
Pela preservação e mapeamento de todos os nossos picadeiros

Circenses contarão com um site onde estarão todas as atividades da categoria
 em Pernambuco

Morte de Vital Santos é grande perda para o teatro
 teatrólogo e encenador Vital Santos pernambucano de Caruaru, Oteve uma parada cardíaca e faleceu, aos 68 anos, no Recife. O 

artista sofria de leucemia há alguns anos e era reconhecidamente um 
dos grandes valores do teatro nacional. Também faleceram, recente-
mente, Carlos Sales, Jorge Jamel, José Ribamar Bilio Torres (Palhaço 
Pipiu) e o cenotécnico Jair.
Nascido e criado em Caruaru, Vital Santos desenvolveu uma dramatur-
gia brasileira que focava as coisas do povo, valores, símbolos e concei-
tos. É um dos precursores do teatro de resistência que teve seu espaço 
em Caruaru nos Anos de Chumbo. Em 1966, foi um dos fundadores 
do Grupo Evolução. Após a encenação da peça Feira de Caruaru, basea-
da no livro Terra de Caruaru de José Condé, fundou o Grupo Feira de 
Teatro Popular. Escrevendo e produzindo peças que questionavam 
sempre a história política do país, mesmo em meio a um cenário políti-
co que promovia a censura a qualquer oposição ou questionamento.

Foram  14 peças, oito das quais já encenadas e três premiadas.

Rua do Lixo, 24 e O Sol Feriu a Terra e a Chaga Se Alastrou mostravam o 
quanto algumas atitudes políticas eram medíocres. A Árvore dos Mamu-
lengos e O Auto das Sete Luas de Barro são outra obras que se tornam 
clássicas da dramaturgia brasileira, já encenadas em vários centros do 
país. A peça A Árvore dos Mamulengos recebeu convite para se apresentar 
na França, mas teve que ser rejeitado, pois se ele viajasse, podia ser 
impedido de regressar.

Com a peça Rua do Lixo 24, escrita em 1968, Vital Santos 
ganhou cinco prêmios no Festival Nacional de Teatro (realizado em 
1969) e percorreu o Brasil inteiro. Com a peça O Auto das Sete Luas de 
Barro uma biografia do ceramista Mestre Vitalino) ganhou vários prê-
mios, entre os quais o Molière; Mambembe; da Associação dos Críticos 
de Arte de São Paulo e o Prêmio Governador do Estado do Rio de 
Janeiro. Outra peça ganhadora de vários festivais nacionais de teatro foi 
O Sol Feriu a Terra e a Chaga se Alastrou. (Ver notícias sobre outros faleci-
mentos na página 4)
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Vital Santos, homenageado do 19º Janeiros de Grandes Espetáculos, faleceu
 deixando de luto o teatro nacional
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Festival de Circo do Brasil vai virar o Recife de ponta-cabeça  
Nona edição do evento acontece de 11 a 20 de outubro, em vários locais da cidade, com espetáculos em teatros e na rua, além de exposição fotográfica, mostra de filmes e oficinas.

 Festival de Circo do Brasil aporta mais uma vez no Recife, entre os Odias 11 e 20 de outubro. Um dos eventos mais importantes do 

gênero na América Latina, conta com a chancela do Ministério da Cultu-

ra, incentivo da Lei Rouanet e patrocínio da Petrobras, incentivo do 

Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco, 

Prefeitura do Recife, Institut Français, Ville de Paris, Consulado Geral da 

França para o Nordeste, Embaixada da Espanha, Toyolex, Acripel e 

Excelsior Seguros. A nona edição traz o mote “de ponta-cabeça”, explo-

rando a capacidade do circo de despertar um jeito leve, diferente e diver-

tido de ver a vida.
O Festival busca diversificar sua programação, para apresentar diferentes 

expressões artísticas que se relacionam com o universo circense, traba-

lhando o tema do circo de forma mais aberta, com exposição fotográfi-

ca, lançamento de livro, mostra de filmes, circo, teatro e até malabarismo 

com cabelos e maquiagens. Tudo isso além, é claro, de grandes atrações 

do circo contemporâneo nacional e internacional, dos estados de Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, e países como Argentina, 

Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França e Itália.

 O Festival este ano também promove uma interseção com o 

Parkour, trazendo o vice-campeão mundial, o russo Alexandr Baiturin. 

Junto com praticantes do Recife, ele vai realizar intervenções em uma 

estrutura montada no Parque Dona Lindu, nos dias 12 e 13. Como faz 

todos os anos, o Festival de Circo do Brasil apresenta em 2013 uma 

atração de primeira grandeza em nível mundial. Nesta edição, o carro-

chefe é o espetáculo da companhia L'Immédiat, à frente da qual está o 

renomado artista Camille Boitel. Uma das montagens mais importantes 

do mundo atualmente, em arte contemporânea, L'Immédiat é uma 

exibição grandiosa, com carga de duas toneladas e equipe de nove pesso-

as, que fica em cartaz de 11 a 13 de outubro no Teatro Luiz Mendonça. 

