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EXPOSIÇÃO “PAREDES CEGAS” 

28 e 29/01 - 03, 04, 05, 10, 11 e 12/02 | 6ª, sábado e domingo, 8h às 22h | Livre | GRÁTIS  

A exposição Paredes Cegas mostra o trabalho de 4 artistas de Macaé, apresentando ao público 

uma nova e fresca safra de jovens que empenham-se no fazer artístico com o compromisso de 

quem entende a magnitude desta função. O artista é aquele que transforma tinta em pintura, 

papéis recortados em colagem, traços em desenho, e para além da materialidade, transforma 

subjetividades em linguagem, produzindo reflexos em diferentes ângulos dos tempos em que 

vivemos.  

Parede cega é o nome informal dado às empenas que não possuem janelas, frutos da 

necessidade de privacidade nas cidades super habitadas. Com o avanço das tecnologias, as 

relações interpessoais mudaram e muitos optam por manter-se distantes, acomodados entre 

paredes.  

As paredes que por dentro estabelecem as zonas de intimidade, por fora constituem o cenário 

da cidade. Constantemente impregnadas pelas ações poéticas de artistas que transbordam 

seus próprios espaços, as paredes que separam são as mesmas que conectam. Em suas 

diferentes perspectivas, artistas lançam mão de suas práticas diversificadas sobre este suporte 

comum, atuando com lambe-lambe como é o caso de Isabelle Nery e Lari Carvalho, que 

utilizam a técnica para levar seu trabalho para as ruas, ou com pintura, como é o caso de 

Pedro Aziz e Tempovento, que têm a capacidade de adaptar suas formas, traços e camadas de 

acordo com a superfície que irromper em seus caminhos.  

 

PÉ DE POESIA – INTERVENÇÃO POÉTICA 

28 e 29/01 | Sábado e domingo, 14h | Livre | GRÁTIS 

Um animado cortejo, os dois artistas convidam o público a interagir com uma árvore poética, 

carregadinha de sandálias. Em cada par, meia poesia aguarda, indecifrável pela outra metade. 

Ainda leva escrito consigo. E a poesia que entrou pelo ouvido vai com uma semente, que é 

para germinar. 

 

 

 

 



 
 
 

EXPOSIÇÃO “NA ONDA CONTRA O PLÁSTICO” 

21 e 29/01 - 03, 04 e 05/02 | 6ª, sábado e domingo, 8h às 17h | Livre | GRÁTIS 

A exposição, composta por uma instalação de 8 pranchas em display “longboard” em tamanho 

natural serão fixadas na areia. Cada prancha traz imagens e informações impactantes 

relacionadas aos prejuízos causados pelo plástico na vida marinha. 

 

O MIRABOLANTE HOMEM BOLA E CONVIDADOS 

Apresentação Circense 

28/01 I Sábado, 15h I Livre I GRÁTIS 

Com a participação especial de artistas circenses e musicistas convidados, o espetáculo 

remonta aos clássicos espetáculos circenses, cortejando o público em sua chegança e criando a 

atmosfera perfeita para a apresentação das incríveis habilidades de seu elenco. Sob a 

imprevisível condução de um palhaço, o desfecho segue para um Gran Finale com o 

bombástico Homem Bola. 

 

APRESENTAÇÃO INTERATIVA CIÊNCIA OU MÁGICA 

28/01 | Sábado, 16h | Livre | GRÁTIS 

  

APRESENTAÇÃO MUSICAL LS JACK 

28/01 | Sábado, 21h | Livre | GRÁTIS 

O trabalho é uma continuidade do projeto "LS Jack + Vinny", que uniu os dois grandes nomes 

da música pela primeira vez em 2019. A soma de forças resultou no EP "Volume 1", lançado 

em 2020 pela Indie Records. O EP resultou ainda em um DVD gravado inteiramente ao vivo, 

provando a força do rock nacional e a interação entre os músicos da banda. 

Desde sua criação, o LS Jack coleciona uma relação de proximidade com o público. Donos de 

grandes sucessos, os músicos revisitam a sua história e de seu novo cantor, em uma turnê 

comemorativa de 25 anos. 

Com Vinny como parte do time a TOUR LS JACK 25 ANOS traz aos palcos os hits que foram 

trilha sonora da vida de milhares de fãs pelo Brasil e ainda sucessos de outros ícones do Rock 

Nacional como Lulu Santos, Legião Urbana, Skank, etc. Um repertório mais do que campeão, 

feito especialmente para ser cantado do início ao fim. 

  

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL RAMONA ROX 

29/01 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

A banda Ramona ROX, formada em 2010 em Cabo Frio. Já se apresentou duas vezes no LOFT 

em Nova Friburgo e em vários locais na Região dos Lagos e seu trabalho chamou atenção 

dentro e fora do Brasil recebendo elogios da cantora Kate Perry e credenciando Ramona em 

passagens pelos programas: The Voice Brasil e Superstar da Globo. A banda conta com 

diversos lançamentos autorais sendo dois álbuns completos e dois singles disponíveis em 

todas as plataformas de streaming. 

