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O Aprendiz Encena 2010
aborda o melodrama
Centro de Formação e
O
Pesquisa das Artes Cênicas
Apolo-Hermilo apresenta a nona

drama. No picadeiro: Patrícia Breda,
George Meireles, Buarque de
Aquino, Ricardo Vendramini e
edição do Projeto O Aprendiz Encena Eglantine. Os figurinos criados e
2010 que foca o “melodrama” –
confeccionados por Henrique Celibi.
gênero dramático surgido na França Identidade visual e fotografias de
no século XVIII, muito conhecido
Sulamita Ferreira. Curadoria de José
por nós brasileiros como 'drama
Francisco Filho, Ronaldo Brissant e
circense. Escolheu por simples
Vavá Schön-Paulino.
saudade ou adorável nostalgia o
O Aprendiz Encena surgiu da
texto do Major Claudino dos Lagos, necessidade de se promover o
A Louca do Jardim, um dos mais
diálogo entre talentos de diferentes
conhecidos e populares. O
gerações da cena teatral da cidade.
espetáculo ficará em cartaz na Sala
Atores consagrados, de reconhecida
Beto Diniz do Teatro Hermilo
importância para a história do teatro
Borba Filho nos dias 14, 21 e 28 de recifense, em interação com
agosto e 04 de setembro, sempre às encenadores que, apesar de jovens, já
21h, com preços populares: R$ 10,00 começam a imprimir suas marcas
e R$ 5,00. Informações: 3355.3320 e pessoais nos palcos do Recife. Trata3355.3321.
se do encontro da experiência do
Sob a orientação do
mestre (no caso, o ator) e a
professor e diretor José Francisco
inquietação do aprendiz (o
Filho, o jovem aprendiz Diogo
encenador). Brinca-se, desta forma,
Barbosa constrói um discurso cênico com a tradicional hierarquia dos
que denota a estrutura clássica do
processos de criação teatral em que,
gênero na justaposição imagética e
quase sempre, pressupõe-se uma
na experimentação de novos lugares maior experiência artística e
cênicos para a materialização do
intelectual por parte do encenador.

Divulgação

José Francisco Filho, orientador, e
equipe do Aprendiz Encena 2010

SATED-PE participa do
Aldeia do Velho Chico
cidade de Petrolina se transforma num pólo da arte e da cultura em
A
Pernambuco no mês de agosto. Pelo sexto ano consecutivo, o Sesc
Pernambuco realiza o projeto Aldeia do Velho Chico – Festival de Artes
do Vale São Francisco, entre os dias 6 e 21 de agosto. O festival, que é um
dos braços do projeto Palco Giratório, reúne atrações de teatro, dança,
música, artes plásticas, cinema e literatura de vários estados do País.
O projeto inicia com o Abre Alas pro Velho Chico, no dia 06,
cortejo que parte do Sesc Petrolina, passa pelas principais ruas da cidade e
termina às margens do Rio São Francisco, e que conta com apresentações
do Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, do Samba de Veio da Ilha de
Massangano, do Coco de Dona Olga, e da música de Maciel Melo.
O Sesc Petrolina traz para a cidade o Sindicato dos Artistas e
Técnicos em Espetáculos e Diversão no Estado de Pernambuco (SatedPE) para realizar oficinas, avaliar e profissionalizar os artistas de teatro e
dança da região.

Jones Melo faz curso/montagem
sobre Aristóteles Soares
Jones Melo coordena
e ministra o curso/
montagem sobre a
dramaturgia
de Aristóteles Soares

