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Há 50 anos, a Universidade Federal Fluminense criou o Cine 
Arte UFF, sala que sempre se distinguiu pela qualidade artística 
em sua programação e que por inicialmente abranger diversas 
linguagens, como a música, a dança, o teatro e as artes 
plásticas, deu origem ao Centro de Artes UFF. Ao longo desses 
anos, várias salas de cinema abriram e fecharam em Niterói, 
mas a nossa se manteve firme. 

Durante o mês de setembro, o Cine Arte UFF - o único cinema 
de rua atuante na região - comemora seu cinquentenário com 
mostras, lançamentos e debates sobre o cinema brasileiro. 
Para marcar esse momento, foi programada a exibição de 
Metrópolis, de Fritz Lang, na sala de cinema, com execução da 
trilha sonora, ao vivo, pela Orquestra Sinfônica Nacional UFF, e 
projeção simultânea do filme na fachada do prédio da Reitoria 
da Universidade.



MOSTRAS

Reunimos duas comemorações em uma só: os 
100 anos de nascimento do grande cineasta 
Ingmar Bergman e os 50 anos do Cine Arte UFF. 
No dia 06, às 16h50, abriremos a mostra com a 
sessão do filme Bergman - 100 Anos. Em 2018, o 
diretor sueco Ingmar Bergman, falecido em 
2007, teria completado 100 anos. Este 
documentário resgata a obra monumental do 
cineasta, autor de filmes como O Sétimo Selo, 
Morangos Silvestres, Persona, Gritos e 
Sussurros, Luz de Inverno, O Ovo da Serpente e 
Fanny & Alexander. O foco é o ano de 1957, 
quando Bergman lança dois filmes, filma mais 
dois, dirige um telefilme e quatro peças de 
teatro. Conversando com atores, colaboradores, 
críticos e historiadores, o filme traça o retrato de 

um homem obsessivo, instável, difícil de lidar, mas ao mesmo tempo um dos 
maiores artistas da história da Suécia, e também o único diretor a receber a 
"Palma das Palmas" no Festival de Cannes. Programação completa e classificação 
indicativa em centrodeartes.uff.br

Um dos criadores do Cine Arte UFF e do curso 
de Cinema da UFF, o grande homenageado 
nas comemorações dos 50 anos terá mostra 
com cinco obras que marcaram as diversas 
épocas de sua trajetória: Rio Zona Norte (dia 
07), Vidas Secas (dia 08), Memórias do 
Cárcere (dia 09), O Amuleto de Ogum (dia 10) 
e A Música Segundo Tom Jobim (dia 11). 
Programação completa e classificação indicativa em 
centrodeartes.uff.br

07 a 11/09
Mostra Nelson Pereira dos Santos
Sex a Ter 18h50 • Cine Arte UFF • Entrada Franca 

06 a 11/09
Mostra Bergman
Qui a Ter 16h50 • Cine Arte UFF • Segunda R$4 Terça a Domingo Inteira R$14 Meia R$7 



MOSTRAS

14, 16, 18 e 19/09
Mostra Glauber
Sex, Dom, Ter e Qua 21h • Cine Arte UFF • R$4 
Após a morte de Glauber Rocha, em 1981, o professor 
João Luiz Vieira, do curso de Cinema da UFF, 
convocou seus alunos e juntos organizaram o Ciclo 
de Estudos Glauber Rocha, um evento reunindo seus 
filmes (incluindo o censurado e inédito História do 
Brasil) e várias mesas, que analisaram a obra de um 
dos maiores cineastas brasileiros. Esta mostra, nos 
50 anos do nosso cinema, homenageia Glauber e 
relembra esse momento, marco de uma nova fase na 
trajetória do Cine Arte UFF. Serão exibidos os filmes 
Barravento (dia 14), Terra em Transe (dia 16), Deus e 
Diabo na Terra do Sol (dia 18) e O Dragão da Maldade 
contra o Santo Guerreiro (dia 19). Programação completa e 
classificação indicativa em centrodeartes.uff.br

10/09
Videoclipes no cinema
Seg 21h • Cine Arte UFF • Entrada Franca

Muitos cineastas famosos iniciaram suas carreiras dirigindo 
videoclipes. A sessão “Videoclipes no Cinema” celebra alguns 
desses trabalhos de diretoras e diretores, cuja principal obra 
se encontra no cinema, mas que eventualmente exploram sua 
criatividade ao som de diversos estilos musicais.

