
edro de Souza, nascido em 20 de outubro de P1941, completa 50 anos de atividades teatrais, 
sempre atuando como ator, embora 

ultimamente tenha sido apenas um espectador. 
Mas tem uma vida inteira dedicada às artes cênicas, 
pois em 08 de julho de 1964 fez estréia no palco do 
Teatro de Santa Isabel, na montagem de Macbeth, 
de Shakespeare, pelo Teatro de Amadores de 
Pernambuco. Na área artística, fundador do 
Quinteto Violado, juntamente com a cantora Zélia 
Barbosa, sua esposa, junto com o saudoso amigo-
irmão Toinho Alves e Marcelo Melo, que de tão 
parceiro e amigo, virou Padrinho de sua filha, 
Catarina. Empresariou o conjunto musical até 
1997.

 Daí não parou mais, integrando os elencos 
de Um Sábado em 30, de Luiz Marinho; A Capital 
Federal, de Artur Azevedo; Uma Pedra no Sapato, de 
Georges Feydeau; O Processo de Jesus, de Diego di 
Fabri; Inês de Castro, de Alejandro Casona, O Caso 
dos Dez Negrinhos, de Agatha Christie; Odorico, o Bem 
Amado, de Dias Gomes; Duque de Caxias, de Carlos 
Cavaco, Yerma, de Garcia Lorca (todos estes no 
TAP) e, ainda, Assim É.. (Se Lhe Parece), de Luigi 
Pirandello, pela Aquarius Produções Artísticas, e 
dos espetáculos ao ar livre da Paixão de Cristo da 
Nova Jerusalém (de 1978 a 1996) e da Batalha dos 
Guararapes - Assim Nasceu a Pátria, de José 
Pimentel, no ano de 2002, última vez em que pisou 
nos palcos de Pernambuco. Não fiz TV, nem cinema, 
nem rádio. Mas há esse desejo, ainda, em minha vida, mesmo 
estando nos meus 73 anos de idade, confessa.

 O primeiro contato de Pedro de Souza 
com o teatro foi, exatamente, com o TAP. Ia assistir 
às montagens do grande encenador e médico 
Valdemar de Oliveira ficando encantado com tudo 
que presenciava no palco. Minha família, meio 
contrária, não foi obstáculo. Todos me apoiaram quando da 
minha estreia e em todos os espetáculos, me prestigiavam e 
eram grandes parceiros na criação de cada personagem. Pois 
é, são 50 anos, comemorados agora em 2014. O palco foi o 
lugar onde fiz grandes, queridas e inesquecíveis amizades, 
dentre elas orgulho-me do carinho que o doutor Valdemar e 
dona Diná nutriam por mim; privo da amizade do maior 
encenador de Pernambuco, o mago do teatro ao ar livre, José 
Pimentel, que me levou para o elenco da Paixão da Nova 
Jerusalém, comenta.

 No palco, aprendeu a enxergar o mundo 
de uma maneira diferente, tirando de cada 
personagem, de cada trama, de cada história, uma 
lição de vida - até mesmo dos personagens mais 
cômicos. Na área teatral, atualmente, vê seu filho, 
Pedro Francisco de Souza trilhando esse caminho 
desde 1986, quando estreou na Nova Jerusalém. 
De lá pra cá, já o aplaudiu em grandes papéis a 
exemplo do Maurício de Nassau da Batalha dos 
Guararapes e o Pilatos da Paixão de Cristo do Recife, 
dirigido por José Pimentel. Além de ator, trilha o 
caminho de produtor e empresário do Quinteto 
Violado.

 A experiência com o teatro ao ar livre veio 
do convite do amigo José Pimentel. para a Paixão 
de Cristo de Nova Jerusalém, lá permanecendo por 
19 anos ininterruptos. Interpretou os apóstolos 
Tiago e Pedro, o romano da Bacanal de Herodes e 

um dos centuriões. Nada se compara a experiência de 
fazer teatro ao ar livre. Nada substitui a emoção de 
interpretar grandes personagens para plateias de até 10.000, 
12.000 espectadores. Nada pode substituir a escola que é 
dublar um espetáculo teatral. Muito se aprende, muito se vive 
e muito se cresce como artista, vivendo o que vivi na Nova 
Jerusalém e com aquele grupo incrível, de excelentes atores, 
liderados por Plínio e Diva Pacheco, amigos queridos, diz 
ele.

 Pedro de Souza conheceu Zélia Barbosa, 
que já havia interpretado Bodas de Sangue, de Garcia 
Lorca, pelo TAP, dirigida por Bibi Ferreira, 
tornando-se amigo da atriz. Mas foi como a grande 
cantora e intérprete que conheci Zélia Barbosa, a minha 
mulher e mãe dos meus dois filhos, com quem vivo há 45 
anos. Numa noite de final de um desses festivais de música, 
seguimos para uma comemoração na casa do maestro Cussy 
de Almeida. Lá, eu acompanhava nossa amiga em comum, 
a atriz Elayne Soares. Zélia, ao perceber a minha presença 
perguntou à Elayne: "quem é ele?". Não nos separamos 
mais. Sete meses depois, casávamos, abençoados por Dom 
Helder Câmara, na Igreja dos Manguinhos. E lá se vão 45 
anos. Crescemos juntos, construímos nossa família nos 
respeitando acima de qualquer coisa e, hoje, estamos, juntos, 
envelhecendo e ensinando a Pedro Francisco e Catarina, como 
manter uma família unida por tanto tempo, declara Pedro 
de Souza.

 Levando em conta tudo o que já vivenciou 
em teatro até agora e ao teatro que se faz 
atualmente, o que diria Pedro de Souza a um jovem 
que deseja fazer teatro? Responde de pronto: 
Estudar. Ler muito. Conhecer a história do teatro, dos seus 
encenadores, dos seus autores. Assistir grandes espetáculos. 
Assistir montagens amadoras. Assistir montagens ao ar 
livre. Sindicalizar-se. Exigir seus direitos, sem esquecer das 
obrigações. Enfim, entregar-se à arte da dramaticidade com 
amor, com dedicação, com responsabilidade, com vontade de 
aprender.