Uma atração surpreendente, na fronteira do circo, teatro físico e perfor-

mance, com uma construção cenográfica inusitada.

 Outro destaque é Clownville, uma série de retratos criada pelo 

fotógrafo franco-italiano Eolo Perfido, com pessoas comuns vestidas de 

palhaços. O resultado são imagens impactantes, que apresentam clowns 

não convencionais. A exposição ficará aberta ao público de 11 a 13 de 

outubro, na Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) e, de 15 a 20, no 

Museu Murillo La Greca. Dentro da galeria, nos dias 12 e 13, haverá 

ainda exibição da mostra de filmes, com vídeos de temática circense, 

recebidos pelo Festival.

A programação do Festival ficará concentrada no Parque Dona Lindu 

nos dias 12 e 13 de outubro, fim de semana da criança, oferecendo tardes 

repletas de apresentações para receber as famílias com muita diversão. 

Entre as atrações, destaca-se o Sienta la Cabeza, que promove um verda-

deiro malabarismo com cabelos, combinando a arte do design de cabe-

los com a técnica da escultura, num excêntrico salão de beleza. Duas 

cabeleireiras e um DJ, que não conhecem limites, convidam o público a 

participar de uma inusitada transformação estética, com maquiagens e 

penteados-esculturas. No Festival de Circo, os cabelos ganharão formas 

relacionadas ao universo circense.
Outras atrações do Dona Lindu são: os clowns argentinos Sebastian 

Godoy e Nacho Rey; a banda pernambucana de palhaças As Leviani-

nhas; o clown e malabarista italiano Andrea Farnetani; o coletivo franco-

brasileiro de circo contemporâneo Na Esquina; o italiano Andrea Fide-

lio, misto de DJ, clown e equilibrista; além dos números do espanhol 

Francisco Rojas (aro Cyr), Irmãos Sabatino (petit volant, SP), Trupe 

Tangará (tango acrobático, PR), Coletivo Nopok (malabarismo cômico, 

RJ) e Imaga, da Espanha (força capilar).
 Nos dias 19 e 20, haverá apresentações em espaços como o 

Marco Zero, parque da Jaqueira, além do show solo de palhaça de Paola 

Musatti no Teatro Apolo, e a Trupe Circus, da Escola Pernambucana de 

Circo, no Hermilo. Também neste final de semana, duas atrações se 

apresentam na Praça Laura Nigro, em Olinda.
O encerramento do Festival de Circo do Brasil 2013 será em grande 

estilo, com duas atrações especiais, no Teatro de Santa Isabel. Nos dias 

17 e 18, apresenta-se a premiada companhia paulista Os Fofos Ence-

nam, que faz um trabalho de pesquisa em circo teatro, resgatando essa 

estética bastante popular no Brasil na primeira metade do século XX. O 

espetáculo A Mulher do Trem, há dez anos no repertório do grupo, é uma 

comédia francesa do século 19, montada pela primeira vez no Brasil em 

1920, no Circo Colombo, mantido pelo avô do ator Fernando Neves, 

que assina a direção da montagem. A Mulher do Trem coleciona Prêmios 

Shell, Terça Insana e Festivale.
O encarregado de fechar o Festival este ano é o clown nova-iorquino 

Rob Torres. Serão duas sessões, dias 19 e 20, também no Santa Isabel. 

Sem dizer uma palavra, Rob pode ser compreendido por qualquer pes-

soa. No espetáculo Room to play, ele surpreende e diverte a plateia por 

mais de uma hora, com um humor ao mesmo tempo simples e sofistica-

do. Rob é capaz de encontrar o absurdo em tarefas diárias comuns, 

reunindo magistralmente sua formação em teatro, artes circenses e 

pantomima, para criar números memoráveis. Rob Torres é um artista 

experient que há décadas se apresenta em vários continentes, conquis-

tando plateias no mundo todo.
 Os espetáculos são gratuitos, exceto os realizados nos teatros 

