Grupo Cafuringa realizará
1ª Mostra de Teatro de Rua

Criart Cia de Dança
comemora 14 anos

Sílvio Barreto

Fernando Azevedo

Com o espetáculo Cangoma a Criart comemora 14 anos de atividades
ininterruptas

A

Criart Cia de Dança apresentará seu mais recente espetáculo Cangoma,
no dia 31 de agosto, no Teatro Luiz Mendonça, às 19h30,
comemorando o 14º aniversário da sua existência. Contará com a
participação da Companhia Infantil Criart de Dança, além dos convidados
Suzana Nawaar, Demetrius Gonçalves e Faces Ocultas Companhia de
Dança de Salto/SP, na primeira parte da noite, que será aberta pela
coreografia Tuxau Abá, um marco na trajetória da Criart. O ingresso
promocional pode ser adquirido até 26/08 (R$ 10,00), na Capezio Recife Av. Herculano Bandeira, 513 Sala 12 - Pina - Galeria Joana D'Arc (Fone 81
3325-1236) e Mundo da Dança - Av. Domingos Ferreira, 4023 Lj 5 Empresarial Boa Viagem (Fone 81 3466- 1934).
O espetáculo Cangoma tem direção geral e coreografias assinadas
por Paula Azevedo, figurinos de Ricardo Angeiras e preparação percussiva
de Charly Du Q. O evento conta com o apoio do SATED PE, Moura
Arquitetura e Interiores, e Sena BPO Soluções Empresariais. Fundada em
agosto de 1999, pela bailarina e coreógrafa Paula Azevedo, a Criart tem
como objetivo a difusão da cultura popular regional, expressa nas suas
diversas manifestações no formato de coreografias, utilizando uma
linguagem moderna. Uma viagem de cores e ritmos, ilustrada pela herança
étnica, rituais seculares, geografia, religiosidade e construção social oriundas
de índios, brancos e negros, do litoral ao sertão. A dança como patrimônio
cultural e expressão de um povo, retratado num método característico, que
parte da dança popular em comunhão com a moderna, contemporânea e
erudita.
Faz parte, também, das atividades comemorativas um workshop
com os professores Arilton Assunção (Salto/SP) – Moderno, Vinicius
Ferreira (Salto/SP) – Contemporâneo e Inêz Lima (Recife/PE) - Clássico.
nos dias 1, 2 e 3 de setembro, na sede da companhia, Rua Coronel João
Manguinhos, 290 Bairro Novo – Olinda. Maiores informações pelo telefone
(81) 30110487. A Criart Cia de Dança mantém cursos, com aulas abertas ao
público, de Dança Popular, Baby Class, Contemporâneo, Clássico, Dança de
Salão, Dança do Ventre, Alongamento, Treinamento Funcional e Yoga.
contato@criartciadedanca.com.br e www.criartciadedanca.com.br

O espetaculo Cafuringa abrirá a 1ª Mostra de Teatro de Rua, no Pátio do Carmo, dia 04 de setembro

O

Grupo Cafuringa, promoverá a 1ª Mostra
Cafuringa de Teatro de Rua, de 3 a 8 de setembro
de 2013, com o objetivo de congregar artistas com o
povo numa programação gratuita, plural e de qualidade,
reunindo grupos voltados à linguagem da rua e artistas
independentes com ampla intimidade em se apresentar
em espaços públicos e abertos, de maneira a contribuir
com a transmissão e a valorização do fazer cênico nas
ruas do Recife, seja no centro da cidade ou em bairros
da periferia.
Mais informações na página do Facebook:
Grupo Cafuringa, cujo nome homenageia o saudoso
ventríloquo Rubens Martins ou Mestre Cafuringa, artista
popular que comercializava garrafadas e pomadas no
centro do Recife, divertindo a população com seu boneco
Joãozinho. A programação tem as seguintes atrações:
Dia 03 de setembro (terça), no Pátio do Carmo
(Centro do Recife), às 16h - abertura com os convidados
Pinto, Charlito e Diabolim, espetáculo: Cafuringa (Grupo
Cafuringa);, na praça central do bairro de Chão de
Estrelas, às 19h - Pastoril Profano do Velho Dengoso