 Associado às entidades de classe desde a 
APATEDE-PE, Pedro de Souza acompanhou a 
brava luta do companheiro e amigo Paulo de 
Castro e outros colegas da classe, para tornar o 
gostar de fazer teatro uma profissão, em algo que 
fizesse esta atividade respeitada perante a 
sociedade. O artista é um profissional tanto quanto é o 
médico, o engenheiro, o arquiteto, o advogado. Hoje, o 
SATED-PE luta por nossos direitos, por uma carreira 
mais digna para todos os artistas e luta, principalmente, para 
tornar a nossa profissão, uma profissão de respeito, declara. 
E finaliza: Mesmo sem subir nos palcos desde 2002, nunca 
me desliguei dele, pois convites surgiram, a exemplo da 
Paixão de Cristo do Recife e de Um Sábado em 30, 
que retorna aos palcos do Recife, ainda este ano, produzido 
pelo meu filho, Pedro Francisco de Souza, que, hoje, dirige a 
área de produção do Teatro de Amadores de Pernambuco. 
Mas a idade e o estar morando mais distante me fizeram 
recuar da decisão de viver o Major Paulino em Um Sábado 
em 30. Seria, claro, um grande retorno e a mais feliz 
maneira de comemorar meus 50 anos de teatro. Mas a idade 
pesa; 3 pontes de safena pesam. Fora isto, me vejo em cena 
quando me deparo com o amor que meu filho tem pela arte de 
interpretar, de produzir, de aprender com seu grande mestre, 
que é José Pimentel. Me sinto em um palco ao receber esta 
homenagem do SATED e de todos os colegas de profissão. 
Me sinto num palco ao me ver como capa do Ribalta.

urante dois anos (2011-2012) tive Duma convivência assídua com 
Joacir Castro. Ele vinha aqui em 

casa para me visitar, eu que estava sem 
andar por causa das sequelas de dois AVCs, 
que até hoje me atormentam. Achou que 
precisava de uma bicicleta ergométrica 
para movimentar as pernas e não entrevá-
las. Dias depois chegou o equipamento por 
ele enviado e que ainda está no mesmo 
lugar na minha sala, sendo utilizado todos 
os dias, e lembro dele, da sua generosidade, 
todas as vezes que vou usá-lo.

Reencontrei Joacyr Castro, quando 
era supervisor do Espaço Pasárgada, 
encaminhado pela presidente do SATED-
PE, Ivonete Melo, para que fosse 
entrevistado para a capa do Ribalta, o que 
aconteceu. Na reportagem, ele dizia que ia 
doar o seu Teatro Pedra que Canta, em 
Itamaracá, para o SATED-PE ali instalar a 
Casa do Artista. Ivonete Melo visitou o 
local, a convite dele, só faltando os trâmites 
legais para que a sua doação fosse 
concretizada.

Porém conhecia Joacir Castro há 
muito tempo, desde a época em que fez 
teatro no TPN. Uma vez, ficamos eu, ele, o 
também falecido Marcus Siqueira, a 
conversar na Pracinha do Diário, sentados 
no banco, até o amanhecer do dia, sobre 
“potocas” da vida, dando gostosas 
gargalhadas. Assim como fizemos, 
recentemente, eu e ele, aqui em casa. Numa 
dessas vezes, ele disse uma frase, que não 
recordo mais, e logo me veio a idéia: Taí um 
excelente título para um livro, disse na hora. 
Concordou, mas queria saber o assunto do 
livro. Você, um ícone do teatro pernambucano, 
respondi .  Re lutou mas  ter minou 
concordando, porque insisti muito. E 
começamos o projeto, muito lentamente 
porque eu ainda tinha grande dificuldade 
em escrever.

Decidimos, então, em gravar suas 
memórias. Trouxe gravador e fitas 
cassetes. Aí a coisa degringolou, pois eu 
fazia as perguntas e ele preferia cantar 
canções dos espetáculos que viu quando 

foi diretor do Teatro de Santa Isabel e de 
relembrar cenas de sua infância no sertão. 
Reclamei, mas de nada adiantou. Cantava 
muito, antigas canções, e parecia muito 
feliz recordando aquilo que gostava de 
fazer, não queria falar sobre pessoas 
famosas, sobre política, sobre sua vida 
cheia de contatos com personalidades 
teatrais, sobre a época em que dirigiu o 
Teatro de Santa Isabel, quando viu o 
governador Miguel Arraes sair do Palácio 
do Campo das Princesas preso pelos 
militares, quando foi preso e solto por 
intermediação de Edrízio Pinto.

Fui então pesquisar no Google, e 
fiquei espantado sobre a quantidade 
enorme de referências sobre Joacir Castro, 
um dos grandes militantes do teatro 
pernambucano, participante do Teatro de 
Cultura Popular, do MCP – Movimento de 
Cultura Popular, do Teatro Popular do 
Nordeste – TPN (1966-1967, diretor do 
Teatro de Santa Isabel, fundador do Teatro 
da Universidade Católica de Pernambuco, 
ao lado de José Mário Austregésilo e 
Rober to  P imente l ,  cu ja  pr imei ra 
montagem foi Eles Não Usam Black-Tie, de 
Gianfrancesco Guarnieri, com direção de 
Lúcio Lombardi. Enfim uma vida inteira 
dedicada ao teatro. 

Mas, sobre a passagem dele pelo 
Rio e São Paulo, quase nada havia 
registrado, assim tive que puxar pela sua 
memória, mas ele preferia adiar as 
recordações e relembrar o passado, 
cantando canções dos espetáculos. Assim 
não dava para escrever um livro, então ele 
resolveu: eu trago tudo gravado, já prontinho, 
certo? Combinado. Não voltou mais. Soube 
que estava internado e depois Ivonete 
Melo me disse que ele morrera. Joacir 
Castro me ajudou muito nos momentos 
difíceis que tive para recuperar as sequelas 
de dois AVCs, especialmente para 
aquisição dos remédios caríssimos. Um ser 
humano magnânimo. Um ícone do teatro 
popular. Vou parar por aqui pois estou 
chorando.. muito emocionado, com 
saudades.