Divulgação

O Conselho

Estadual de
Cultura, presidido pelo
poeta Marcus Accioly,
celebra 100 anos de
nascimento do teatrólogo
Aristóteles Soares (19102010) realizando um
curso/montagem em torno
do escritor, coordenado por
Jones Melo, ator e jornalista,
que há 10 anos vem
pesquisando a vida e a obra do
homenageado. As aulas terão
lugar no auditório Renato
Carneiro Campos, Rua Oliveira
Lima, 813, Boa Vista, nas
terças e sextas-feiras, das 14
às 17h30. No final será
encenado o espetáculo
Vou Danado pra Catende,
texto, dramaturgia e
direção de Jones Melo.
Inscrições na sede do Conselho, pelo
telefones 3423.7658 (com Joseli) e 87773569.
As aulas terão intervenções de
intérpretes que viveram personagens do
universo de Aristóteles, além de familiares
convidados, entre eles Carlos Reis, Geninha
Rosa Borges, Leda Alves, Carmem Peixoto,
Clóvis Almeida e Reinaldo de Oliveira.
Aristóteles Soares nasceu em Rio
Formoso no dia 07 de fevereiro de 1910, um
domingo de Carnaval. Aos cinco anos sua
família foi morar em Catende , onde o seu
“instinto teatral” brotou em textos de
significativa importância para o que Hermilo
Borba Filho conceituou de “Teatro
Nordestino”. Cana Brava, Terra Queimada, As
Árvores, Município de São Silvestre, O Messias, A
Trovoada, A Represa, receberam prêmios das
Academias Brasileira e Pernambucana de
Letras e montagens assinadas por diretores
como Pascoal Carlos Magno, Valdemar de
Oliveira, Luiz Mendonça, José Pimentel e
Clênio Wanderley.
Na década de 1950, a obra de
Aristóteles despertou o interesse de grupos
como o Teatro do Estudante do Brasil (Rio
de Janeiro), Teatro de Amadores de
Pernambuco – TAP. Teatro Popular do
Nordeste – TPN, Teatro do Adolescente
(Recife), Teatro da UFRPe, a Imprensa e a
crítica local e nacional. Joel Pontes, autor de
O Teatro Moderno em Pernambuco, identificou o
estilo de Aristóteles Soares, que é irmão do
também conhecido Pelópidas Soares, como
“realismo sombrio”.

Jones Melo está na historia da
televisão pernambucana como protagonista
masculino de A Moça do Sobrado Grande,
telenovela, e outros trabalhos como a minisérie A Pedra do Reino, exibida pela Rede
Globo. O personagem "farmacêutico"
durante 20 anos esteve na telinha. Em teatro
fez parte do TAP (amadores), TUP
(universitário) TPN (de Hermilo Borba
Filho), obteve prêmio de melhor ator do IX
Festival de Guaramiranga - CE, com Zumba
(Carlos Carvalho/Hermilo). É um dos
pioneiros do elenco da Paixão de Cristo de
Nova Jerusalém (42 anos). Tem prêmio de
viagem a Europa (Áustria,França e Holanda)
pela Sociedade Teatral de Fazenda
Nova/Transbrasil.
Ele recebeu do Conselho Estadual
de Cultura a distinção Valdemar de Oliveira
pela trajetória nas artes cênicas. No cinema
foi homenageado pela Assembléia
Legislativa, pelo desempenho em mais de 25
filmes (curtas e longas) destacando-se
Amarelo Manga, Baile Perfumado, Baixio
das Bestas, O Pedido, O Caso da Menina,
That´s a Lero-Lero, Lula, O Filho do Brasil
e O Evangelho Segundo Pernambuco (BBC
de Londres). Como repórter do Diario de
Pernambuco entrevistou Aristóteles Soares,
trabalhou também no Jornal do Commercio,
Revista Manchete,Veja e free-lancer do
Jornal do Brasil e O Globo.Tem graduação
em Direito (UFP) e
Jornalismo(Unicap).Publicou "Memória
Legislativa "(Editora Universitária) e "Dez
Histórias de Pernambuco" (Folha de
Pernambuco).
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às 20h, aberto ao público de 16 anos em diante. O espetáculo foca o completo abandono no qual vivem os circos populares
no Brasil. Companhias que andam de cidade em cidade e que contam com poucas políticas públicas que
as amparem. A fantasia e o sonho dos circenses em contraste com a cruel realidade de sua
sobrevivência. Um retrato da condição real dos que vivem da arte circense em nosso país. A encenação
e dramaturgia são assinadas por Carlos Carvalho. No elenco estão Gilberto Brito e Andrezza Alves
A estréia internacional desse espetáculo foi em 24/11/2007 no X Entretanto-MIT/Valongo
(Mostra Internacional de Teatro) realizada em Portugal, recebendo elogios de público e crítica. Já em
2008, participou do Janeiro de Grandes Espetáculos, (indicado aos prêmios de melhor ator e
melhor atriz coadjuvante) do Festival Sesc Palco Giratório PE, e do Aldeia do Velho Chico, SESC
PE. Em 2009, da programação do Ribalta Pernambucana, um projeto da FUNARTE, que
marcou a reinauguração do Teatro Glauce Rocha, Rio.
FILHA TÉCNICA: direção de Arte: Marcondes Lima, desenho de luz: Sávio Uchoa e
Elias Mouret, direção musical e sonoplastia: Fernando Lobo, preparação vocal: Evenilde,
oficina de palhaço: Palhaço Cascudo, assistência de direção e operação de som: Quiercles
Santana, operação de som: José Neto, operação de luz: Luciana Raposo, fotos e
programação visual: Carlos Carvalho, George Cabral e Sávio Uchoa, projeto técnico de
cenário e iluminação: Marcondes Lima, Saulo Uchôa e Sávio Uchoa , confecção de
bonecos e adereços: Fábio Caio, confecção de cenário: Saulo Uchôa, George Cabral,
Leonardo, Júnior e Sérgio, confecção de figurino: Maria Lima, montagem: Luiz
Galdino e Nicolau Guilherme, produção executiva: Andrezza Alves e Quiercles
O realismo fantástico é expressivo em O Palhaço Jurema e os Peixinhos Dourados
Santana e realização: Companhia Construtores de Histórias