(Gravação do DVD).
Dia 04 de setembro (quarta), no Pátio do Carmo
(Centro do Recife), às 16h - A Viúva Alucinada
(Mamulengo Jurubeba) e na Rua Berlim, no bairro de
Santo Amaro, às 19h - Pólo Marginal (Grupo de Teatro de
Rua Loucos e Oprimidos da Maciel). Dia 05 de setembro
(quinta), no Pátio do Carmo (Centro do Recife), às 16h Mala do Folheteiro (Burrinha da Saudade) e na Rua José
Penante, no bairro de Santo Amaro, às 19h - Cafuringa
(Grupo Cafuringa). Dia 06 de setembro (sexta), no Pátio
do Carmo (Centro do Recife), às 16h - Ser Tão Ser (Buraco
d'Oráculo/SP) e na Rua Berlim, no bairro de Santo
Amaro, às 19h - Contação de História: Façanhas de Zé
Burraldo (Burrinha da Saudade) e Sonho do Circo (Trupe
Circus). Dia 07 de setembro (sábado), na sede da Escola
Pernambucana de Circo (Avenida José Americo de
Almeida, 05, Macaxeira. Tel. 3266 0050), às 19h - exibição
de vídeo 15 anos de Buraco d'Oráculo. Dia 08 de setembro
(domingo), no Sítio dos Macacos, no bairro da Guabiraba,
às 19h - Ser Tão Ser (Buraco d'Oráculo/SP) e Show
Musical de Encerramento: Banda Vôte, o que é isso?

Fiandeiros faz 10 anos com Vozes do Recife
Divulgação

Cena de Vozes do Recife, um espetáculo poético da Cia. Fiandeiros de Teatro

A Companhia Fiandeiros de Teatro, que completa uma
década de atividades neste ano, comemora com o
espetáculo Vozes do Recife, um concerto poético sobre a
capital pernambucana, com roteiro e direção de André
Filho, a no elenco, Amanda Clélya, Daniela Travassos,
Gilvan Noblat, Jeferson Larbos, Kélia Phayza, Manuel
Carlos e Paula Carolina. A peça fica em cartaz às sextas e
sábados de agosto, sempre às 20h, no Espaço Cultural
Fiandeiros, Rua da Matriz, nº 46, 1º andar, Recife.
Ingressos: R$ 20,00 e R$ 10,00.
Vozes do Recife traz impressões de Assenso
Ferreira, João Cabral de Mello Neto, Joaquim Cardozo,

Manuel Bandeira e Carlos Pena Filho sobre a cidade. Eles
expõem seus olhares de um Recife em plena
transformação urbana. São cinco quadros cujas partituras
poéticas se sobrepõem, revelando um Recife de antigas
arquiteturas, da boemia, das grandes revoluções
libertárias, com seus fantasmas e suas contradições.
Telefone 4141.2431 - www.fiandeiros.com.br
Em agosto a Fiandeiros abre inscrições para os
seus Curso de Interpretação para Iniciantes em Teatro,
com aulas aos sábados, das 14 às 16h, até o dia 30 de
novembro, e de Teatro para Crianças, com aulas aos
sábados, das 10 às 12h, também até 30 de novembro.
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Acupe Grupo de Dança estreia
novo espetáculo Territórios

A

pós meses de aulas, os integrantes do Curso
A c u p e Fo r m a ç ã o d o I n t é r p r e t e
Pesquisador em Dança - Núcleo Recife fizeram
uma pré-estreia do espetáculo Territórios no
Teatro Marco Camarotti, no Sesc de Santo
Amaro, em julho deste ano, partindo depois
para apresentação na I Mostra Geraldo Barros
de Teatro e Dança, em Arcoverde. Os elogios
impulsionaram a turma a continuar. Tanto que a
equipe traz à cena, no Recife, o espetáculo
reformulado e com estreia agendada para os dias
5 e 6 de setembro, às 20h, no Teatro Arraial (Rua
da Aurora, 457, Boa Vista. Tel: 3184 3057), com
ingressos a R$ 20 e R$ 10 (artistas, estudantes,
professores e maiores de 60 anos). A montagem
é indicada para maiores de 16 anos e, por ser
uma produção independente, não conta com
nenhum incentivo financeiro por enquanto.
Com apenas bailarinos homens no
elenco, Territórios é um espetáculo estruturado a
partir das pesquisas dos próprios alunos do
curso Acupe Formação do Intérprete
Pesquisador em Dança - Núcleo Recife, no qual
sete criadores distintos foram adentrar em
lugares do corpo e voz ainda inabitados,
explorando suas possibilidades expressivas
através da premissa do corpo integrado,
mostrando influências culturais que constituem
a corporeidade e a identidade artística de cada
um. A junção destes sete trabalhos solos propõe
um diálogo entre as influências corpóreas dos
intérpretes numa proposta de encenação no
universo contemporâneo.

