovidos de chão ou horizonte, suspensos 
em perplexidades e indagações. O objetivo é captar forças que 
movem o ser humano ao trabalho, ao amor, à morte, ao cuidado. 
Natural do Uruguai (1957), Stella Margarita vive e trabalha no Rio 
de Janeiro. Curadoria de Marisa Flórido.
Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos • Entrada Franca • Livre

A mostra criada por Adriana Granado apresenta uma série de 12 
autorretratos e uma  videoarte produzidos em diferentes 
apartamentos por onde a fotógrafa morou na cidade de São Paulo. 
A série explora aspectos de uma identidade construída por 
situações fictícias, fortemente influenciadas pelo cinema de 
suspense. A composição de cores fortes, a iluminação, os cenários 
e a encenação, pelo peso como são carregados, ampliam o 
mistério e a força das imagens.
Espaço UFF de Fotografia Paulo Duque Estrada • Entrada Franca • Livre

Seg a Sex 10h às 22h
Sáb e Dom 13h às 22h

Sáb e Dom
16h

Teatro Infantil
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Guará

09 a 24

Nesta montagem do clássico 
Chapeuzinho Vermelho, o grupo 
teatral Papel Crepon dá um 
caráter mais ecológico ao vilão, 
retratado como um Lobo Guará 
em extinção, que também precisa 
de um lugar ao sol, de salvação. 
Sem deixar de lado a velha moral 
do conto original, a lição que fica 
é a de que a floresta precisa de 
suas feras para se proteger dos 
intrusos e homens mal 
intencionados, e as crianças 
devem obedecer os mais velhos e 
respeitar a natureza.
Teatro da UFF • Inteira R$40 • 
Meia R$20 • Livre

Qui
19h30

Cinema
AMescla na Bahia07

O filme acompanha a viagem 
dos músicos Rodrigo Lorio e 
Zinga Lucas pelo litoral da 
Bahia ao longo de 30 dias, 
em uma aventura cultural, 
pessoal e profissional. 
Exibição seguida de debate 
com o produtor executivo 
Pedro Emilio, a roteirista 
Maria Clara Pessoa, o diretor 
Bernardo Jardim e os 
músicos Rodrigo Lorio e 
Zinga Lucas.
Cine Arte UFF • 
Entrada Franca • 12 anos



Quinta
20h

Música Livre
Samba Que Elas Querem

O grupo Samba Que Elas Querem é uma 
roda organizada por mulheres 
musicistas que nasceu de um desejo de 
protagonizar o sexo feminino no 
cenário do samba carioca. As canções 
passeiam por nomes que vão de Dona 
Ivone Lara e Jovelina Pérola Negra a 
Roque Ferreira e Toninho Geraes, 
também com espaço para canções 
autorais e letras de amigos composito-
res. Um dos destaques do repertório é 
uma versão alternativa de Mulheres, 
famosa na voz de Martinho da Vila, por 
meio da qual o grupo passa uma 
mensagem feminista.
Teatro da UFF • Inteira R$30 • 
Meia R$15 • 12 anos

Qua
20h

Show
Verônica Sabino e Luis Filipe de Lima

Para comemorar os 80 anos de Martinho 
da Vila, a cantora Verônica Sabino se 
uniu ao produtor musical Luis Filipe de 
Lima para, juntos, celebrarem a obra 
deste artista que tão bem traduz a 
brasilidade. O percussionista Marcos 
Suzano é convidado do projeto. A poesia 
das canções, com seus caminhos 
melódicos e harmônicos, ganham nova 
dimensão em novos arranjos e 
interpretações. Com Verônica Sabino 
(voz), Marcos Suzano (percussão) e Luis 
Filipe de Lima (violão e direção musical).
Teatro da UFF • Inteira R$50 • 
Meia R$25 • Livre