13/09
Mostra Cinema UFF
Cine Arte UFF • Entrada Franca • Consulte programação

O curso de Cinema e Audiovisual da UFF completa 50 anos 
junto ao Cine Arte. Para comemorar, dedicaremos um dia 
inteiro aos filmes realizados no curso, escolhidos por 
representar a pluralidade temática e estética das produções, 
construindo uma ponte entre passado e presente, no 
contexto do cinema universitário.



OSN CINE

15/09
Metrópolis
Sab 20h • Cine Arte UFF • Inteira R$30 • Meia R$15 • 12 anos

No projeto OSN Cine, a 
trilha sonora do filme é 
executada, ao vivo, pela 
Orquestra Sinfônica 
Nacional UFF. O filme 
será projetado na sala e 
na fachada da Reitoria, 
com a música 
reproduzida no jardim. O 
poderoso Joh Fredersen 
governa a grande 
Metrópolis, uma cidade 
no futuro, onde alguns 
privilegiados desfrutam 
do idílico Jardim dos 
Prazeres, enquanto 
outros vivem em um 
regime de escravidão. O 
filho de Joh Fredersen 
desfruta dessa vida até 
conhecer Maria, uma líder 
que encoraja 
trabalhadores a lutar 
pelos seus direitos. A 
partir daí, tudo muda. 
Obra-prima de Fritz Lang, 
que revolucionou o 
cinema e se tornou um 
marco da ficção-científica. Foi, na 
época, a mais cara produção até então 
filmada na Europa, e é considerada um 
dos grandes expoentes do 
expressionismo alemão. A trilha 
sonora original é do compositor 
alemão Gottfried Huppertz.



PRODUÇÃO ORIGINAL

17/09
A Música do Tempo
Do sonho do império ao império do sonho
Seg 20h • Cine Arte UFF • Entrada Franca • Livre
Senhas a partir de 1h antes da sessão,com pré-senhas a partir da formação da fila

Lançamento do primeiro documentário musical idealizado e produzido pela 
equipe do Centro de Artes UFF, com direção cinematográfica de João Velho. O 
documentário é protagonizado pelo Conjunto de Música Antiga da UFF, que há 
mais de 30 anos se dedica à pesquisa e difusão da música medieval, 
renascentista e barroca. O fio condutor são os mitos em torno do Quinto 
Império e do Sebastianismo, desde suas origens na corte portuguesa, nos 
séculos XV e XVI, até o culto ao Rei Sebastião na religião afro-maranhense 
Tambor de Mina, encontrada principalmente no Maranhão.



06/09
Copacabana Me Engana
Qui 19h • Cine Arte UFF • Entrada Franca • 14 anos
Exibição da cópia restaurada em versão digital, 
seguida de debate com o diretor Antonio Carlos 
da Fontoura e o professor João Luiz Vieira

Marquinhos ainda mora com os pais e vive 
saindo com os amigos para festas e mais 
festas. Certo dia, ele conhece Irene e se 
apaixona. Apesar de a moça ser 
comprometida, os dois dão continuidade ao 
romance e se tornam amantes. No entanto, 
Alceu, o cinquentão que vive com Irene, não 
vai deixar isso barato. Melhor Roteiro, Melhor 
Atriz e Melhor Ator Coadjuvante no Festival de 
Brasília 1969.