Pedro de Souza completa 50 anos de teatro Joacir Castro – um ícone
 do teatro popular

CONDOLÊNCIAS

(*) Valdi Coutinho

Pedro de Souza e Zélia conheceram-se no teatro, casaram-se e constituem família há 45 anos

Joacir Castro em momentos recentes de descontração na casa ao lado do Teatro 
Pedra que Canta, em Itamaracá
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ela primeira vez de caráter não mais Pcompetitivo, a programação completa do 
12º Festival Estudantil de Teatro e Dança 

acontecerá no Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, 
Bairro do Recife. Tel: 3355 3321 e 3355 3320), de 
13 a 30 de agosto, às 19h. Ingresso: R$ 10,00 
(preço único promocional). Parte da venda 
antecipada dos ingressos serve como incentivo 
financeiro de produção para cada equipe.

Em 2014, o evento reúne produções de 
teatro e dança de escolas públicas e particulares, 
universidades e cursos de artes cênicas das cidades 
do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, 
Igarassu e Vitória de Santo Antão, com o objetivo 
de revelar talentos. O Festival é uma realização do 
produtor Pedro Portugal com apoio da Prefeitura 
do Recife e Centro de Formação das Artes Cênicas 
Apolo-Hermilo. Os homenageados deste ano são 
a atriz Maria de Jesus Baccarelli e o professor de 
dança Eduardo Freire (Cuca).Mais informações: 
www.festivalestudantil.blogspot.com.br ou 3222 
0025.

PROGRAMAÇÃO da Mostra Teatral – 
dia 13 -Arlequim, Servidor de Dois Patrões (Espaço 
Criança Esperança de Jaboatão, texto de Carlo 
Godoni, direção de Altino Francisco); dia 14 - O 
Estrangulador (Grupo de Teatro e Pesquisa 
Repertório e SESC Casa Amarela, texto de Sotero 
Caetano, direção de Adriana Madasil e Caio 
Andrade); dia 15 - Então, Bate! (Casa Mecane, texto 
de criação coletiva,direção de Dado Sodi); dia 16 - 
às 16h30, As Maravilhas de Alice (Cia. de Teatro e 
Dança Souza Leão e Colégio Souza Leão, texto e 
direção de Nino Fernandes);.Dia 17 - às 16h30, 
Flicts, a História de Uma Cor (Grupo Arte em 
Movimento e Instituto Federal de Pernambuco, 
texto de Ziraldo e Aderbal Júnior, direção de Black 
Escobar);

Dia 20 - às 19h, Verdade Tropical – Um 
Exercício de Liberdade (Curso Profissional de Teatro 
d a  E s c o l a  M u n i c i p a l  d e  A r t e  Jo ã o 
Pernambuco,texto e direção de Fred Nascimento); 
dia 21 - às 19h, Engenho Banguê (Cia. Cênica 
Yakecan e Escola Municipal de Arte João 
Pernambuco, texto e direção de Otacílio Júnior); 
dia 22 - às 19h, Obsessão em QuatroAtos (V Turma de 
Iniciação Teatral Cênicas Cia. de Repertório, texto 
de criação coletiva, direção de Antônio Rodrigues); 
dia 23 - às 19h, Na Trilha do Tempo (Cia. Recriar e 
Escola Professora Amélia Coelho, texto de Cleiton 
Santiago, direção de Thamiris Mendes) e 
excepcionalmente às 20h, Incelença para Terra Que o 
Sol Matou (Cia. Por Trás da Cena e Escola de 
Referência Senador João Cleofas de Oliveira, texto 
de César Leão, direção de Thamiris Mendes); dia 
24 - às 16h30, A Bruxinha Que Era Boa (Projovem 
Adolescente de Igarassu, texto de Maria Clara 
Machado. Direção de Erineide Moreira). Não há 
programação na segunda-feira.

Dia 26 - às 19h, Rasgando Escuridão 
(Grupo São Gens de Teatro e Associação Cultural 
Boi Menino. texto e direção de Anderson Leite); 
dia 27 - às 19h, Imago – A Máquina de Roubar 

Sentimentos (Grupo de Teatro Macambira e 
Academia Santa Gertrudes, roteiro e direção de 
Gabi Cabral); dia 28 - às 19h, Campeões do Mundo 
(Grupo de Teatro Dose Humana e Colégio 
Marista São Luís, texto de Dias Gomes, direção de 
Fátima Aguiar).

Dia 29 - às 19h, O Pequeno Príncipe 
(Academia Santa Gertrudes, direção de Tita 
Pereira e Evelyne Almeida); Maracatu Transformação 
(Equipe de Dança e Colégio Equipe – direção de 
Taynanda Carvalho e Viviane Lira); Torcer, Sorrir, 
Dançar! (Culturarte Escola de Formação em 
Dança,direção de Michelle Mourão); Disritmia 
(Grupo NAP de Dança e Colégio NAP, direção de 
Viviane Lira); (intervalo), No Baile de Máscaras 
(Culturarte Escola de Formação em Dança, 
direção de Taiane Moraes e Natália Capistrano); 
Chorus Lá in NE (Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia, direção de Black Escobar); 
Por Acaso (Pantomima Cia. de Dança, direção de 
Taynanda Carvalho e Viviane Lira) e Retalhos de Um 
Corpo (Contra Passos Stúdio de Dança e EREM 
João Pessoa Guerra, direção de Joel Carlos).

 Dia 30 - às 19h, Variações Clássicas 
(Branca de Neve, Princesa Florine, Paquita e 
Arábia) (Culturarte Escola de Formação em 
Dança, direção de Viviane Moraes); Amore (Grupo 
Intercruzados, direção de Carla Santana); Cartas 
Reais (Cia. de Dança Souza Leão, direção de Nino 
F e r n a n d e s  e  C l á u d i a  F e r n a n d e s ) ; 
Cococorpocorpococo(Curso de Licenciatura em Dança 
da UFPE, direção de Roberto Silveira, Djalma 
Rabêlo, Stefany Ribeiro e Taciana Ramos) - 
(intervalo) - Valsa das Flores (inspirada no Ballet 
Quebra Nozes) (CarolemosDançarte, direção de 
Carol Lemos); A Casa é Sua (Grupo Andança e 
Colégio Marista São Luís, direção de Julcélio 
Nóbrega); Livre Tango (Culturarte Cia. de Dança e 
Escola de Formação em Dança,direção de 
Michelle Mourão) e Santo Antônio, Casamenteiro 
(Cia. de Dança e Teatro Luardat, direção de 
Claudineide Rodrigues)

Dia 31 – às 16h – Avaliação do Festival. 
Maiores informações com o produtor Pedro 
Portugal, (81) 9146 2402 / 9223 3850, ou com o 
assessor de comunicação do evento, Leidson 
Ferraz (81) 3222 0025 / 9292 1316.