O Teatro de Camaragibe virou lenda?
Quando (será que) vai ficar pronto ?
Magadyel Melo - Artista da Cidade

luta por um teatro em Camaragibe é longa, cheia
A
de percalços, contratempos e tapeações.
Inicialmente, na gestão do então Prefeito Paulo

passamos de mais da metade do segundo e nada. Como
sempre a cultura é relegada a segundo plano. Será que
eles sabem pra que serve. Será que já foram em um?
Santana, a sociedade e a classe artística apontaram a
Não se dá nenhuma satisfação plausível ao povo que
demanda e foi conquistado um espaço onde seria
paga a conta. E, deixa de contar com este valiosíssimo
instalado o teatro, o antigo Clube Peñarol. Foi uma
espaço de transformação de realidades. É incontável a
imensa conquista, construiu-se uma bela maquete,
quantidade de jovens ociosos no município que só tem
fogos de artifícios e comemorações. E num só cochilo, como opção constante e diuturna de lazer os diversos
tudo foi por água a baixo. Disseram que os órgãos
bares e prostíbulos do município. Do álcool para as
fiscalizadores da burocracia não aprovaram tal espaço,
drogas, inclusive o crack, é só um pulo ou uma queda.
por ausência de alguns itens necessários. E, aquele lugar E já é comum ver perambular pelas ruas da cidade o
seria transformado em um espaço cultural, o que
que chamam de noiados. Os jovens viciados nessa
acabou não sendo. Hoje, um galpão abandonado que
droga, que para saciar o seu vício, roubam até a própria
serve pra guardar coisas em desuso, um belo e impomãe, se for preciso.
nente elefante branco, uma lixeira de luxo.
Todos reclamam desta demora e não há uma
Conquistou-se então, através da Braspérola em pessoa que possa responder esta simples pergunta.
negociações em troca de dívidas com o governo
Quando o teatro vai ficar pronto? Pense numa gestão
municipal um enorme galpão, que antes tinha sido o
morna para cultura e cheia de descaminhos culturais.
cinema municipal. Esse recinto, depois de uma ligeirís- Sem nenhum projeto cultural para a cidade. Mais
sima reforma tornou-se o Espaço Teatro Câmara,
perdidos que cachorro quando cai da mudança. E, aos
inaugurado e bem utilizado pela classe artística, com
poucos, com cuspe ou manteiga, vão enfiando sua
inúmeras apresentações de teatro, espetáculos de dança, inércia desoperante nos orifícios complacentes do povo
canto, cinema e outros eventos culturais.
que, de quatro, espera mais uma eleição. Até quando
esta gente boazinha vai aceitar este tipo de coisa? E ter
No entanto, no início da gestão do Prefeito
a noção de que um teatro é tão importante quanto um
João Lemos foi iniciada uma obra orçada em torno de
hospital ou uma delegacia?
um milhão de reais. Pois, é. Como tantas outras obras
paradas atualmente no município, imaginem o que
Até quando a insensibilidade e ausência total
também esqueceram ou não deram conta? O coitadide diálogo vão escanteando e colocando debaixo do
nho do teatro. Acabou-se o primeiro mandato, já
tapete mais esta obra