A direção artística, concepção e
coreografias são de Paulo Henrique Ferreira,
tendo como co-criadores no elenco, Paulo
Davino, Henrique Braz, Manuel Castomo,
Adelmo do Vale, Elton Ribeiro, Rodrigo Félix e
Silas Simarky. Ainda na ficha técnica, figurino de
Carol Azevedo; direção musical e trilha sonora
de Marcelo Sena. A produção e realização são do
Acupe Grupo de Dança.

11º Festival Estudantil de Teatro e Dança, com incentivo do Funcultura e apoio
da Prefeitura do Recife e Centro de Formação
das Artes Cênicas Apolo-Hermilo segue até o
dia 31 deste mês, com premiação programada
para o dia 1 de setembro, no Teatro de Santa
Isabel, realização do produtor Pedro Portugal.
O evento tem foco na produção cênica de escolas públicas e particulares, universidades e cursos livres de teatro e dança em todo o estado de

Divulgação

Laryssa Moura

Equipe de Senhora de Engenho, que excursiona por várias cidades do Chile

O Acupe mostrará Territórios, espetáculo de dança
estruturado na experiência dos alunos do seu curso

Estudantil de Teatro e Dança
prossegue até final de agosto

O

Espetáculo pernambucano
faz temporada no Chile

Pernambuco. Nesta edição, nove municípios
participam: Recife, Olinda, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Ponte dos Carvalhos,
Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Vitória de
Santo Antão, Pesqueira e Belo Jardim. Os artistas Manoel Constantino e Maria Paula Costa
Rêgo são os homenageados em teatro e dança,
respectivamente. Mais informações pelo telefone 3222 0025 ou blog www.festivalestudantil.blogspot.com.br

CIRCO

Oficinas gratuitas
Até o dia 23 de agosto podem ser feitas inscrições para as oficinas de circo e balé clássico gratuitas do
Pirueta Circo Social que este ano será na Torre Malakoff - Recife Antigo, nas terças e quintas das 14h
às 18h ( circo) e aos Sábados das 09h às 12h (Balé Clássico), a faixa etária para os inscritos será de 16 a
24 anos. O início das atividades será a partir de 02 de setembro de 2013. Informações básicas no
Instituto Mauricio de Nassau - Rua Betania, 40 - Derby - Recife/PE (81-3413-4611 ramal 4755 ou
4806) Amanda, Mônica ou Francisco ou pelo e-mail piruetacircosocial@gmail.com

O

espetáculo Senhora de Engenho – Entre a Cruz e
a Torá, fará uma temporada em terras
chilenas de 31 de agosto a 10 de setembro, no 8º
Festival Internacional de Teatro Itinerante por
Chiloé Profundo – FITICH INVIERNO. O
objetivo do festival é levar expressão artística do
teatro internacional para uma platéia do
Arquipélago Chiloé, a cerca de 1000 km da capital
Santiago, descentralizando assim, a oferta cultural
das capitais e províncias, promovendo a integração
dos povos que são geográfica e sócio-culturalmente
marginalizados. O Festival terá 12 espetáculos
oriundos da América Latina e da Europa, cada
espetáculo fará oito apresentações pelas cidades
que compõem o Arquipélago de Chiloé. Senhora de
Engenho, dará uma récita a mais, na abertura do
festival, totalizando 09 apresentações.
O espetáculo refaz a trajetória da vida da
portuguesa Branca Dias, que fugida da inquisição
por ser judia, encontra abrigo em Pernambuco no
Brasil colônia, em 1550. Em meio a conflitos
familiares, Branca Dias, se torna a 1ª mulher a dar
aulas, assume o comando do Engenho Camaragibe
e principalmente luta para exercer o judaísmo e