Agosto de 2014

12º Festival Estudantil de Teatro e Dança 

Patrimônio/Engenho Timbi prossegue com entrada gratuita
 projeto Camaragibe Redescobrindo sua OHistória, inédito em Pernambuco, criado 
pelo produtor, historiador e ator Euclides 

Farias, apresentará o espetáculo Engenho Timbi, nos 
dias 12 e 13 de agosto, terça e quarta, às 16h, com 
entrada gratuita, patrocínio do Funcultura, Fundarpe, 
Secretaria de Cultura e Governo do Estado de 
Pernambuco.

Durante a visita guiada até o Engenho 
Timbi, haverá palestra, vídeo e uma encenação de 
esquete teatral com um intérprete de Libras. Toda a 
encenação tem a preocupação de enfatizar os 
patrimônios e suas histórias, sem perder a 
característica teatral, indo desde contações de 
histórias trazendo um didatismo, beirando uma aula 
formal, a uma plasticidade espacial na busca de 

ocupação e desenhos cênicos, tendo na figura do ator 
peça imprescindível na quadrangulação do projeto: 
patrimônio – teatro – texto – ator – público. 
Ficha Técnica – realização de Euclides Farias, texto 
de Geraldo Cosmo, encenação de Anderson Henry, 
produção executiva e monitoria de visitação de 
Euclides Farias, elaboração do projeto e assistente de 
produção de Eliz Galvão, vídeo institucional de: 
Rubemar Graciano, direção de arte e confecção de 
figurino de Francis de Souza, fotografia e filmagem 
de Clã de Comunicadores, designer gráfico de 
Rômulo Nascimento, intérprete de Libras -Irani Silva, 
técnico de apoio: Josinaldo Alves, facilitador das 
oficinas sobre Camaragibe: Rivaldo Borba, elenco: 
Cláudia Alves, Diógenes Lima, Euclides Farias, 
Francis de Souza, Pedro Dias e Rômulo Nascimento.

Wedson Garcia

Momento de Incelença para a Terra que o Sol
 matou,texto de César Leão

 Associação Reviva está realizando a exposi-Ação Recordança 10 Anos: Cnstruir, Sentir e Olhar 
a Dança, no Centro Cultural Correios, Av. 

Marquês de Olinda, 262, Recife Antigo, aberta ao 
público de 6 de agosto a 2 de novembro, de terça a 
sexta-feira, das 9 às 18h, e aos sábados e domingos, 
das 12 às 18h, com entrada franca, A mostra tem o 
patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura.

A partir de três ambientes-conceito: 
bastidores, palco e plateia, o acervo expõe parte de 
seu material e propõe percursos da história da 
dança do Recife para o público percorrer. A expo-
sição conta com vídeos, fotografias, programas de 
espetáculo e outros registros históricos que reve-
lam múltiplos olhares para o fazer e presenciar a 
dança além de elementos de cenografias e figurinos 
que remetem a espetáculos da história da dança 
local.

Os três ambientes-conceitos escolhidos 
para conduzir o visitante na exposição "RecorDan-
ça 10 anos: construir, sentir e olhar a dança", que 
estreou na última terça-feira (5), no Centro Cultural 
dos Correios, não poderiam ser melhor delineados. 
"Plateia", "palco" e "bastidores" foram os recortes 
escolhidos pelas curadoras Valéria Vicente, Liana 
Gesteira e Roberta Ramos para situar o público.

A mostra, que ocupa todo o segundo 
andar do Centro Cultural dos Correios, é toda 
ambientada com trilhas de espetáculos. No ambi-
ente "Plateia", o visitante se depara com um painel 
de cartazes de diferentes períodos e estilos, além de 
fotos de plateias em diferentes casas de espetáculos 
do Recife, como o Teatro de Santa Isabel e o Teatro 

do Parque. O ambiente "Palco", por sua vez, con-
templa os aspectos dramatúrgicos, como cenários e 
figurinos reproduzidos para o ambiente e retrata-
dos em fotos, que são dividas por eixos temáticos, a 
exemplo da sexualidade na dança.
Já o espaço intitulado "Bastidores" pretende discu-
tir os processos criativos, ensaios e articulações 
políticas necessárias ao fortalecimento da dança. O 
primeiro recorte deste ambiente, segundo Valéria, 
trata da preparação para entrar em cena, o que 
justifica uma sala destinada só ao camarim, com 
espelhos, figurinos e homenagens a grandes nomes 
da dança.

O Movimento da Dança do Recife e a 
Associação de Dança do Recife recebem salas 
específicas, assim como os movimentos estéticos e 
políticos da dança, a exemplo do Manguebit e do 
Movimento Armorial. Os aspectos que estruturam 
a dança compõem um segundo recorte de "Basti-
dores", num espaço que reproduz uma sala de 
dança, fazendo referência à formação. Também 
compõem o espaço vídeos com depoimentos 
sobre processos criativos e um áudio de uma aula 
de balé clássico gravado em 1950 pela Rozenblit. A 
exposição coincide com a realização da Mostra 
Brasileira de Dança

A exposição conta com o patrocínio dos 
Correios, e tem curadoria feita por Liana Gesteira, 
Roberta Ramos e Valéria Vicente. O projeto expo-
gráfico é de Carla Gama, a produção geral de Ânge-
lo Filizola e Afonso Oliveira, a coordenação peda-
gógica de Ailce Moreira e a produção de curadoria 
é de Taína Veríssimo.