CURSO DE SAPATEADO
s incrições para o Curso de Sapateado que será ministrado pelos professores Steven Harper, Adriana Salomão e
A
consultores especializados, no Rio de Janeiro, de 14 de agosto a 14 de maio de 2011, já podem ser feitas pelo email sindicato@spdrj.com.br. Maiores informações pelos telefones: (21) 2224-5913 e 2531-7541. O pré-requisito
para participar é nível técnico mínimo: intermediário, disponibilidade e interesse pelo processo pedagógico.
Metodologia - aulas práticas, palestras, seminários, dinâmica de grupo, pesquisas bibliográficas e audiovisuais,
laboratórios, vivências e estágios supervisionados. As aulas acontecerão aos sábados, quinzenalmente, das 10 às 14h.
www.spdrj.com.br

Ribalta é publicação mensal da diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco SATED-PE: Rua Floriano Peixoto, s/n - Casa da Cultura - Raio Oeste - 2º pav. - São José - CEP: 50020-060 - Recife - PE - Fone/Fax: 3424.3133 - Email: sated-pe@ig.com.br -DIRETORIA - Presidente: Ivonete Melo; Vice-presidente: Severino Florêncio; Secretário: Ronaldo Brissant;
Suplente: Carlos Ferreira; Tesoureiro: Vavá Paulino; Suplente: Antonio Barros; Conselho Fiscal: Leide Vieira, Carlos Amorim e Margarida
Helena; Suplentes: Valdi Coutinho, Valdenou Henrique e Moisés Monteiro; Designer Gráfico e Diagramador: Beto Melo - Fone: 9451.3823;
Colaboradores: Jomard Muniz de Britto, Vavá Paulino, Ivonete Melo, entre outros; Redação e Edição: Jornalista Valdi Coutinho - Reg. DRT/PE
739; Impressão Gráfica: Companhia Editora de Pernambuco - CEPE - Rua Coelho Leite, 530 - Recife-PE - Fone:(081)3183.2700; Tiragem:
3.000 exemplares. A reprodução dos textos é permitida desde que seja citada a fonte. Distribuição gratuita.
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O PALHAÇO JUREMA focaliza o circo com toda sua dualidade
DHermilo
ramático e analítico, O Palhaço Jurema e os Peixinhos Dourados, inspirado no conto O Palhaço, do escritor pernambucano
Borba Filho, está em cartaz no Teatro Marco Camarotti, do Sesc de Santo Amaro, aos sábados e domingos,