20

21Qui
20h

Show
Blues Platônicos - Toni Platão + Blues Etílicos + Nilo Romero

O show Blues Platônicos reúne 
pela primeira vez no mesmo palco a 
voz soul sentimental de Toni Platão 
e a excelência sonora do Blues 
Etílicos, sob a batuta do produtor e 
compositor Nilo Romero, 
idealizador do projeto. Embora 
batize o projeto, o blues não é a 
tônica deste novo show. O objetivo 
é prestar um tributo a um leque de 
compositores do rico e vasto 
repertório da Música Popular 
Brasileira, com a releitura de 
grandes sucessos nacionais pelo 
viés do blues. 
Teatro da UFF • Inteira R$50 • 
Meia R$25 • Livre

Qua
16h

Show das 4
Eduardo Dussek13

O cantor e compositor Eduardo 
Dussek abre a programação da 
série Show das 4 e, além de 
brindar o público com alguns de 
seus grandes sucessos, lembrará 
o carnaval de antigamente com 
uma sequência de marchinhas. 
Misto de comediante e 
menestrel, mantendo o tom 
sempre irreverente, Dussek 
promete neste show solo um 
grito de carnaval para alegrar os 
foliões.
Teatro da UFF • Inteira R$60 • 
Meia R$30 • Livre

14



Qua
16h

Show das 4
Nilze Carvalho canta o Carnaval de Braguinha a Brown!27

Nilze Carvalho promete sacudir a plateia, 
transformando o Show das 4 em um 
verdadeiro baile de carnaval. Com solos 
de cavaquinho e arranjos especiais 
assinados pela cantora, ela apresenta um 
vasto panorama do carnaval brasileiro da 
década de 1920 até hoje. Estão 
garantidas no repertório marchinhas 
como A Turma do Funil e Cabeleira do 
Zezé, além de canções do Brasil dos anos 
2000, como Água Mineral e Poeira (Sorte 
Grande). Músicos fantasiados, Nilze com 
figurino inspirado em Carmem Miranda e 
muita serpentina completam o clima 
carnavalesco.
Teatro da UFF • Inteira R$60 •
Meia R$30 • Livre

Sáb 20h
Dom 19h

Show 
Rio e seus Baluartes - Encontro de Gerações

23 e 24

O público terá a oportunidade 
de conferir a reunião musical 
dos baluartes Zé Katimba e Zé 
Luiz do Império, acompanha-
dos pelos jovens cantores e 
compositores André da Mata, 
Marcelo Rivas, Nina Rosa e 
Simone Costa, ao som da 
bateria da escola de samba 
Império Serrano. Um encontro 
de diferentes gerações para 
levar ao público grandes 
sucessos do nosso samba.
Teatro da UFF • Inteira R$60 • 
Meia R$30 • Livre

Vice-reitor: Fabio Barboza Passos
Superintendente do Centro de Artes UFF: Leonardo Guelman

Rua Miguel de Frias, 9 • Icaraí • Niterói
www.centrodeartes.uff.br

Bilheteria (21) 3674-7512

Horários de funcionamento
Bilheteria do Cinema
Abertura: 1h antes da primeira sessão • Encerramento: 21h10
Bilheteria do Teatro
Abertura: 14h • Encerramento: 21h10
Galerias de Arte
Segunda a Sexta, das 10 às 21h • Sábados e Domingos, das 13 às 21h

Meia-entrada
Pagam meia-entrada estudantes, idosos, menores de 21 anos, pessoas 
com deficiência, professores e profissionais da rede pública de ensino. 
A venda seguirá os critérios previstos nas legislações Federal, 
Estadual e Municipal.

Atenção: no momento nossas bilheterias só aceitam dinheiro

Imprensa comunicacao@centrodeartes.uff.br •(21) 3674-7531
Fale Conosco faleconosco@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7515

Programação sujeita a alterações

@ceart_uff/centrodeartesuff

@centrodeartesuff CentrodeArtesUFFOficial

Reitor: Antonio Claudio Lucas da Nóbrega