Recordança comemora 10 anos de atividades

Oficinas de Bonecos de Pernambuco
 Ponto  de  Cu l tu ra  Bonecos  de OPernambuco realizará, gratuitamente, 
oficinas de Iniciação a Formação de 

Recreadores com Bonecos e de Dramaturgia,. Para 
se inscrever, o interessado deve comparecer a sede 
do ponto de cultura, que fica na Rua Canapi, 132, 
Vasco da Gama, no Recife, fone: (81) 3268-4002. 
.A Oficina de Recreadores com Bonecos, que terá 

início no dia 9 de agosto, será ministrada aos 
sábados, no horário das 8h às 12h, com duração 
total de 30 h, até o dia 26 de setembro. Nela, serão 
ensinadas técnicas de confecção de bonecos de 
espuma, além dos exercícios de manipulação, 
improvisação e o desenvolvimento de atividades 
lúdicas que complementam o conteúdo do curso. 
 A Oficina de Dramaturgia – Do esquete 

ao curta metragem, começa no dia 16 de agosto, 
sendo realizada sempre aos sábados, no horário 
das 8h às 12h, até o dia 6 de setembro, com duração 
total de 20 h/a. O curso objetiva promover o 
desenvolvimento de técnicas em composição de 
textos dramáticos, através de experiências práticas 
na criação e encenação de estórias curtas.
 De acordo com Andreia  Sousa, 

coordenadora pedagógica do ponto de cultura, as 
duas oficinas integram o plano de trabalho da entidade e não 
são exigidas experiências anteriores na área. Qualquer 
pessoa maior de 12 anos pode participar das atividades. O 
projeto tem patrocínio do Programa Cultura Viva, 
uma iniciativa do Ministério da Cultura, em 
convênio com o Governo de Pernambuco através 
da Fundarpe.

 Cia. Etc. está de volta, após três anos de Aestrada, DarkRoom ganha temporada nos 
fins de semana (sábados e domingos) de 

agosto, até o dia 31, no Espaço Vila (Rua Radialista 
Amarílio Nicéia, 7, Santo Amaro em frente à TV 
Jornal, Recife), sempre às 19h. O espetáculo circun-
da a temática da sexualidade através da metáfora do 
ambiente íntimo, onde a privacidade permite o 
encontro com o outro e consigo. Fantasias brincam 
com os enfrentamentos humanos em uma conversa 
de corpos e identidades. A nova temporada de Dark-
Room tem o incentivo do Fundo Pernambucano de 
Incentivo à Cultura (Funcultura).Mais informações: 
(81) 9699.2731 (Hudson Wlamir), www.ciaetc-
.com.br e www.facebook.com/paginaciaetc.

O projeto é fruto de pesquisa desenvolvi-
da continuamente pelos integrantes da companhia, 
que assinam coletivamente a criação do espetáculo, a 
partir da direção de Marcelo Sena. Para DarkRoom, a 
investigação se deu intensamente na área dos estu-
dos de identidade e gênero, assim como a Teoria 
Quer e os Estudos Culturais. O retorno do espetá-

culo, que conta em seu elenco com Elis Costa, José 
W Júnior, Marcelo Sena e Renata Vieira, soma ao 
seu conteúdo as mais recentes explorações da com-
panhia, que vem pensando sobre corpo e áudio, 
esboçando o conceito de “audiodança”.

A partir disso, o espetáculo traz outras 
formas de explorar as questões auditivas. A própria 
trilha sonora, criada por Marcelo Sena e pela banda 
Rua, (Caio Lima e Hugo Medeiros), é composta 
pelas vozes dos bailarinos e dialoga com o som 
produzido pelo corpo. A iluminação, criada por 
Saulo Uchoa, é composta por várias luminárias e 
executada pelos próprios intérpretes, ao longo do 
espetáculo. O cenário foi elaborado por todo o 
elenco do grupo, trazendo a intimidade do quarto 
como proposta de ambientação. O figurino é assina-
do por Maria Agrelli e Juliana Beltrão, do Coletivo 
Lugar Comum e a produção do trabalho é de Hud-
son Wlamir.

Afora a temporada de agosto, ainda este 
ano, a Cia. Etc. promoverá desdobramentos do 
projeto DarkRoom. A aproximação da companhia a 

entidades que tem relação com as questões de gêne-
ro, orientação sexual e direitos humanos propicia o 
desenvolvimento das futuras ações. Estão previstas 
sessões itinerantes do espetáculo, continuação do 
processo de pesquisa, mesas-redondas com artistas-
criadores da companhia, estudantes, professores, 
pesquisadores de arte e público em geral, além de 
demonstrações públicas da pesquisa prática a partir 
dos princípios corporais investigados durante o 
processo criativo.

DarkRoom tem nova temporada em agosto no Espaço Vila

As curadoras da exposição comemorativa dos 10 anos do Recordança, Liana Gesteira, 
Roberta Ramos e Valéria Vicente
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Teatro de Quinta abraça
Flávia de Gusmão em agosto

 Teatro de Quinta acontece todas as Oquintas, às 20h e, em agosto, o projeto 
abraça Flávia de Gusmão, jornalista e 

autora de contos que tratam de forma arguta as 
relações do cotidiano e questiona com humor e 
sagacidade posturas dogmáticas de ambos os 
gêneros. Em 2012, 101 contos foram compilados e 
publicados no seu livro Sexo@cidades. No projeto, 
os atores que têm o desafio de dar vida a alguns 
destes contos são Ana Medeiros, Lano de Lins e 
Ana Nogueira.  Informações e reservas: 
casa17.maravilhas@gmail.com

Realizado em ambiente domiciliar, o 
Teatro de Quinta dialoga duas linguagens artísticas: 
Literatura e Teatro e se desenha como um teatro de 
guerrilha onde a resistência dá o tom e os artistas 
experimentam sua autonomia, a auto-gestão da sua 
arte. A cada mês, um autor é convidado a se 
entregar a ação. No segundo semestre deste ano, o 
projeto Casa.17 – Experimento, cultura e diversão 
se tornará itinerante e focará suas ações apenas no 

Teatro de Quinta. A partir de então, a cada mês, 
além de um novo autor, um novo elenco, também 
terá uma nova casa que irá acolher suas atrações.