Todo cinéfilo tem alguma reação 
aos trailers antes dos filmes, 
seja pela curiosidade de saber 
quais os próximos lançamentos 
ou pela irritação quando detalhes 
da trama são entregues. 
Retomando a experiência feita 
no Cine Arte UFF, ainda na época 
do 35mm, trazemos esses 
pequenos “comerciais” 
cinematográficos para o status 
de atração principal, com uma 
curadoria que traz alguns dos 
melhores e dos piores trailers de 
todas as épocas.

08/09
Sessão de Trailers
Sab 21h • Cine Arte UFF • Entrada Franca
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12/09
O Bandido da Luz Vermelha / A Moça do Calendário
Qua 18h10 e 20h • O Bandido Entrada Franca 14 anos • A Moça Inteira R$14 Meia R$7 16 anos 

No dia do seu aniversário, o Cine Arte UFF faz uma ponte 
entre 1968 e 2018 com as exibições de O Bandido da Luz 
Vermelha (em versão digital, restaurada) e A Moça do 
Calendário (pré-estreia), em sequência. O Bandido da Luz 
Vermelha, dirigido por Rogério Sganzerla e estrelado por 
Helena Ignêz, é um marco do Cinema Marginal brasileiro. A 
Moça do Calendário, dirigido por Helena Ignêz, é adaptado 
de um roteiro original de Rogério Sganzerla, retomando o 
espírito anárquico do Cinema Marginal.

14 a 17/09
Lumière! A aventura começa!
Cine Arte UFF • Entrada Franca • 12 anos • Consulte programação

Nos 50 anos do Cine Arte UFF, nossa 
homenagem aos 122 anos do Cinema. O filme é 
uma jornada pelo universo dos fundadores do 
cinema, os irmãos Louis e Auguste Lumière. 
Imagens históricas e um olhar único da França e 
do mundo da era moderna através de 114 breves 
filmes dos irmãos franceses, restaurados em 4k 
e montados para celebrar o legado da dupla.

23/09
O Circo - Cine Concerto
Dom 17h • Cine Arte UFF • Entrada Franca
Senhas a partir de 1h antes da sessão, com pré-senhas a partir da formação da fila

A Cineorquestra Soundpainting Rio criará ao vivo a trilha 
sonora, sonoplastia, efeitos e atmosfera circense desse 
clássico. Um batedor de carteiras, para não ser pego, coloca 
uma carteira roubada no bolso de um vagabundo. Quando 
volta para recuperar o dinheiro perdido, o vagabundo foge e, 

sem querer, e entra no picadeiro de um circo. Suas trapalhadas fazem sucesso 
com o público e o dono do circo resolve contratá-lo como atração principal.



25/09
Homenagem aos Irmãos Taviani - César Deve Morrer
Ter 19h • Cine Arte UFF • Entrada Franca • 10 anos

Diretores que tiveram muitos de seus filmes exibidos no 
Cine Arte UFF e que conquistaram cinéfilos com obras 
como Pai Patrão (1977), A Noite de São Lourenço (1982) e 
Kaos (1984), os Irmãos Taviani realizaram em 2012 uma de 
suas maiores obras: César Deve Morrer - Urso de Ouro e 
Prêmio do Júri Ecumênico no Festival de Berlim 2012. No 
filme, a peça Júlio César, de William Shakespeare, é 
encenada por um grupo de detentos da prisão Rebibbia, em 
Roma. Os irmãos ainda dirigiram juntos dois títulos, antes 
da morte de Vittorio, em abril deste ano.

26/09
Cineclube Sala Escura - Até o Próximo Domingo
Qua 19h • Cine Arte UFF • Entrada Franca • 14 anos • Exibição seguida de debate

O documentário ficcionalizado, de Evaldo Mocarzel, traz a 
história de vida do ator e dramaturgo Nelson Baskerville, e 
se baseia em uma de suas obras mais significativas, Luis 
Antonio - Gabriela. A obra conta a história do irmão de 
Nelson, homossexual, que viveu com a família 
conservadora até completar 30 anos, quando mudou de 
sexo e foi trabalhar em boates da Espanha. O filme resgata, 
de forma fragmentada, suas memórias da infância e da 
adolescência, no litoral do estado de São Paulo.