Luiz Mendonça (R$ 20 / R$ 10) e Santa Isabel (R$ 10 / R$ 5) Informa-

ções (81) 3441-1241

Destaque do Festival de Circo do Recife é Clownville, uma série de
 retratos criada pelo fotógrafo franco-italiano Eolo Perfido,
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 IV Festival SESC de Artes Cênicas, de 14 a O19 de outubro, em Garanhuns e cidades 
circunvizinhas, presta homenagem a Marcos 
Freitas. Contará com espetáculos de dança, teatro, 
teatro de rua, videodança e ações formativas. 
Todas as ações serão gratuitas. Curtam a fanpage 
do evento:www.facebook.com/IVFESTAG2013 
ou no site do SESC - www.sescpe.com.br
A programação com espetáculos, datas, horários e 
espaços das apresentações é a seguinte: dia 14 de 
outubro, às 16h – Projeto Palco Giratório - A 
Pereira da Tia Miséria, Núcleo Ás de Paus – 
Londrina (PR); teatro de rua, livre, 50 minutos, 
Espaço Colunata – Centro de Garanhuns/PE; 
dia 15, às 17h – Aruá, O Boi Encantado, Troupe 
Azimute – Garanhuns (PE); teatro de rua, livre, 
55 minutos, 1ª sessão, Praça do Centro de 
Saloá/PE; 20h -Tu Sois de Onde? - Grupo Peleja, 
Recife (PE), dança contemporânea -12 anos, 45 
minutos, Teatro Luiz Souto Dourado – 
Garanhuns/PE.

Dia 15, às 17h – Aruá, O Boi Encantado, 
Troupe Azimute – Garanhuns (PE), teatro de rua, 
livre, 55 minutos, 1ª sessão, Praça do Centro de 
Saloá/PE; 20h - Tu Sois de Onde? - Grupo Peleja – 
Recife (PE), dança contemporânea, - 12 anos, 45 
minutos, Teatro Luiz Souto Dourado – 
Garanhuns/PE; dia 16. às 15h – Romeu e Julieta, o 
mesmo só que diferente | Grupo Teatro de Retalhos 
do Sesc Arcoverde (PE), teatro adulto - 12 anos, 
60 minutos, Teatro Luiz Souto Dourado – 
Garanhuns/PE; 17h – Aruá, O Boi Encantado, 
Troupe Azimute – Garanhuns (PE), teatro da rua, 
livre, 55 minutos, 2ª sessão, Praça do Centro de 
Jupi/PE; 20h – Mugangas, Grupo Andanças do 

Sesc Caruaru (PE), dança, livre,Teatro Luiz Souto 
Dourado – Garanhuns/PE.

Dia 17, 17h – Aruá, O Boi Encantado, 
Troupe Azimute – Garanhuns (PE), teatro de rua, 
livre, 55 minutos, 3ª sessão, Praça do Centro de 
São João/PE; 20h – Mostra de Vídeodança, Cia. 
Etc. – Recife (PE), livre, 50 minutos, Salão de 
Eventos Jaime Pincho – Sesc Garanhuns/PE.No 
intervalo das exibições, intervenções com o 
bailarino, Marcelo Sena, e o diretor, Breno César.

Dia 18, às 15h30 – O Menino da Gaiola, 
Produção Bureau de Cultura – Recife (PE), 
Teatro para Infância e Juventude, 50 minutos, 
Teatro Luiz Souto Dourado – Garanhuns/PE - 
espetáculo com áudio descrição e tradução em 
libras; 16h – Faustino, um Fausto Nordestino, Grupo 
Cena – Lajedo (PE), teatro de rua, livre, 1ª sessão, 
Praça do Centro de Canhotinho/PE; 20h – 
Mariano Irmão Meu, Grupo Engenho de Teatro 
(PE), teatro adulto, livre,Teatro Luiz Souto 
Dourado – Garanhuns.

Dia 19, às 16h – Faustino, um Fausto 
Nordestino, Grupo Cena – Lajedo (PE) teatro de 
rua, livre, 2ª sessão, Espaço Cultural Luiz Jardim – 
Centro de Garanhuns/PE; 19h – Nem Tente - 
Grupo Totem – Recife (PE), performance, livre, 
Centro de Atividades do Sesc Garanhuns/PE; 
20h –Anticorpo, Saulo Uchôa – Recife (PE), dança 
contemporânea, 16 anos, Teatro Luiz Souto 
Dourado – Garanhuns/PE.

Ações Formativas; de 14 a 17 de outubro - 
oficina O Ator Dramaturgo, com o diretor e 
crítico teatral, Rodrigo Dourado; de 13 a 18 - Cena 
em Trânsito, intervenções urbanas, com a Troupe 
Azimute – Garanhuns (PE).

IV Festival de Garanhuns homenageia Marcos Freitas

 iniciativa de se exibir filmes de graça a Apopulação de Serra Talhada, surgiu em 
outubro de 2010, numa conversa entre Paulo 
Thiago, Álvaro Severo e Carlos Silva que de 
imediato falaram com o Sr. Modesto de 
Barros que topou encabeçar a empreitada 
pelo Centro Dramático Pajeú de Serra 
Talhada, nascendo assim o Cine Clube Pajeú 
no Bairro Bom Jesus à Rua 11, Nº 1202.