seus ritos sagrados. Devoção, traição, amor, perdão,
esperança e fé são compartilhados com a platéia,
que participa do espetáculo sentada na sala de visita
da protagonista, a senhora de engenho. O
espetáculo ganhou o prêmio de montagem do
Funcultura, realizou duas temporadas de sucesso
em Camaragibe, no engenho onde morou Branca
Dias, participou do Festival de Igarassu, do Festival
Nossa Cultura em Olinda e em Serra Talhada.
Com texto de Miriam Halfim, encenação
de Emanuel David D´Lúcard, produção executiva
de Juvino Agner e elenco formado por Yah
Vasconcelos, Dul Santos, Francis de Souza,
Geraldo Cosmo, Patrícia Assunção, Pedro Dias,
Alexsandro Alves, André Ramos, Euclides Farias,
Isabelly Natally, Géssica Nascimento e Guto
Kelevra, Senhora de Engenho tem a seguinte ficha
técnica: assistente de direção - Fabiana Karla Souza,
figurino - Francis de Souza, adereços - Bernardo
Júnior, iluminação - Geraldo Cosmo, cenários Lupercio Kalabar, pesquisa musical - Emanuel
David D´Lúcard, contra-regra - Naldinho Alves e
Edson Cesar Rodrigues, Coreografia - Anderson
Henry e execução de iluminação -: Lú Forcioni.

23º FETEAG abre inscrições
para Mostra Estudantil

Curso de Iniciação

Renata Pires

A Escola Pernambucana de Circo informa que realiza mais um semestre de aulas do atendimento
pedagógico destinado a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de idade, das comunidades de
Macaxeira e de toda a zona metropolitana do Recife, gratuitamente. As vagas são limitadas e para
fazer inscrição basta comparecer na sede da EPC (Av. José Américo de Almeida, 05, Macaxeira,
Recife, PE), com a seguinte documentação: cópia da certidão de nascimento ou RG, cópia do
comprovante de residência, declaração da escola onde está matriculado e foto 3x4.

Sucesso no 23º FIG
O circo fez sucesso no 23º Festival de Inverno de Garanhuns 2013 com os espetáculos Acrobatas
Aéreos, do Circo Bambolê, A Tradição Centenária da Família Alves, do Circo Itinerante Alves, O Mundo
Mágico de Entretenimento do Circo Alakazam, do Circo Mágico Alakazam e Disney Circo – A Tradição da
Família Vidal, do Disney Circo.

Envelhecer com
planejamento
Pesquisas diversas vêm mostrando que a
expectativa de vida vem aumentando
consideravelmente. Segundo dados do IBGE,
em dez anos, a média de idade do brasileiro
que era de 68 anos aumentou para 74.
Viver mais significa planejar-se
melhor e o ideal é começar a se organizar
desde já para que seja possível manter a
qualidade de vida no futuro. O fenômeno da
longevidade é uma realidade em todo o
mundo. Por isso, diversos governos têm
promovido alterações em suas regras de
aposentadoria, além de incentivar a
Previdência Complememntar. Como forma
de reduzir os impactos que os anos a mais de
vida podem causar. Tudo isso para que sejam
anos felizes, com a real possibilidade de se
manter o padrão de vida que se tinha na
juventude.