25/09
UFF Debate Brasil - Cinema Brasileiro Hoje
Ter 15h • Teatro da UFF • Entrada Franca • Livre

Diante da importância de comemorar 50 anos de uma 
sala que acompanhou as mudanças mais significativas do 
nosso cinema, o UFF Debate Brasil traz ao público as 
questões que fazem do cinema brasileiro hoje um forte e 
pujante polo de produção, discutindo também como os 
gargalos da distribuição se perpetuam.
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Música
Duo Carbono

Ter
19h30

Formado por Claudio Alves (contrabaixo) e Lula Washington 
(violão), o Duo Carbono surgiu a partir de vivências no cenário da 
música instrumental carioca. Tem como proposta a releitura de 
obras e arranjos por meio de novas texturas e experimentos.

04

Teatro da UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

Música
Áurea Martins & João Senise

O Encontro de Tom Jobim & Frank Sinatra reúne a cantora Áurea 
Martins, o maestro Gilson Peranzzetta, que assina a direção musical 
e os arranjos deste projeto, e o cantor João Senise, considerado a 
nova voz masculina no cenário brasileiro.

Teatro da UFF • Inteira R$50 • Meia R$25 • Livre

Qua
20h05

Música
Encontro Brasileiro de Viola da Gamba 

Promover a difusão da viola da 
gamba no território nacional, 
estimular a união dos gambistas e 
incentivar a troca de experiências e 
conhecimentos são os objetivos 
principais do encontro. Na 
programação, concerto do Arcos - 
Quinteto de Violas da Gamba, da 
gambista Sarah Mead e apresentação 
de encerramento reunindo cerca de 
30 gambistas provenientes de vários 
estados brasileiros, entre amadores 
e profissionais. Programação completa em 
centrodeartes.uff.br

07 a 09 Sex e Sab 19h30
Dom 10h30

Teatro da UFF (sex e sab)
Cine Arte UFF (dom) • Entrada Franca

Música
Música Instrumental Brasileira - Con Alma

Qui
20h

O Quarteto Con Alma mistura ritmos da música popular brasileira, 
como samba, choro, bossa nova com jazz e música latina, interpretando 
e improvisando, esbanjando agilidade, expressividade e alegria, 
revelando-se um dos expoentes da música instrumental brasileira. 

13

Teatro da UFF • Inteira R$ 50 • Meia R$ 25 • Livre



Música
MPB - A Era dos Festivais

Sab e Dom 16h
Sab e Dom 20h

Formada pelos músicos Edu 
Krieger, Marcelo Caldi, PC Castilho e 
Fabiano Salek, a banda, juntamente 
com a cantora Nina Wirtti, 
apresenta canções emblemáticas 
que driblaram a censura do período 
ditatorial e conquistaram o público 
que lotava os auditórios e o 
Maracanãzinho, ao longo de alguns 
anos. Serão quatro apresentações. 
Dias 15 e 16, às 16h, numa edição 
especial do já consagrado Show 
das 4; e, dias 22 e 23, às 20h.

15 e 16

Teatro da UFF • Inteira R$60 • Meia R$30 • Livre

22 e 23

Música
Música no Jardim - Quarteto de Cordas da UFF

Fim de tarde com música de câmara. Nesta edição, o Quarteto de 
Cordas da UFF apresenta a Serenata Noturna, de Mozart, e obras de 
Piazzola, Mahle, Tom Jobim e Pixinguinha para os espectadores num 
palco montado no jardim de entrada do Centro de Artes UFF. 

Jardim da Reitoria da UFF • Entrada Franca • Livre

Qua
17h30

Baleia é uma banda de rock carioca, formada pelos irmãos Sofia e 
Gabriel Vaz (voz e guitarra), Felipe Ventura (violino) e Cairê Rego 
(baixo). Drápula é uma banda que tem um som meio pop oitentista, 
rock anos 60, lo-fi. É formada por Pinx, Tang, Donuts e Buggy.