CHAT segue em cartaz
no Joaquim Cardozo
em temporada, aos sábados e domingos, 20h, até
Segue
29 de agosto, no Teatro Joaquim Cardozo, o

espetáculo CHAT, inédito no Brasil, que investiga as relações
entre o homem e a Internet e debate questões urgentes do mundo
contemporâneo. O texto é do venezuelano Gustavo Ott com
direção de Rodrigo Dourado.Do elenco participam Arthur
Canavarro, Danilo Tácito, Kiko Gouveia e Patrícia Fernandes.
Em cena, vão-se abrindo janelas para histórias
como a de Dylan17, um adolescente iniciado sexualmente
nas tramas da Rede, que importa armas pela Net e pretende
se vingar de todas as “minorias detestáveis” que o cercam,
promovendo um gesto épico em sua escola; Pilarsur, que
sonha em viver o eldorado americano, mas tem de passar
pela violenta experiência da migração ilegal; Boris22, um
professor de classe média, esmagado pela inércia cotidiana,
que se converte ao Islã e planeja sair da invisibilidade com
um gesto desesperado; ou mesmo 80Min, um pedófilo que
busca vítimas em salas de bate-papo.
Ficha técnica: grupo – Teatro de Fronteira, tradução
– Rodrigo Dourado e Wellington Jr, direção geral – Rodrigo
Dourado, dramaturgismo – Wellington JR, preparação de
elenco - Carlos Ferrera e Wellington Jr, direção de arte - Java
Araújo, Rodrigo Dourado e Patrícia Ferrnandes, desenho de luz –
Dado Sodi, sonoplastia – André George, execução de luz – Bruno
Britto, execução de som – Nelson Lafaiette.

Seminário
Internacional
de Crítica Teatral
erá lugar no Recife, de 14 a 22 de agosto, O Seminário
TInternacional
de Crítica Teatral – encontro dos

Continentes. Quem deseja partcipar da programação, fazer
inscrição e obter maiores informaçõoes pode usar o site
www.recife.pe.gov/pr/seccultura/fccr/cadastro, o e-mail
seminariodecritica@gmail.com e telefones 33553302 e
33553303.
Estão confirmadas as palestras de Miyuki Takahashi
(Japão), Rodrigo Dourado (pernambuco), Vivian Tabares
(México), Wellington Júnior (Pernambuco), e Ian Herbert
(Inglaterra). Mostra de espetáculos locais, com as
participações de Kil Abreu (São Paulo), Paulo Biu Toledo (São
Paulo), Duda Moraes (Pernambuco) e Paulo Micheloto
(Pernambuco).
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LOUVAÇÃO
(*) José Francisco Filho

Sesc Petrolina promove a
6ª edição do Aldeia do Velho Chico
Cláudio Etges

“Fazer o que seja é inútil.
Não fazer nada é inútil.
Mas entre fazer e não fazer
Mais vale o inútil do fazer.
Mas não fazer para esquecer
Que é inútil: nunca o esquecer ”...
partir deste trecho do poema de João Cabral de Melo
ANeto
“O artista inconfessável” inicio a louvação:

Louvamos;
George, Patrícia, Ricardo, Buarque, Eglantine. Outros
louvores para os técnicos, para Celibi, para o Projeto O
Aprendiz Encena (uma das boas coisas concretizadas nesta
década). Para o meu amigo Vavá, para a “Louca” e seu dono
Major Claudino dos Lagos e o louvor especial para Diogo,
aprendiz que acompanhei desde os primeiros passos.
Um louvor para quem tanto louva que, com este trabalho
aprendeu com humildade a respeitar e valorizar a criação
do encenador, orientando-o e aconselhando-o, nos
possíveis desacertos, sem nunca interferir no seu processo
de ação criadora. Afinal, o nosso esforço de compreensão é
sempre insuficiente diante da magnitude da arte.
E se ela – a arte – só pode ser encontrada no campo do
sublime, do inefável, do indizível, só nos resta reconhecer a
sua força e usufruir deste contato, sem anestesiá-la com os
excessos de conceitos.
(*) José Francisco Filho – coordenador do Aprendiz
Encena 2010 - Recife, Inverno de 2010

LÁGRIMAS DE
UM GUARDA-CHUVA
Divulgação

Lágrimas de um Guarda - Chuva é um espetáculo repleto de poesia,
música, tragicidade e comédia.