Viúva, Porém Honesta, do Grupo Magiluth, do Recife, é uma das atrações da programação do 23º FETEAG

A

s inscrições para a Mostra Estudantil da 23ª
edição do FETEAG (Festival de Teatro do
Agreste), promovido pelo grupo Teatro
Experimental de Arte (TEA) na cidade de Caruaru,
estarão disponíveis no período de 01 a 20 de
setembro e serão feitas exclusivamente pelo site:
www.feteag.com.br. De caráter competitivo, a
mostra contará com a participação de dez
espetáculos de grupos estudantis vinculados a
unidades de ensino de todo o estado de
Pernambuco. O 23º FETEAG acontecerá de 15 a
25 de outubro com foco no tema “O Teatro de
Grupo”, contando com Mostra Nacional, no
período de 15 a 20 de outubro; Mostra Estudantil,
de 21 a 25 de outubro; e a Mostra Local, no período

de 21 a 25 de outubro. Maiores informações pelo
email fabio_pascoal@yahoo.com.br
Com o objetivo de estimular a produção
teatral no âmbito das escolas da Cidade, foi criado
em 1981 o FETEAG e, desde então, são 32 anos de
uma trajetória muitas vezes sinuosa, mas de muita
persistência e sucesso. Alimentando um sonho que
surgiu com a fundação do TEA – Teatro
Experimental de Arte, em 1962 e idealizado por
alguns apaixonados pela arte de representar, entre
eles o casal Argemiro Pascoal e Arary Marrocos, o
FETEAG tem buscado contribuir com a renovação
e formação da cena na cidade, além de possibilitar a
democratização ao acesso aos bens culturais.
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Cia. Etc. promove
Conexões Criativas 2

Cinema Digital
conclusão. A previsão do início das aulas é
agosto de 2013, aos sábados, no horário das 9h
às 12h, durante 8 meses. As inscrições estão
abertas, com vagas limitadas.Reserva por e-mail
aurorafilmes@hotmail.com e em Nossa Fã
Page. A Aurora Filmes fica na Rua da Aurora,
987 (em frente ao posto Shell), fones (81) 30919338 e 8849-2721, expediente de segunda-feira
à sexta, a partir das 9h às 18h, exceto nas terças e
quintas-feiras quando funciona até as 21h.

Osicram estreia
novo espetáculo

Divulgação

A Aurora Filmes informa que o curso de
Cinema Digital é completo para quem quer
aprender a fazer um filme, com 10 módulos:
Roteiro; Produção; Direção de Arte; Operação
de Câmera; Som Direto; Direção; Edição de
imagens, entre outros. Durante os estudos, os
alunos produzem um curta-metragem que será
exibido num cinema da cidade e depois seguirá
carreira nos festivais de cinema do Brasil. Ao
final do curso os alunos recebem certificado de

Divulgação

Vídeos sobre dança serão exibidos durante o encontro

R

ealizado pela Cia. Etc., com o incentivo do
Funcultura, o projeto “Conexões Criativas
2”, com o subtítulo “A Dança Pelo Olhar do
Vídeo”, 23 a 28 de setembro (segunda-feira a
sábado), pretende dar continuidade ao encontro de
artistas destes dois segmentos artísticos em Pernambuco, que teve sua primeira edição em 2009,
reunindo profissionais de várias partes do Brasil.
Serão seis dias de encontro entre videoartistas,
coreógrafos, bailarinos, pesquisadores, curadores e
produtores que têm investido na criação e produção de dança para o vídeo (videodança, documentários de dança, registro de espetáculos, entre
outros), abertos ao público interessado. Mais
informações: www.ciaetc.com.br
O encontro, com entrada franca, vai promover no
Osicran Teatro estreia espetáculo ..de nós e do mundo inteiro no Museu Histórico de Igarassu

O

Osicran Teatro, com oito anos de
atividades, estreia o espetáculo de nós e do
mundo inteiro, criado em processo colaborativo e
dirigido por Eduardo Machado, que fica em
cartaz todos os sábados e domingos de agosto, às
20 e 18h, respectivamente, no Porão do Museu
Histórico de Igarassu, até o dia 25. Para tal
montagem contou com o apoio financeiro do
Ministério da Cultura, através do Prêmio Agente
Jovem de Cultura 2012: Diálogos e Ações
Interculturais e tem como ponto de partida a
temática da felicidade. Ingressos à venda na Total
Info (próxima. à Prefeitura) e uma hora antes no
local da encenação. Contatos: 8784-8248