Para comemorar três anos de 
atividades ininterruptas, o Cine Clube Pajeú 
apresenta algumas novidades, como: mudança 
de local das exibições numa parceria com a 
Fundação Cultural Cabras de Lampião, passa 
a funcionar na sala multimídia do Museu do 
Cangaço, na Antiga Estação Ferroviária S/N, 
muda n do  s eu s  h o r á r i o s  e  d i a s  d e 
funcionamento agora com sessões nas quintas 
e sextas (quinzenalmente); começando nos 
dias 17 e 18 de outubro às 19h, com os filmes: 
Verde Vento, A Promessa; Entre, Lua, a Casa É 
Sua! O Velho do Saco, entre outros curtas do 
Projeto Cinema no Interior da Mont Serrat 
Filmes.

“É com muito contentamento que 
comemoramos três anos de atividade cineclubista, pois, 
acreditamos na arte como meio de transformação social 
e cidadã, não importando a modalidade; uma obra 
artística vai sempre nos permitir um olhar 
questionador, sem falar do encantamento que nos é 
proporcionado”; afirma Carlos Silva um dos 
fundadores do Cine Clube Pajeú e agitador 
cultural do município.

Carlos Silva, que passou a integrar o 
quadro de associados da Fundação Cultural 
Cabras de Lampião, lança no próximo mês de 
mês de novembro, dias 22 e 23, a comédia 
Fulana, Sicrana, Beltrana, que narra a história de 

três amigas, que se encontram pelas redes 
sociais após vinte anos e marcam uma reunião 
para relembrar os velhos tempos. Entre 
recordações do passado e fatos do presente, as 
três descobrem coisas em comum, inclusive 
que de uma forma ou de outra, cada uma 
acabou sendo responsável pelo fim do 
casamento da outra.

O espetáculo produzido pela FCCL, 
com direção de Ivanildo Duarte, tem texto de 
Paulo Sacaldassy e elenco formado por: Gildo 
Alves (Fulana); Dany Feitosa (Sicrana) e 
Carlos Silva (Beltrana), trazendo nos trabalhos 
técnicos Juliana Guerra.

Cine Clube Pajeú celebra 
três anos de atividades

ucesso na década de 90, o projeto Dançando Sna Rua, o maior baile ao ar livre do mundo, 
volta a embalar os recifenses com os mais 
variados ritmos no domingo, 27 de outubro, na 
Praça do Arsenal, Recife Antigo, com a edição 
especial Outubro Rosa. Crianças, jovens, adultos e 
idosos se reunirão, a partir das 16h, embalados 
pelas orquestras 100% Mulher e Só Mulheres, 
para prestigiar a iniciativa da idealizadora do 
projeto, a bailarina Andréa Carvalho, destaque na 
oitava edição do Recife Antigo de Coração, 
promovido pela Prefeitura do Recife.
O Dançando na Rua tem uma estrutura 
apropriada para a dança, com piso de linóleo, 
estrutura de som e luz, palco, etc. e acolhe 
apresentações de dança de salão com as seguintes 
atrações (Bolero, swingue, samba, salsa, zouk, 
tango, forró) e vários ritmos como: Ballet 
Cláss ico,  Dança do Ventre,  Hip Hop, 
Contemporâneo, flamenco e popular. Vários 
Artistas e Companhias de Dança irão se 
apresentar, tais como Roberto Cristiano e Andréa 
Carvalho (swingue), Cláudio Sobral e Fabíola 
Monterazzo (tango), Colégio Rosa Gatorno (bale 
clássico infantil), Hanna Costa (dança do ventre), 
Lorena Barlavento (street jazz), Valdeck Farias 
(forró estilizado), Cida Porpino (flamenco), 
Jarbas Negreiros e Nadja Maria (forró baião), 
Ciganos de Luz (dança cigana Recife), Cia. De 
Dança Simone Mahayla (dança do ventre), 
Christian Douglas e Mayara Vanderley (samba) e 
Robson Haed (dança do ventre). 

os dias 09 e 10 de novembro, em Jardim São NPaulo, Recife, acontecerá o 4º Festival de 
Artes, projeto idealizado pela Cia Uniart, com 
mostras de artes e oficinas de capacitação para 
jovens, adultos e crianças do bairro, e também das 
cidades vizinhas nas áreas de canto, dança, 
instrumentos e teatro. No dia 09 serão oferecidas 
as oficinas pela manhã, a partir das 9h e, à tarde, a 
partir das 14h. As inscrições serão feitas 
exclusivamente pelo site www.ciauniart.com.br. 
A noite acontecerá apresentações com grupos de 

circenses, de dança, música e teatro, com entrada 
franca.