espetáculo Lágrimas de um Guarda-Chuva, de Eid
ORibeiro,
está em cartaz nos dias 7,8, 14 e 15 de agosto,

sempre aos sábados e domingos, no Teatro Barreto Júnior, às
20h. No elenco: Cira Ramos, Sílvio Pinto, Arilson Lopes,
Bobby Mergulhão e Marcelino Dias. Cenografia e figurinos:
Marcondes Lima. Iluminação: Naná Sodré e Agrinez Melo.
Trilha sonora: Eli-Eri Moura. Preparação corporal: Paulo
Henrique Ferreira. Preparação vocal: Leila Freitas. Adaptação
e encenação de Antonio Cadengue. Produção da REC
Produtores. Informações: (81) 3355-6398.
Lágrimas de um Guarda-Chuva conta a história de seis
personagens mambembes que desfilam em meio a uma
profunda desolação, apresentando sua arte e se entrecruzando. Sansão, mágico e apresentador de uma pequena trupe, e
Angelina, uma jovem moça que se apresenta como gorila que
fala, canta e advinha a sorte, chamado Zambê; também
errantes, três cegos cantadores e Carmelo, um jovem que está
a sair da cidade, pois nela nada mais resta.
Lágrimas de um Guarda- Chuva tem o incentivo da
Fundação Nacional das Artes (Funarte) através do Prêmio de
Teatro Myriam Muniz e produção da REC Associados,
juntamente com Cira Ramos e Fernando Lobo. Na lista de
apoiadores estão Casa Comunicação, Cult Hotel e Teatro
Armazém.

Espetáculo de rua, O Amargo Santo da Purificação, de Porto Alegre, focaliza a paixão e morte do revolucionário Carlos Marighella”,

programação do 6º Aldeia do Velho Chico,
A
este ano, está repleta de novidades. Pela
primeira vez, o TeatroSesc, unidade móvel do Sesc
Pernambuco, aporta em Petrolina, e promove
apresentações de teatro, dança, música e cinema,
entre os dias 9 e 12, no horário das 19h às 22h. Com
o TeatroSesc, o festival caminha no sentido da
descentralização das suas ações culturais. Como
parte da programação da unidade móvel, haverá a
exibição do filme Meteoro, seguido de bate-papo com
a cineasta Maria Dulce. O filme, apesar de rodado
no Vale do São Francisco, com a participação de
residentes de Petrolina e Juazeiro, até então não
havia sido exibido na região.
As ações inéditas do projeto não param.
Outro destaque da programação é o Virarte, uma
ação cultural com doze horas ininterruptas de arte,
das 16h30 do dia 21 às 5h30 do dia 22 de agosto,
encerrando o Aldeia. O Virarte será realizado no
Sesc Petrolina, e entre as atrações previstas estão
espetáculos teatrais, oficinas e a apresentação da
cantora Gerlane Lops. As ações do Aldeia do Velho

Chico são gratuitas ou com valores acessíveis ao
público, R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Confira a
programação completa no site
www.sescpe.com.br/aldeia/2010.
Na terça (10), na Praça Dom Malan será
apresentado o espetáculo Quadrilha Um Romance
Sertanejo, de Arcoverde, e na quarta (11), O Amargo
Santo da Purificação, de Porto Alegre”. O Campus da
Univasf e o bairro José e Maria também contam
com atrações, como a montagem de paineis
“Coletivos Urbanos” e apresentações de grupos
teatrais.
O projeto Aldeia do Velho Chico também
destaca em sua programação, o crescente interesse
regional pela dança. No dia 8, Elisabeth Oliveira
apresenta a Dança do Ventre, dia 14, haverá aula de
dança de salão com Marcos Canuto, e no dia 15, os
grupos Conexão BreaK e Dirty Pop dão show no
Salão do Sesc. Nos dias 16 e 17, um seminário e
uma mostra de dança contemporânea foram
especialmente montados para apresentar ao público,
antigos e novos talentos.