Espaço Coletivo (Rua Tomazina, 199, Recife
Antigo), pelas tardes (14h às 17h), um momento
de debates e discussões sobre temas relacionados
ao fazer da videodança e, à noite (19h), uma mostra de videodanças de todo o país. A proposta é ser
mais um espaço de articulação desse novo fazer
artístico em Pernambuco, que vem envolvendo
artistas da dança e do audiovisual, potencializando
esse viés de criação no estado a partir do intercâmbio entre artistas que já trabalham com essa arte no
restante do Brasil. Para esta edição os convidados
são: Clara Trigo (BA), Sarah Ferreira (SC), Valéria
Vicente (PE/PB), Laura Virgínia (DF), Ailce
Moreira (PE), Breno César (PE), Jaqueline Vasconcellos (BA), Guilherme Schulze (PB), Paulo
Caldas (RJ/CE) e Alexandre Veras

Nuvens Insetos
vem ao Recife

/juniorpernambuco12@hotmail.com
O grupo surgiu após uma oficina de
teatro oferecida aos Escoteiros de Igarassu, que
culminou com a encenação de Cancão de Fogo
(2004), com a direção de Eduardo Machado, na
época, com 19 anos. De lá pra cá, ele foi
responsável pela encenação de todos os
espetáculos do grupo, com a assistência de Marisa
Israel (in memoriam). Atualmente, o grupo é
formado por Débora Dayane, Erineide Moreira,
Flávio Soares, Felipe Soares, Erivaldo Leal, Jéssica
Lígia, Júnior Pernambuco, Liliana Brizeno e Paulo
André Teixeira, todos responsáveis pela escrita
cênica e dramatúrgica do novo espetáculo.

Vítor Vieira

Casa de Maná
O

curso de Iniciação Teatral, que a ONG Casa
de Maná realiza, sob a orientação do ator e
arte-educador Rômulo Ramos, será encerrado este
mês, quando o Manart – grupo formado pelos
concluintes – excursionará pelas comunidades
carentes e escolas públicas de Piedade, Candeias e
Pontezinha com esquetes teatrais Acorda Povo! e
Doutor, por favor, mate meu filho, textos de Danielli

Oliveira. No elenco estão Nayara Moura, Analine
Nascimento, Diacuí Silva, Moura Filho, Thays
Marielly, Nataly Lima, Matheus Couto, Erck
Drummond, Alberto Cardoso, Mayara Rocha,
Laís Torres, Laudicéa Oliveira, Yasmin Ferreira,
Rafael Nascimento, Theocharis Orfanidis e
Rayana Silca, com direção de Rômulo Ramos e
coordenação de Danielli Oliveira.

Leitura Dramatizada
A Associação de Artistas de Caruaru – Assartic dá prosseguimento até o dia 24 de agosto ao projeto
II Leitura Dramatizada, com programação no Teatro João Lyra Filho. O homenageado é Argemiro
Pascoal, dramaturgo, ator, encenador e poeta, que deixou um legado de 15 peças teatrais, sendo um
dos fundadores do Teatro Experimental de Arte e do Feteag – Festival de Teatro do Agreste.

A Presença do Ator
O ator Carlos Simioni ministrará o curso A Presença do Ator, de 27 a 31 de agosto durante o
Festival Internacional de Londrina – FILO, Paraná.

O espetáculo da Cia. Fragmento de Dança, de São Paulo. é inspirado no universo das cartas

O

espetáculo Nuvens Insetos, pesquisa da Cia.
Fragmentos de Dança, de São Paulo, fará
uma apresentação no Teatro Hermilo Borba
Filho, às 19h do dia 7 de setembro, com entrada
gratuita. O espetáculo mostra que apesar da
globalização e da Internet, o mundo das cartas
ainda é rico. A escritora e ensaísta britânica
Virgínia Woolf se despediu da vida por meio de
uma carta. A pintora mexicana Frida Kahlo
reuniu cartas escritas aos seus amores em um
livro. O filme brasileiro Central do Brasil recebeu
prêmios contando a história de uma mulher que
escrevia cartas para analfabetos.
Nesse universo, a Cia. Fragmentos de
Dança inspirou-se para criar Nuvens Insetos, com