A Casa.17- Experimento, cultura e 
diversão é um projeto independente de 
intervenções artísticas em ambiente domiciliar, 
idealizado pela atriz e educadora Márcia Cruz e 
produzido por ela e Plinio Maciel, igualmente ator e 
educador. A proposta é de fazer do espaço 
doméstico um espaço público, mantendo um 
equilíbrio de convivência entre esses territórios. 
Dentre suas ações destaca-se o Teatro de Quinta.

As vagas são limitadas, posto que o 
ambiente não foi pensado para teatro, por isso 
funciona sob reservas. Todas as informações - o 
endereço inclusive - são repassadas por e-mail: 
casa17.maravilhas@gmail.com. A apresentação é 
paga, mas os ingressos não têm preço estipulado, 
fica a critério do espectador refletir sobre o valor 
que ele dá ao trabalho do artista e, ao final da 
apresentação, pagar o quanto achar que deve. 

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O 14º FESTEL
stão abertas as inscrições para o 14º Festi-Eval de Teatro de Limoeiro – Festel, até o 
próximo dia 19 de setembro de 2014, que 

podem ser feitas via correio, ou no seguinte 
endereço: Secretaria de Cultura e Juventude de 
Limoeiro, Praça da Bandeira, S/N, Limoeiro, 
Pernambuco, CEP: 55700-000.O regulamento 
e a ficha de inscrição estão disponíveis no ende-
reço www.festellionarte.blogspot.com, outras 
informações podem ser obtidas através do e-
mail lionarte@gmail.com

Para participar da 14º edição do Festel, 
além da ficha de inscrição devidamente preen-
chida, são necessárias, duas cópias do texto, 
release do espetáculo, s nopse do espetáculo, i
proposta do diretor, currículo artístico do dire-
tor, Dvd do espetáculo (em plano aberto, sem 
cortes), comprovação de matrícula do aluno, 
comprovante de atividades do funcionário e 05 

fotos do espetáculo.
Nas categorias adultas e para infância e 

juventude da Mostra Competitiva Estudantil 
serão concedidos prêmios em troféus para os 
melhores das seguintes categorias: espetáculo, 
direção, ator, atriz, ator-coadjuvante, atriz-
coadjuvante, cenário, figurino, maquiagem, 
sonoplastia, iluminação, especial do júri, revela-
ção para infância e juventude e revelação adulta. 
Aos espetáculos que forem selecionados ou 
convidados para participar da Mostra Nacional 
Paralela, será entregue troféu de participação. 

O Festel é um dos grandes eventos 
culturais consolidados do interior de Pernam-
buco, sendo considerado o segundo maior 
festival de teatro da região, reunindo em um só 
palco não só as produções estudantis, mas tam-
bém produções de companhias e grupos profis-
sionais. 

2º Festival Palhaçaria promove 
Oficina de Bufão com Luciana Vicava

 2ª edição do festival “Palhaçaria”, que será Apromovido pela Cia. Animée, de 13 a 20 
de setembro, no Centro Apolo-Hermilo e 

Teatro de Santa Isabel, oferecerá uma “Oficina de 
Bufão” com Luciana Viacava (SP), palhaça, atriz, 
diretora, educadora e preparadora de atores. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 
de agosto pelo e-mail: contatooficinaspalhaca-
ria@gmail.com, com carta de intenção, currículo 
resumido e contatos do(a) interessado (a). As 
aulas acontecerão de 15 a 19 de setembro, das 9 às 
13h, no Sesc Santo Amaro (Rua Treze de Maio, 
455, Santo Amaro. Tel. 3216 1728). São 20 vagas 
disponíveis voltadas a atores, palhaços, bailarinos 
e artistas em geral (homens e mulheres maiores de 
21 anos). O resultado da seleção sai até 5 de 
setembro.
  Os bufões são seres que zombam de 
tudo e se divertem a parodiar a vida dos homens. 
Através de seus corpos e lógica distorcidos, evi-
denciam as deformações de nossa sociedade, nos 
levando à reflexão. A oficina tem como finalidade 
apresentar e pesquisar esse universo paradoxal: 
trágico e cômico, grotesco e sublime, lúcido e 
louco, através de um olhar específico. Aqui, a 
abordagem do bufão passa pelo estudo do movi-
mento e do estado de jogo, necessário para se 
chegar ao território bufonesco de base.
 Há 22 anos com pesquisa voltada para o 
teatro cômico e gestual, Luciana Viacava já estu-
dou na Escola Internacional de Teatro Jacques 

Lecoq, em Paris, e na KiklosScuola, na Itália, onde 
também participou do workshop The Bodyof-
Movement, com Norman Taylor. Ela é uma das 
fundadoras da Cia. do Ó, companhia que pesquisa 
a palhaçaria feminina, e é ainda integrante dos 
Doutores da Alegria, atuando há nove anos como 
palhaça em hospitais da cidade de São Paulo e 
como professora em diversos cursos da Escola 
dos Doutores.

ineasta, escritor, cenógrafo, provocador, o Cmultiartista, Derek Jarman (1942-1994) é 
um  dos  precursores  do  c inema 

independente inglês, abordando de maneira 
poética questões políticas e sociais de seu tempo. 
O britânico ganha a primeira retrospectiva 
completa de sua obra na mostra "Derek Jarman: 
cinema é liberdade", que acontece entre 5 e 24 de 
agosto, na Caixa Cultural Recife. Os ingressos 
custam R$ 2 (inteira) e R$ 1 (meia). A mostra vai 
exibir sete curtas dirigidos pelo cineasta, 15 longas 
produzidos por ele, e dois documentários sobre a 
sua produção. O tema foi escolhido para destacar 

uma das grandes buscas de Jarman na vida e na 
arte a liberdade das pessoas.