Tito Lívio: Canções e Recital
ito Lívio faz show acústico no Manhattan, Rua
TFrancisco
Cunha, 881, Boa Viagem, dia 19 de

agosto, às 22h, mostrando músicas dos seus discos “A
Fala" e "Feito Pra Tocar No Rádio", além de imprimir
sua interpretação marcante como cantor em clássicos
da nossa música popular. Ele aproveita para fazer uma

prévia do recital que tem estréia prevista para outubro,
com a leitura dramatizada de alguns poemas de Carlos
Pena Filho. O Tito cantor e compositor, bem como o
ator, fez um tour por Minas Gerais, recentemente,
com apresentações de música e poesia em Ouro Preto
e Tiradentes, Minas Gerais. Fone: (81)3325 3372.

Ricardo III
Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare, de
ONatal/RN,
está dedicado aos preparativos do

projeto de Ricardo III. Além do diretor Gabriel
Villela, também estão envolvidos a preparadora
vocal Babaya, o assistente de direção Ivan Andrade e
a assistente de figurino e adereços Giovana Vilela. O
espetáculo está sendo viabilizado pelo Prêmio
Funarte de Teatro Myriam Muniz, Programa BNB
de Cultura 2010 e pelo patrocínio da Oi, além dos
apoios do La Tavola, Mozzarella e LocarX.
Acompanhem as notícias deste processo através de
desembucha@clowns.com.br | www.clowns.com.br

(em manutenção) e twitter.com/teatroclowns
Em continuidade aos projetos Ponto de
Cultura Barracão Mambembe e a manutenção do
grupo garantida ao grupo pela Petrobras, o
pesquisador e diretor Ivan Andrade ministrará, em
Natal, a oficina A instrumentalização do ator-criador, de
10 a 14 de agosto, no Barracão Clowns, e será
cobrada uma taxa de participação de R$ 20,00. A
oficina é voltada para atores e estudantes de teatro, e
o oficineiro fará uma seleção a partir de cartas de
intenção. Informações e inscrições pelo e-mail
secretaria@clowns.com.br
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FALECIMENTOS
Os cursos avançados Corpo e
l
Cultura, com a professora Maria
Helena Lira, e Crítica e Valor
Cultural, com o prof. Felipe Trotta,
são ministrados pela coordenação
de Capacitação e Difusão
Científico-Cultural da Fundaj. As
inscrições são gratuitas.
Informações pelos telefones (81)
3073.6659 e 3073.6670 ou
cadif@fundaj.gov.br
Exposições e ciclo de
l
conferências fazem parte da
programação da Semana de
Videoarte, promovida pela
Fundação Joaquim Nabuco, com
lançamento das obras premiadas na
última edição do Concurso de
Videoarte e apresentação das novas
aquisições feitas para o acervo da
Fundaj. Mais informações pelo site
www.fundj.gov.br
O Balé Deveras apresenta seu
l
novo espetáculo Festa – 30 anos
deverasmente dançando o popular para
comemorar 30 anos de atividades,
com o patrocínio da Prefeitura do
Recife e da Funarte/Minc.
O Circo da Trindade realiza dois
l
cursos, o de tecido e o de
acrobacias de solo e trapézio, na
Rua Tomazina, Recife Antigo.
Informações pelo fone (81)
3224.1482 e
circodatrindadeciacenica@gmail.co
m
O Conselho Municipal de
l
Cultural de Abreu e Lima
empossou a nova diretoria na
Câmara de Vereadores, em
solenidade que contou com a
presença de artistas e da sociedade.
Agradecemos o convite.
O curso Intervenções Perfomáticas
l
para professores de ensino médio é
realizado pela Fundaj, de 2 a 13 de
agosto, com inscrições gratuitas
pelo telefone (81) 3073.6686.
www.fundaj.gov.br/
culturaeduc@fundaj.gov.br
Tributo a Virgolino – a celebração do
l
cangaço é um grandioso evento que
homenageará os 15 anos do Grupo
de Xaxado Cabras de Lampião, no
Sítio Passagem das Pedras, em Serra