Dia 10 à noite o festival é encerrado 
com o espetáculo De Cipó se Faz Balaio, uma peça 
escrita pela Cia Uniart que faz menção ao 
sertanejo como homem de dores, mas de 
esperança. Através do ensino das artes, o objetivo 
principal é impulsionar os jovens a utilizar seu 
aprendizado para gerar na sociedade a 
sensibilidade de respeitar e amar a Deus e ao 
próximo.

Carlos Silva, de Serra Talhada lança nova comédia
 em novembro
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Dançando 
na Rua agita
de novo 
Recife Antigo

Cia Uniart realizará 4º festival em novembro
odos os sábados, às 16h30, no Teatro TAlfredo de Oliveira, anexo ao Teatro Valdemar de Oliveira, é encenado o espetáculo Historinhas de Etc e Tal.. baseado na obra de Luiz Felipe Botelho, em Ritos de Passagem, adaptação e direção de Michele Sant'ana, com o seguinte elenco: Cristiano Ferreira, Larissa Leitte , Evellyn Carolina. Ficha técnica: pesquisa do Grão Incomum, cenário de Tchayarles Oliveira, figurino de Tchayarles Oliveira e Reinaldo Patricio, maquiagem de Reinaldo Patricio, sonopçlastia de Ricardo Vendramini, iluminação de Ricardo Vendramini e Diogo Barbosa, música 

de Michele Sant'ana, Vilminha Maicine e Rodrigo Bass, música e coreografia de Roberta Mharcina e designer gráfico de Almir.Soares.
Historinhas de etc e tal … É uma história que tem cheiro de saudade.No meio das coisas velhas de um sótão, Barbara Maria, uma menina curiosa e criativa, divide as aflições e tabus próprios da mudança de idade. Imersa em suas histórias, ela e seus amigos, descobrem e redescobrem memórias, dividem confissões e segredos, em meio a muita brincadeira, contação e emoção….Outras informações pelos telefones 84534979 / 96848557.

HISTORINHAS DE ETC E TAL…

Historinhas de Etc e Tal.. cumpre temporada todos os sábados no Teatro Alfredo de Oliveira
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  A Prefeitura do Recife e o Centro Cultural Picadeiro lançaram, em parceria, o programa 

Trampolim, de arte-educação para trabalhar com jovens egressos da Funase. O programa 

será coordenado pelo educador social, circense e produtor Bóris Trindade Júnior (Borica).

  O grupo de dança Animatroonicz de Paulista, coordenado pelo Mask, dançarino, dire-

tor e coreógrafo, foi selecionado para um dos maiores festivais de dança do Norte-

Nordeste, o 18º Festival Internacional do Recife.

  Márcio Tuparetama informa que já está no blog http//teatro2013tuparetama.blogspot.com.br 

as novidades da Mostra 2013 de Teatro de Rua em Tuparetama.

  A VI Janela Internacional de Cinema do Recife, com vasta e diversificada programação 

está movimentando o Recife neste mês de outubro

Don Giovanni retorna ao Teatro de Santa Isabel

 ópera Don Giovanni, de W. A. Mozart, da ACompanhia de Ópera do Recife (CORE), 
volta a ser apresentada no mês de novembro, 
dias 07 (quinta), 08 (sexta), 09 (sábado) às 20h e 
10 (domingo) às 19h, no Teatro de Santa Isa-
bel, depois do grande sucesso de público. É 
mais uma oportunidade para os pernambuca-
nos amantes da música erudita de qualidade 
conferir esse trabalho. Já que na sua primeira 
temporada dezenas de pessoas não consegui-
ram assistir as récitas por falta de ingressos. 
Segundo a produção, estiveram presentes 
aproximadamente 2.665 pessoas na primeira 
temporada. O resultado só comprova que o 
Recife tem público para esse estilo de música

Conhecida por ser uma obra prima 
do gênero operístico essa ópera já foi interpre-
tada em vários países do mundo. Aqui no Reci-
fe ganha uma versão bem envolvente e que 
promete muitas emoções. A trama da ópera 
Don Giovanni expõe, com toque ao mesmo 
tempo cômico, dramático e sobrenatural, a 
história de um nobre, que seduz as mulheres e 
depois as abandona, mas encontra sua punição 
no fim da história. Tudo isso pontuado com a 
ajuda de seu fiel servo atrapalhado, Leporello.

O elenco conta com dois grupos de 
oito solistas principais que se revezam em cada 
dia de apresentação. A companhia, criada há 
nove anos, já havia feito uma versão compacta 
de Don Giovanni, com piano e teclado, mas a 

temporada, em 2006, foi curta devido à falta de 
patrocínio. Agora, com o patrocínio do Fun-
cultura (Fundo Pernambucano de incentivo à 
Cultura), que foi aprovado em 2011/2012, a 
ópera foi montada de forma completa com 16 
solistas, 18 integrantes no coro, 33 instrumen-
tistas e quatro atores. Tudo bem afinado para 
oferecer ao público o melhor da boa música 
erudita interpretada por cantores e músicos 
pernambucanos, na sua maioria. Os solistas 
Marcus Túlio paraibano e o francês Pierre-
Yves Binard se revezam no papel de protago-
nista. A regência é do maestro José Renato 
Accioly, direção cênica Williams Sant'anna e 
preparação vocal Jasmin Martorel.