 

MERGULHO NA PROTEÇÃO 

Intervenção de Saúde 

29/01 – 04 e 05/02 | Sábado e domingo, 14h às 16h | Livre | GRÁTIS 

Intervenção artística em saúde ao longo da praia, com orientações sobre os cuidados com a 

saúde no verão de forma lúdica e divertida. 

  

JOGOS INTERGERACIONAIS 

04 e 05 de fevereiro | Sábado e domingo, 10h às 12h e das 14h às 16h| Livre | GRÁTIS 

Estações de jogos medievais em madeiras e materiais artesanais, com forte identidade voltada 

às interações intergeracionais, estimulação cognitiva, socialização e lazer. 

 

ONDA LITERÁRIA – INTERVENÇÃO POÉTICA 

04 e 05/02 | Sábado e domingo, 14h | Livre | GRÁTIS 

Pessoas são abordadas por um mergulhador/banhista vestido com uma rede cheia de peixe 

que engoliu uma poesia (ou trechos poéticos), que será lida e declamada pelo mergulhador. 

 

EXPOSIÇÃO INTERATIVA “ENTENDA A FÍSICA BRINCANDO” 

04 e 05/02 | Sábado e domingo, 10h às 17h | Livre | GRÁTIS 

  

O MAGNÍFICO CIRCO SHOW DA TRUPE FAMÍLIA CLOU 

04/02 | Sábado | Livre | GRÁTIS 

 

 

 



 
 
 

APRESENTAÇÃO MUSICAL BIQUINI 

04/02 | Sábado, 21h | Livre | GRÁTIS 

Desde que o Biquini Cavadão surgiu, em 1985, a moeda mudou de nome três vezes, o país 

enfrentou planos econômicos diversos, passou por epidemias de cólera, H1N1, febre amarela, 

dengue, zika, chicungunha, sem contar com as panes elétricas, de petróleo e, claro, muitas 

crises políticas.  

O Biquini Cavadão foi a primeira banda efetivamente presente na Internet, se adaptou bem a 

toda sorte de transformações, sempre sem perder a sua essência. Por isso mesmo, o grupo, 

formado por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores da Cunha e Alvaro Birita, lança neste 

final de 2021 o álbum Através dos Tempos.  

 

APRESENTAÇÃO MUSICAL SAMBA DA MADEIRA 

05/02 | Domingo, 21h | Livre | GRÁTIS 

O grupo defende a bandeira do samba e suas vertentes, com um repertório de qualidade com 

sucessos de cartola, Paulinho da Viola, João Nogueira, entre muitos outros sambistas, além de 

suas músicas autorais. 

 

SHOW DE PERCUSSÃO 

04/02 | Domingo, 11h30| Livre | GRÁTIS 

Apresentação de virtuoso grupo de Percussão/ bateria com formação de jovens mulheres 

periféricas em demonstração genuína de que a arte e o talento só precisam de oportunidades. 

 

OFICINAS ESPORTIVAS 

28 e 29/01 – 04, 05, 11 e 12/02 | Sábado e domingo, 9h às 12h - 14h às 17h30| Livre | GRÁTIS 

Futevôlei, Vôlei, Beach Tennis, Frescobol e Altinha 

  

DIOGO SILVA + JIU JITSU (ATLETA) 

04/02 | Sábado, 9h| Livre | GRÁTIS 

 

EMBAIXADORES DO SESC - VOLÊI DE PRAIA 

04/02 | Sábado, 15h| Livre | GRÁTIS 

 



 
 
 

ARENA FUT 

28 e 29/01 – 04, 05, 11 e 12/02 | Sábado e domingo, 9h às 12h - 14h às 17h30| Livre | GRÁTIS 

Futmesa, Footable e Altinha 

  

PISTA DE SKATE 

11 e 12/02 | Sábado e domingo, 9h às 12h - 14h às 17h30| Livre | GRÁTIS 

 

ACT - CIÊNCIA OU MÁGICA 

28/01 | Sábado, 16h | Livre | GRÁTIS 

A apresentação utiliza da linguagem circense e do ilusionismo para apresentar conceitos 

importantes das ciências exatas, como matemática, química e física. Com formação em mágica 

geral e mágica cômica, apresenta domínio não apenas do público, mas também do conteúdo 

científico. 

 

ACT - ENTENDA A FÍSICA BRINCANDO 

4 e 5/2 | Sábado e domingo, 9h às 16h| Livre | GRÁTIS 

A tecnologia e as novas gerações estão caminhando cada vez mais próximas. Já não é mais raro 

encontrar pessoas apaixonadas pelas possibilidades criativas que as tecnologias permitem. A 

sede pela mudança faz com que crianças e jovens invistam seus conhecimentos em projetos 

capazes de fazer verdadeiras transformações não só no mundo tecnológico, mas também na 

vida das pessoas. 

 

APRESENTAÇÃO DE DANÇA URBANA - IMPERADORES DA DANÇA 

29/01, 04/02 às 11h e 05/02 às 10h30 | Sábado e domingo | Livre | GRÁTIS 

Genuínos representantes da CULTURA DE RUA, o primeiro grupo de Passinho da cidade do Rio 

de janeiro, OS IMPERADORES DA DANÇA, se apresentam no SESC VERÃO demonstrando a 

riqueza e talento que nasceu na periferia e agora é reconhecido e aplaudido por todo o 

mundo.  

 