Talhada, com a participação de
vários Pontos de Cultura de Serra
Talhada, Tuparetama, Tabira,
Triunfo, Carnaíba e Sesc da Paraíba.
Continua em cartaz no Teatro
l
Valdemar de Oliveira, aos sábados e
domingos, às 16h30, o musical A
Dama e o Vagabundo, direção de
Henrique Seabra, uma realização da
HS Produções.
A Cia. AJE de Dança comemora
l
10 anos de existência com o
espetáculo Isso é Pernambuco, dias 06
e 07 de agosto, às 19h, no Teatro
Apolo, com a participação especial
do Balé Folclórico de Santa Cruz.
Agradecemos o convite.
A Prefeitura de Olinda, através
l
da Biblioteca Pública, realizou o
Sarau Artístico Literário, no Salão
Nobre de Leitura Dom Helder
Câmara, no Carmo.
O Ponto de Cultura Teatro
l
Experimental de Arte - TEA
informa que estão abertas as
inscrições para a 22ª edição do
FETEAG – Festival de Teatro do
Agreste, que terá lugar em Caruaru,
de 21 a 30 de outubro. Regulamento
e ficha de inscrição no site do TEA.
Fones (81) 3721.1346 e 9716.1636.
Danças femininas – uma vivência
l
para mulheres com movimentos da
hot dance e sorteio de artigos
femininos, serão ministradas pela
orientadora corporal Sylvia de
Oliveira, dia 28 de agosto, às 14h.
Reservas e informações: (81)
9194.5361 ou
dancafeminina@hotmail.com
A cantora Ceumar apresenta-se
l
pela primeira vez no Recife, dias 07
(20h) e 08 (19h) de agosto, no
Teatro Capiba do SESC de Casa
Amarela, com participação especial
do cantor Gonzaga Leal. Mineira
radicada em São Paulo, ela faz
divulgação do seu quarto álbum,
Meu Nome, lançado pela Circus
Produções Fonográficas.
Até 17 de agosto serão feitas
l
inscrições para o X Festival
Estudantil de Teatro de Minas
Gerais. Regulamento pelo site
www.fetobh.art.br

Dia 01 - Célia Rodrigues e Ernandes Silva; 02 - Amanda Alves e Ronaldo Brissant;
04 - Anderson Santana; 08 - Misso Cruz; 09 - Simone Figueiredo; 10 - Vavá
schon-Paulino; 11 - Nara Aragão e Priscila Santos; 12 - Anderson Abreu, Hilton
Lacerda e Jú Torres; 14 - Alex Raphael Lira e Riva Santos; 15 - Carlos Macêdo e
Cristina Salamanka; 16 - Rodrigo Soldá; 17 - Bento Verissimo; 18 - Mariana
Valença; 19 - Roger Bravo; 21 - Almir Rogério; 22 - Irandhir Santos; 25 - Nelson
Almeida; 26 - Danielle Monteiro Ferreira, Douglas Monteiro e Francisco Johan;
27 - Tatoo Medinni; 30 - Lívia Falcão

Nregistrou
o mês de julho a classe artística
com pesar a morte de três
personalidades muito queridas e ligadas
ao movimento cultural de
Pernambuco: radialista Paulo
Ferreira, escritor Amílcar Dória
Matos e maestro Cussy de Almeida.
O SATED-PE externa todo pesar e
condolências aos familiares dos
falecidos.
Paulo Ferreira, radialista, era muito
ligado às artes cênicas (teatro, dança e
música), pai de André Madureira, do
Balé Popular do Recife, e dos
musicistas Antúlio Madureira e
de Antônio Madureira. O
maestro Cussy de Almeida foi
presidente da Fundação de
Cultura Cidade do Recife,
abrindo as portas da
instirtuição para artistas e
produtores culturias. Teve
como segunda mulher a
atriz Suzana Costa, com
quem era casado há 27
anos. Atualmente
comandava a Orquestra
Criança Cidadã Meninos do
Coque. O escritor Amílcar
Dória Matos , membro da
Academia Pernambucana
de Letras e da União
Brasileira de Escritores-PE,
é pai da jornalista Adriana
Dória Matos