As apresentações serão todas inter-
pretadas em italiano e traduzidas simultanea-
mente por legendas em português. A Core 
surgiu em março de 2003 com objetivo de 
difundir a ópera e a música erudita em Pernam-
buco. Em 2004 estreou sua primeira ópera O 
Elixir do Amor, de G. Donizetti. Durante os três 
anos seguintes montou óperas de bolso, ver-
sões compactadas de obras bem conhecidas, 
como As Bodas de Fígaro e Don Giovanni, de 
Mozart. Em 2010, a versão completa da ópera 
O Morcego, de Johan Stauss e em 2012 partici-
pou do recital Cavalleria Rusticana, de Pietro 
Mascagni. Os ingressos custam R$ 40,00 (intei-
ra) e R$ 20,00 (meia). Informações: 3355-3322 
/ 9287 – 5292.

O Rei Lear volta para
novas apresentações

á estão agendadas novas sessões do Jespetáculo O Rei Lear No Meu Quintal, que 
estreou em outubro e segue até dezembro com 
apresentações. A peça conta com dramaturgia, 
adaptação e direção de Luís Reis e da diretora 
Marianne Consentino, mergulhando numa das 
maiores criações de William Shakespeare, O Rei 
Lear, escrita em meados de 1605, e que chegou a 
ser considerada a tragédia impossível de ser 
encenada. No Recife, poucas mulheres têm se 
atrevido a dirigir peças de teatro, mas a 
encenadora paranaense, natural de Foz do 
Iguaçu, Marianne Consentino, radicada no 
Recife há alguns anos, topou o desafio e atrelou 
nesta proposta a parte prática da pesquisa de 
Doutorado em Artes Cênicas que faz na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), a ser 
concluída em 2014, com foco na subjetividade 
do ator (o trabalho do ator sobre si mesmo), sob 
orientação da professora Dra. Sonia Rangel, 
carioca. 

Numa parceria com a Fundarpe, 
Funcultura e Programa Mais Cultura, a peça 
vem circulando por diversos Pontos de Cultura 
em Pernambuco, estimulando um diálogo entre 
os saberes popular e erudito. A iniciativa segue a 
experiência vitoriosa do projeto “Interações 
Estéticas”, em 2011, aprovado na Funarte e 
executado no Ponto de Cultura TEA, em 
Caruaru, pela mesma encenadora Marianne 
Consentino e o produtor Fábio Pascoal, que 
possibilitou a circulação do experimento cênico 
Carta ao Pai, a partir da obra de Kafka, nos 
Pontos de Cultura da cidade.

O Rei Lear no Meu Quintal circulará por 
novembro e dezembro, com sessões gratuitas, e 
de 5 a 8 de dezembro, às 20h, a equipe vai 
cumprir temporada no Teatro Hermilo Borba 
Filho, no Bairro do Recife, com ingressos a R$ 
20 e R$ 10. O espetáculo é dedicado a Morse 

Lyra,  que faleceu no ano passado e, 
inicialmente, iria interpretar o próprio Lear. As 
personagens são vividas por Elilson Duarte e 
Durval Cristóvão(Rei Lear), Suenne Sotero 
(Bobo), Elilson Duarte (Edmundo) Durval 
Cristóvão, ( Edgar),  Marina Duarte (Cordélia) 
Ana Ghandra, ( Goneril) e Júlia Fontes 
(Regana). Ficha técnica: direção de arte de Júlia 
Fontes e João Neto, direção musical de Ana 
Ghandra, preparação vocal de Marina Duarte, 
criação de luz de Luciana Raposo e produção 
executiva de Fábio Pascoal e Ana Flávia. A 
realização é da Pareia Produções.