Serão exibidos, além de seus curtas-
metragens, os 15 longas de Jarman, incluindo os 
icônicos “The Last of  England” (1987), 
“Sebastiane” (1976), “Caravaggio” (1986) e 
“Blue” (1993). O evento projetará ainda o inédito 
“Will You Dance With Me?", lançado este ano e 
exibido, até agora, apenas na Inglaterra. Entre as 
atividades do evento, estão programados debates e 
palestras, com intelectuais como os professores 
Alexandre Figueirôa e AngelaPrysthon, que 
refletem sobre o legado do cineasta.

Derek Jarman:
Cinema é liberdade

Dia Mundial da Fotografia
é celebrado com exposição

19 de Agosto é o Dia Mundial da Fotografia e, 
em Pernambuco, a data será lembrada na Livraria 
Saraiva do Shopping Recife e Rio Mar, com a 
abertura da exposição “O casamento dos 
sonhos”, que reúne fotos artísticas no estilo 
fotojornalismo de autoria dos fotógrafos 
Fernando Raphael eFabiana Schreiner, 
destacando as diversas áreas como ensaio de 
noivos, makingoff, recepção, cerimonia e o 
trashthedress. A abertura oficial será no dia 
19/08 as 19hs na Saraiva do Shopping Recife, e 
na Saraiva do Shopping Rio Mar no dia 26/08 as 
19hs com coquetel para convidados e showroom 
de moda e noivas reunindo formadores de 
opinião de diversos segmentos. A exposição fica 
em cartaz na Saraiva do Shopping Recife até o dia 
24/08, e na Saraiva do Shopping Rio Mar até o 
dia 31/08 e terá acesso aberto ao público no 
horário de funcionamento comercial.

A mostra vai reunir 30 fotos, que 
ficarão distribuídas nas cinco ilhas temáticas. As 

imagens foram cuidadosamente selecionadas 
pelos autores dentre os trabalhos realizados ao 
longo de suas carreiras. No quesito casamento, 
vários eventos foram retratados e ganham 
destaques, por exemplo, a foto do casal Luciano e 
Rose, em que os fotógrafos registram um lindo 
por do sol enquanto o casal caminha na praia. 
Outra imagem que chama atenção é a cena do 
detalhe dos sapatos da noiva com uma 
iluminação artistica, sem esquecer os pequenos 
detalhes de grandes casamentos, como o par de 
alianças dos noivos, a decoração do vestido da 
noiva, o cenário do altar, dentre outros.

Como o tema principal do evento é 
fotografia, quem for ao lançamento da mostra 
concorrerá a dois ensaios fotográficos do 
Fernando Raphael Studio/Classe A Estúdio. 
Durante o período de lançamento das exposições 
os convidados irão degustar os drinks exóticos da 
Mister Bar Tender e um set list de músicas para os 
casais, desenvolvido pelo DJ Beto Karioca.

Textos da jornalista Flávia de Gusmão serão dramatizados no Teatro de Quinta

A palhaça e educadora Luciana Viacava ministrará
 oficina no 2º Festival Palhaçaria

Cineasta britânico Derek Jarman tem retrospectiva na Caixa Cultural Recife, em agosto  
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Cursos de Dança do Ventre
A bailarina Suzana Nawaar ministra curso no Espaço Zambak, Rua Soares Moreno, grupo 01, nº 24, 
Tamarineira, telefones (81) 88030651 e 99637337; também na Criart Cia. De Dança (81) 88877881 e 
no Studio Árabe Hannah Costa, Rua Lopes de Carvalho, Madalena, fone (81) 99137337.
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·� �O dançarino popular Will Robison foi 
convidado pela presidente do SATED-PE, 
atriz Ivonete Melo, e aceitou, fazer parte do 
Conselho Fiscal do nosso sindicato, repre-
sentando a dança. Ele fez uma visita especial 
a Ivonete Melo para agradecer a sua escolha.
·��Estão abertas as inscrições para o Projeto 
“Por Dentro do Palco”, que consiste de 
visitações aos teatros de Santa Isabel, 
Marco Camarotti e Luiz Mendonça durante 
a 11ª Mostra Brasileira de Dança, para gru-
pos de até 15 pessoas por local que, além de 
conhecer a história desses teatros e como 
eles funcionam, poderão assistir ao ensaio 
de atrações da programação do evento, 
como desvendamento da atividade da 
dança por dentro dos bastidores das casas 
de espetáculos. Maiores de 14 anos podem 
se inscrever através do e-mail: partici-
pe@mostrabrasileiradedanca.com.br.  
Informações: (81) 3421 8456.
·� � Já estão abertas as inscrições gratuitas 
para o projeto "Dança Interativa", que o 
Acupe Grupo de Dança vai promover nas 
cidades de Camaragibe, Jaboatão dos Gua-
rarapes e Cabo de Santo Agostinho, reali-
zando em cada uma encontro/workshop 
sobre Dança e Interatividade, além dos 
espetáculos “Coreológicas Recife” e “Per-
formance Jogo Coreográfico”. São 20 
vagas por cidade para cada encon-
tro/workshop. Inscrições (com dados e 
contatos do interessado) pelo e-mail: acu-
pegrupodedanca@gmail.com. O projeto 
conta com incentivo do Funcultura e será 
realizado de 8 a 30 de agosto. Mais informa-
ções: (81) 3222 0025.
·��Durante os meses de agosto e setem-
bro, no Teatro Valdemar de Oliveira, ás 
16h30 dos sábados e domingos, está 
sendo encenado pela Cia Popular de 
Teatro de Camaragibe,o espetáculo O 
Menino Detrás das Nuvens, texto de Carlos 
Augusto Nazareth, direção de Izaltino 
Caetano, este homenageado por 30 
anos de teatro. O texto já ganhou prê-
mios da FundaçãoNacional do Livro 
Infantil e Juvenil, melhor texto do Festi-
val de São José do Rio Preto e indicação 
de melhor texto do Mambembe.
·� � Foi realizado, recentemente, o IV 
Congresso Internacional Sesc PE e 