Teatro da UFF • Inteira R$30 Meia R$15 • Livre

Música
Música Livre - Baleia e Drápula

Qui
20h

Formado por Erick Soares (flauta), Jessé Máximo Pereira (viola) e 
Ingrid Barancoski (piano), é um grupo de câmara criado em 2017 na 
Unirio. Agrega três instrumentos de famílias diferentes (cordas, 
sopros, teclados), gerando uma sonoridade inusitada.

Cine Arte UFF • Inteira R$ 14 • Meia R$7 • Livre

Música
Scherzo Trio

Dom
10h30



Música
OSN UFF - Série Alvorada

Dom
10h30

Sob a regência de Tobias Volkmann, a Orquestra Sinfônica 
Nacional da Universidade Federal Fluminense apresenta peças 
de Richard Wagner (1813-1883), Franz Liszt (1811-1886) e César 
Franck (1822-1890).

30

Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

Cinema
Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

Sab a Qua
14h20, 16h30, 19h e 21h

Pelo quarto ano consecutivo,o 
Cine Arte UFF integra o 
circuito da mostra do Grande 
Prêmio do Cinema Brasileiro, 
quando são exibidos os 
filmes das categorias que 
concorrem ao voto popular. 
Em 2018, são 15 títulos, cinco 
de cada categoria: longa 
brasileiro de ficção, 
documentário brasileiro e 
longa estrangeiro. Programação 
completa e classificação indicativa em 
centrodeartes.uff.br Cine Arte UFF • Entrada Franca

01 a 05

Cinema
Ópera na Tela: A Flauta Mágica

Dom
10h30

A Rainha da Noite dá a missão ao príncipe Tamino de salvar sua filha 
Pamina, prisioneira de Sarastro. Acompanhado de Papageno, ele 
deverá enfrentar provações - manter o silêncio, atravessar a água e 
o fogo - antes de ser iniciado ao culto sagrado e encontrar Pamina.

Cine Arte UFF • Inteira R$14 • Meia R$7 • Livre

02

Cinema
9º Cinefoot - Festival de Cinema de Niterói21 a 24

O Cinefoot entra em campo para a sua nona edição, apresentando 
uma programação marcada pela diversidade em torno dos mais 
variados olhares captados pelo cinema de futebol. Programação 
completa em cinefoot.org

Cine Arte UFF • Entrada Franca

Sex a Seg
19h



Teatro
Precisamos Falar de Amor sem Dizer Eu te Amo

Sab 20h
Dom 19h

Dois jovens viúvos, Bento e 
Pilar, cansados da solidão, 
decidem se aventurar e 
conhecer pessoas utilizando 
um aplicativo virtual para 
promover encontros. A 
partir do encontro casual e 
virtual, os dois sentem uma 
inesperada ligação que 
pode provocar mudanças 
significativas em suas 
vidas. Com Bruno Lopes e 
Priscila Fantin.

01 e 02

Teatro da UFF • Inteira R$50 • Meia R$25 • 12 anos

Margarida é uma contadora de histórias, personagem criada pela 
atriz Mariana Dias, que veste uma saia cheia de bolsos, nos quais 
carrega objetos lúdicos usados para narrar as aventuras que 
escutou, que cria e que reinventa junto às crianças.

Teatro da UFF • Inteira R$ 40 Meia R$ 20 • 3 anos 

Teatro Infantil
Histórias de uma Margarida

Sab e Dom
16h22 a 30

Exposição
Destraços

Seg a Sex 10h às 21h
Sab e Dom 13h às 21h

A exposição é construída por 11 artistas que tem o desenho como 
princípio. Destraço é uma linha que revela intimidade e crise, narra 
modos de cartografar, navega nas águas do afeto e deságua nos 
corpos entrelaçados pela expansão do traço.

01 a 16

Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos • Entrada Franca

Exposição
A partir da Imaginação

Composta por obras que buscam desdobrar as possibilidades 
criativas e imaginativas entre escrita e fotografia, a exposição 
revela memórias íntimas e coletivas a partir de materiais coletados 
nas ruas e no universo particular de Luciana Grizotti.

Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos • Entrada Franca

01 a 16
Seg a Sex 10h às 21h

Sab e Dom 13h às 21h



Exposição
Cartas para Encontrar o Amor

Um passeio coletivo à praça da Harmonia, na Gamboa, resultou na 
criação de um baralho composto por cartas para serem utilizadas 
em jogo de tarô ou jogo da memória - associação feita livremente 
por quem acessar a obra.

Galeria de Arte UFF Leuna Guimarães dos Santos • Entrada Franca

Seg a Sex 10h às 21h
Sab e Dom 13h às 21h

01 a 16

Exposição
Miss Amazônia

01 a 16
Seg a Sex 10h às 21h

Sab e Dom 13h às 21h

O artista Rafael BQueer discute as relações entre ficção e realidade 
com imagens que relacionam o universo pop-infantil à decrepitude 
humana em seu processo civilizatório. 

Espaço UFF de Fotografia Paulo Duque Estrada • Entrada Franca 

05 a 30 Exposição
Cartazes de Cinema

Esta exposição homenageia o trabalho de verdadeiros artistas 
que foram além da peça publicitária e ficaram no imaginário dos 
cinéfilos com suas peças gráficas inesquecíveis.

Visitação Seg a Sex 8h às 18h • Espaço Aberto UFF • Entrada Franca • Livre

Seg a Sex
8 às 18h

Exposições
Limite Visível,  Fazer: Modo Infinitivo e Estética da Comicidade

A Galeria de Arte UFF inaugura 
simultaneamente duas exposições: 
Limite Visível (da artista Sonia 
Wysard e curadoria de Cristiane 
Geraldelli) e Fazer: Modo Infinitivo 
(da artista Elaine Hamburger e 
curadoria de Alex Hamburger). O 
Espaço UFF de Fotografia 
apresenta a mostra fotográfica 
Estética da Comicidade (do artista 
Carlos Contente e curadoria de 
Jacqueline Melo da Silva). Entrada Franca • Livre 

Qua
19h26



AÇÕES INTEGRADAS

Sex 15h30, Sab e Dom 10h • Teatro da UFF • Inteira $10 • Meia $5
Meia solidária por 1kg de alimento não perecível • Jardim da Reitoria
e Varanda Cultural do Centro de Artes UFF • Entrada Franca • Livre

02/09
Brechó da Produção Cultural

Numa iniciativa dos alunos de Produção Cultural da UFF, 
a Feira Brechó de ProCult vem para incentivar a 
economia colaborativa e contribuir para uma moda 
consciente e sustentável.  Desapegos negociados a 
preços bem camaradas.

Dom 10h às 15h • Varanda Cultural do Centro de Artes UFF
Entrada Franca • Livre 

26/09
Perrengue Nosso de Cada Dia
O Centro de Artes UFF sediará, no dia 26 de 
setembro, a “Semana da Produção Cultural 
UFF 2018”, que terá rodas de conversa, 
mostra de curtas, oficinas e shows. 
Programação completa em centrodeartes.uff.br

Qua a partir das 9h • Teatro da UFF • Entrada Franca • Livre

28 a 30/09
Comunidades, Arte e Criação
Com o objetivo de quebrar as barreiras entre os 
movimentos sociais e os dispositivos culturais públicos 
e privados da cidade, a mostra reunirá apresentações 
artísticas, oficinas, projeções, roda de conversa, feira 
artística, feira gastronômica e muita música. Programação 
completa em centrodeartes.uff.br



Reitor: Sidney Luiz de Matos Mello
Vice-reitor: Antônio Cláudio da Nóbrega

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 • 97565-9532
Fale Conosco faleconosco@centrodeartes.uff.br • (21) 3674-7515
Dúvidas por whatsapp  (21) 991907721 (de 10 às 17h)

Programação sujeita a alterações

@ceart_uff/centrodeartesuff

@centrodeartesuff CentrodeArtesUFFOficial