Cronograma de apresentações: Dia 17 
de novembro, às 20h, gratuita, no Espaço 
Cultural Lionarte (Rua Jerônimo Heráclio, 618, 
Ponto Certo, Limoeiro). Tel: 9610 5360; 22 de 
novembro, às 20h, gratuita, no Ponto de Cultura 
Circo Cidadania do Grande Circo Arraial – 
Escola Pernambucana de Circo (Av. José 
Américo de Almeida, n. 05, Macaxeira, Recife). 
Tel: 3266 0050; 23 de novembro, às 20h, 
gratuita, no Ponto de Cultura Herança e 
Resgate (Rua São Paulo, 250, Jardim Brasil I, 
Olinda). Tel: 8896 5102/5125; 24 de novembro, 
às 20h, gratuita, Np Ponto de Cultura Um 
Quilombo Cultural Grupo Bongar: Jovens da 
Comunidade Xambá (Rua Ieda, 103, São 
Benedito, Olinda). Tel: 9938 6328; 30 de 
novembro, às 16h, gratuita, no Ponto de Cultura 
Mudando a Vida com a Arte (Rua da Harmonia, 
489, Casa Amarela, Recife). Tel: 9724 4160 
(Telma); 01 de dezembro, às 20h, gratuita, no 
Ponto de Cultura Sankofa: Centro de Formação 
em Cultura e Tecnologias Afrodescendentes 
(Rua Severino Bernardino Pereira, 216, Alto 
José do Pinho, Recife). Tel: 3304 6858. De 5 a 8 
de dezembro, às 20h, com ingressos a R$ 20 e 
R$ 10, no Teatro Hermilo Borba Filho, no 
Bairro do Recife. Tel: 3355 3321.

 mais nova produção da Ôxe Mainha AProduções, Mãezona – a Comédia, inicia 
temporada no Teatro Valdemar de Oliveira, aos 
sábados 21h e domingos 19h. Trata-se de uma 
divertida homenagem à todas as mães que 
marcam a vida de todos. O hilariante espetáculo 
é uma criação de Jeison Wallace, a tão querida 
Cinderela, que também assina a direção e a trilha 
sonora. Conta ainda, com figurinos e adereços 
de Roberto Costa, cenografia e projeto gráfico 
de Célio Pontes, coreografias de André Lins, 
projeto de luz de Jathiles Miranda, execução de 

iluminação de Inaldo Fernando e execução de 
som de DJ Mosca.
Com texto de Henrique Celibi e Diógenes de 
Lima, o espetáculo reúne três divertidas 
histórias interpretadas por Flávio Luiz (As 
Criadas Mal Criadas), comemorando 30 anos de 
carreira e André Lins, Diógenes de Lima, Múcio 
Eduardo, Vanessa Porto e Peterson Eloy. É um 
elenco afinado que agrega experiência, novos 
talentos do humor, beleza e tiradas que 
pretendem fazer o público dar gostosas 
gargalhadas.

Mãezona, a Comédia ocupa
o palco do Valdemar de Oliveira

Momento de O Rei Lear no Meu Quintal, uma adaptação bem jovial e popular do clássico de Shakespeare 

Renata Pires

Renata Pires

A ópera conquista público recifense com segunda temporada de Don Giovanni, 
no Teatro de Santa Isabel
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 artista cênico, historiador e gestor do Tea-Otro Luiz Mendonça / Parque Dona Lindu, e 
presidente do Centro Carcará, Williams 
Sant´Anna, apresentará um trabalho no IV Semi-
nário Internacional de Política Cultural promovi-
do pela Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio 
de Janeiro, no dia 17 de outubro, dentro do Eixo 
- Políticas Culturais e Financiamento, intitulado 
Políticas do Picadeiro: Análise do Prêmio Funarte Care-
quinha nos Circos Itinerantes do Nordeste. 
O trabalho é fruto da sua monografia de Especi-
alização em Gestão Cultural promovida pela 

Fundaj/MinC/UFRPE em 2012, e foi construí-
do a partir do depoimento de proprietários de 
circo e gestores culturais de sete estados nordes-
tinos (PI, CE, RN, PB, PE, AL e BA), além de 
importantes pesquisadores/educadores de circo 
brasileiros e da Coordenação de Circo da Funar-
te. É uma reflexão sobre as políticas públicas 
para o circo itinerante no nordeste, ou a ausência 
delas, a partir dos impactos do Prêmio Funarte 
Carequinha de Estímulo ao Circo. Sant'Anna é o 
único pesquisador de Pernambuco que partici-
pará do Seminário

Políticas do Picadeiro 

Williams Sant´Anna, gestor do Teatro Luiz Mendonça, participa de Seminário Internacional, no Rio

omo já se tornou uma tradição, o aniversário do teatrólogo e encenador José Francisco Ctansformou-se num verdadeiro encontro festivo do pessoal de teatro na casa do aniversariante, 
em Boa Viagem. La estavam a presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo, George Meireles, Stela 
Maris, Maria de Jesus Bacarelli, Teca Leite, Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, Carlos Bartolomeu, 
Sérgio Veloso, Sérgio Duque Ferraz e sra. Ana Maria Cavalcanti, Maria do Carmo Cavalcanti, Eden 
Cavalcanti e os integrantes da Circus Produções, entre outros amigos, parentes e conhecidos.