UFPE de Arte-Educação, com a parti-
cipação de vários nomes de prestígio 
das artes cênicas e da educação do país, 
entre os quais João Silvério Trevisan e 
Guilherme Coelho.
·� �O musical Chuva Chuvarada cumpre 
nova temporada no Teatro Joaquim 
Cardoso, às 16h dos domingos.
·��A Caixa Cultural convida para a aber-
tura da exposição “Bel Borba: Intervém 
Urbano”, na próxima terça-feira, 12 de 
agosto, às 19h30, na Caixa Cultural Reci-
fe, com classificação livre. A mostra é 
composta por 88 obras reunidas na Bel 
Borba Intervém Urbano, que retratam 
o passado, o presente e o futuro da 
musa inspiradora do artista, a cidade de 
Salvador. Para a temporada na capital 
pernambucana, o baiano produziu 
cinco obras exclusivas e inéditas com 
colagens sobre paisagens recifenses.A 
visitação será de 13 de agosto a 12 de 
outubro, de terça a sábado, das 12h às 
20h e aos domingos das 10h às 17h, 
com entrada gratuita. Agendamentos 
para visita guiada com grupos podem 
ser realizados de segunda-feira à sexta 
das 12h às 18h pelo telefone 3425-1900.
·� �Agradecemos o convite que nos foi 
enviado por Roberto Cristiano e Cint-
hia Marcelle para a aula inaugural dos 
cursos dos cursos de dança do Colégio 
Rosa Gattorno, na Rua Dr.José Maria, 
1106, Tamarineira. Maiores informa-
ções pelos telefones (81) 88624085, 
92089414 e96727688.

hega ao fim, oficialmente, a 6ª edição do Cprojeto  promovido pela A Busca do Ator,
Artepe - Associação dos Realizadores de 

Teatro em Pernambuco, Companhia de Teatro 
Omoiós e coordenado pelo ator, diretor e 
produtor Manoel Constantino. A oficina, com 
duração de quatro meses, teve como objetivo 
principal tornar a arte da interpretação acessível 
para estudantes das comunidades do Recife. E 
para marcar o encerramento do curso, 
Constantino e os alunos realizarão uma 
intervenção urbana pelas ruas do Recife 
Antigo.

A ideia, de acordo com ele, é dar aos 
alunos novas percepções sobre o cenário 
urbano do Recife, além de observar o tipo de 
reação que a ação provoca nas pessoas. 
“Representar na rua é um desafio muito maior do que 
em um palco tradicional (italiano). É mais instigante. 
Exige do ator uma maior disponibilidade e fé cênica 
para convencer o transeunte a parar para ver”, explica. 
A intervenção está marcada para começar às 
15h. A Caixa Cultural do Recife, onde as aulas 
são realizadas, será o ponto de encontro. De lá, 
o grupo segue até a Praça do Arsenal 
declamando textos de poetas que falam sobre a 
relação do homem com a cidade, como Carlos 

Pena Filho.
Nesta edição, o curso recebeu 30 

alunos, todos provenientes de escolas da Zona 
Oeste do Recife e com idades entre 13 e 17 
anos. Durante a oficina, os alunos receberam 
aulas gratuitas do programa básico de ingresso 
ao teatro, o que inclui aquecimentos pré-cênico, 
técnicas de improvisação e fixação, exercícios 
de imaginação, interpretação, entonação de 
voz, movimentos gestuais e jogos dramáticos. 
O transporte dos alunos de suas escolas até a 
Caixa Cultural, onde aconteceram as aulas, foi 
proporcionado pelo projeto. 

O projeto a Busca do Ator existe 
desde 1991 e já foi, inclusive, premiado pela 
Fundação Nacional de Artes (Funarte). A ideia 
foi desenvolvida pela Companhia de Teatro 
Omoiós com projeto da Artepe -Associação de 
Realizadores de Teatro de Pernambuco, para 
oferecer uma nova opção de inclusão social a 
partir da cultura. “Aqui, muita gente não tem acesso a 
escolas de teatro. Por outro lado, o Recife é hoje um rico 
celeiro de produção cinematográfica e teatral, temos que 
formar mais atores também”, diz Constantino. A 
companhia teatral tem grandes nomes na lista 
de ex-alunos, como a pernambucana Fabiana 
Karla, Adriano Cabral e Patrícia França.

DIA 01 - ALEXANDRE ARAÚJO, NICOLAU DOMINGUES; 02 - ALEX PESSOA, 
RONALDO BRISSANT; 03 - RENATO MENEZES; 05 - VANIA RODRIGUES; 06 - 
ISABELLE COSTA; 08 -PALHAÇO LINGUIÇA; 09 - LÁZARO SANTOS, SIMONE 
FIGUEIREDO; 10 - VAVÁ SCHÖN – PAULINO, CLAUDIO LIRA, JULIO CESAR; 12 - 
ALEXSANDRA SACRAMENTO, JAILSON DE OLIVEIRA; 14 - ANDRÉ LIMA; 15 - 
CARLOS MACÊDO, CRISTINA SALAMANKA LIMA, SAPECÃO;16 - POPPER MASK; 
17 - BENTO VERISSIMO; 18 - DENISE ALVES, MARÍLIA SOUTO; 19 - SHEYLA 
COSTA; 20 - PATRÍCIO ARAÚJO; 23 - MISTER SANDRO, STEFANY RIBEIRO; 24 - J. 
NASCIMENTO PE; 26 - ALEX MORIÁ, SILVIA GOES; 27 - SATURNINO DE 
ARAÚJO; 30 - LÍVIA FALCÃO, MARCOS PAULO; 31 - RÔMULO RIBEIRO.

A Busca do Ator encerra 
com intervenção urbana 

Marcado por personagens caricatos na TV 
e no teatro pernambucano, o ator ficou 
conhecido como integrante da Trupe do 
Barulho, companhia de humor que 
revelou, entre outros talentos, Jeison 
Wallace (a Cinderela), Salário Mínimo e 
Aurino Xavier. No meio artístico, era 
anunciado como "o maior caricato do 
Brasil" antes de entrar no palco.

Participantes do curso A Busca do Ator encerraram atividades com apresentação no Marco Zero
do Recife Antigo

Guilherme Coelho, João Silvério Trevisan, Moisés Neto e Taveira Júnior no Congresso Arte-Educação

O dançarino Will Robinson agradece a presidente 
do SATED-PE, Ivonete Melo, sua indicação para o 
Conselho Fiscal
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Roberta Menezes