Encontro com aniversariante

A Companhia de Eventos Lionarte lembra que estão abertas até o dia 18 de Outubro de 2013, 

as inscrições do13ºFESTEL – Festival de Teatro de Limoeiro que terá lugar naquela cidade de 13 

a 23 de novembro.
Agradecemos a escritora Fátima Quintas, presidente da APL, o envio da agenda cultural de 

outubro da instituição.A Aurora Filmes inicia nova turma do Curso de Fotografia Digital, com duração de dois meses. 

Maiores informações: www.aurorafilmes.org.br - facebook/aurorafilmes e twitter@cursoaurora

A Castor & Pólux realiza mais um evento com palestra, direção e apresentação do astrólogo 

Eduardo Maia na sede da Rua Marquês de Paranaguá, 113, Casa Forte, às 20h e 23h do dia 9 de 

outubro. Tema: O Mapa Áureo.No Teatro Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, dias 12, 19, 20, 26 e 27 de outubro, será 

apresentado o espetáculo As Linguarudas, texto e encenação de Eudhes Sellen e produção de 

Diógenes Rodrigues. 

 classe teatral perdeu, nos últimos dias, Acinco valores de nossa categoria artística, 
deixando muita saudade em todos os seus 
parentes, amigos e companheiros de trabalho, 
com o falecimento do teatrólogo caruaruense 
Vital Santos, Carlos Salles, Jorge Jamel, José 
Ribamar Bilio Torres (Palhaço Pipiu) e Jair. O 
SATED-PE exprime toda a sua consternação 
e pesar.

José Ribamar Bilio Torres, 84, era 
conhecido em todo o Brasil como Palhaço 
Pipiu, sendo considerado um dos mais anti-
gos em atividade no estado de Pernambuco. 
Ele sofreu um ataque cardíaco em sua resi-
dência, no Janga, quando estava em compa-
nhia de sua filha, Maria Torres. Funcionário 
Público do INSS e músico, José Ribamar 
realizava-se mesmo como palhaço, interpre-
tando o Palhaço Pipiu há 57 anos, percorren-
do todo o Brasil e dividindo o picadediro com 
famosos palhaços, como o Carequinha, faleci-
do em 2006.

O ator e diretor Carlos Salles, per-
nambucano, foi vítima de uma parada cadíaca. 
Ele sofria de diabetes e estava fragilizado após 

uma cirurgia realizada no ano passsado. Come-
çou sua carreira artística na Escola Técnica 
Federal, formando o Grupo Cênico Artetea-
tro, em 1985. Em 1990 fez estreia como ence-
nador em Valsa Nº 6, de Nelson Rodrigues, 
reencenada por ele em 2011, em parceria com 
o Grupo de Teatro Macambira. Desenvolvia 
adaptações de obras de poetas marginais, 
atualmente, com o Grupo de Teatro de Rua 
Loucos e Oprimidos da Maciel.

Ator e produtor, Jorge Jamel come-
çou a fazer teatro com o saudoso dramaturgo 
Marcus Siqueira, participando de vários espe-
táculos. Produziu e participou do elenco de O 
Beijo da Mulher Aranha, de Manuel Puig, com 
direção de José Francisco Filho, ao lado do 
ator Valdi Coutinho (editor do RIBALTA), 
Rubem Rocha Filho e Evandro Campelo.

Jair, 89, era um dos mais criativo, 
querido e respeitado cenotécnico de Pernam-
buco. Fez cenários para espetáculos de diver-
sos grupos, trabalhou muitos anos no Teatro 
de Santa Isabel e foi administrador do Teatro 
Popular do Nordeste durante oito anos. Mor-
reu devido a falência múltipla dos órgãos.

Falecimentos

O último trabalho de Carlos Salles foi no espetáculo Polo Marginal – Opereta de Rua 

DIA 02 -ISALTINO CAETANO;.03 - ANDRÉ FELIPE E MARIA OLIVEIRA;04 - 

JOSÉ FRANCISCO FILHO; 05 - SEVERINO FLORENCIO; 07 - EVERTON GOMES 

E RICARDO VENTRAMINI; 09 - JOÃO PAULO; 10 - GERDÊNIA ALVES, 

HELIJANE ROCHA E MARIZETE ALENCAR, 14 - NATAN MACIEL; 16 - 

ALEKSANDRA DURAN; 18 - MARILU OLIVEIRA; 19 - FERNANDO PEREIRA, 

KARLA YANNARA E VICTOR HUGO; 20 -MARIO RODRIGUES, 21 - MESTRE ZÉ 

LOPES, 22 - LANE BURNET; 25 - CAIO VIANA, JÚNIOR PERNAMBUCO E VALDI 

COUTINHO; 27 - MARCIA CRUZ; 30 - NIC SANTIAGO; 31 - DIEGO VIANA.

Divulgação

Divulgação