direção de Vanessa Macedo. Durante temporada
de outro espetáculo no Centro Cultural São
Paulo, em 2011, os artistas do grupo
promoveram uma ação junto ao público
passante propondo “o que você escreveria se
fosse sua última carta?” A companhia coletou
mais de 100 cartas. As coreografias propõem
formas diferentes do corpo se comunicar com o
outro para chegar (encontrar-se) em si mesmo.
Nuvens Insetos tem coreografias e direção de
Vanessa Macedo, interpretação de Chico Rosa,
Danilo Firmo, Jéssica Moretto, Maitê Molnar,
Vanessa Macedo, Urubatan; criação de luz –
André Prado; trilha sonora – Talita Bretas e
Natalia Gresenberg.
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Pernambucano Tatuagem é
melhor filme de Gramado

Três perdas para nossa categoria

O

Viva Aldo Loreto, que deixa saudades entre
parentes e amigos

l Todos os domingos, às 20h, no Teatro
Alfredo de Oliveira (anexo ao Teatro
Valdemar de Oliveira), é encenado Um Boi
Muito Louco, Uma comédia nordestina
inspirada no auto do bumba-meu-boi, com
poemas de Zé da Luz e Amazan, texto e
direção de Carlos Amorim, e elenco formado
por Carlos Amorim, Beto Filho e Raphael de
Castro, iluminação de Rivaldo Cândido.
l Os Três Porquinhos, espetáculo infantil
com direção de Paulo de Castro, cumpre
temporada no Teatro Herz do Shopping
RioMar, todos os sábados e domingos de
agosto, às 17h.
l O jornal Correio do Pajeú traz uma
entrevista com o ator de Serra Talhada,
escritor, poeta Luis Carlos, sócios do SATEDPE, feita pelo jornalista Dierson Ribeiro, na
qual são abordados assuntos diversos, de
teatro e literatura, especialmente.
l Já estão sendo realizadas reuniões
presenciais de preparação e planejamento para
o Festval de Dança 2013, conforme
informações de Marcelo Sena.
l Recebemos e agradecemos convite do
Sesc para o lançamento do livro Trinta Contos
para Não Morrer, de Cátia Cardoso, na
biblioteca do Sesc Petrolina. Na ocasião é
inaugurada uma exposição com ilustrações do

teatro pernambucano perdeu três
integrantes de nossa categoria com as
mortes do ator e radialista Brivaldo Loreto, do
modelo, radialista e ator Nelson Almeida e do
ator Adevair José Batista Galdino. A direção do
SATED-PE e todos os sócios apresentam
pêsames e externam suas condolências aos
familiares e amigos dos falecidos.
Brivaldo Loreto ficou conhecido como
repórter de rádio no programa de Geraldo
Freire, mas fez teatro no início de sua carreira.
Militante político, foi um dos fundadores do
Partido Socialista Brasileiro (PSB) em
Pernambuco, e depois filiou-se ao PT, onde
continuou sua militância. Digno, correto e
radical, era incompreendido por alguns mas
estimado por muitos.
Nelson Almeida, sócio do SATEDPE, era modelo, ator e radialista bem atuante,
estimado por todos e muito atuante. O jovem
Adevair José Batista Galdino era um ator muito
admirado por crianças, jovens e adultos, com
suas atuações no palco. Participante da Troupe
Azimute, faleceu em pleno Festival de Inverno
de Garanhuns 2013. Ele participava do elenco
de Aruá, o Boi Encantado, convidado para o
Circuito Cultural Paulista deste ano.

livro de André Vítor Brandão.
Cleonice Maria, diretora da Fundação
Cabras de Lampião, Anildomá Williams,
pesquisador do Cangaço e Secretário de
Cultura de Serra Talhada, e o filho do casal,
ator e dançarino Karl Marx, que interpretou
Lampião no espetáculo O Massacre de Angico
– A Morte de Lampião, animados com o
sucesso da temporada que reuniu em torno de
oito mil espectadores por sessão, já planejam
nova parceria com o diretor José Pimentel
para realização do Auto de Natal do Sertão, em
dezembro deste ano.
l

produção audiovisual pernambucana,
incentivada pelo Funcultura, está ganhando
projeção nas salas de cinema do Brasil e do
mundo. Recentemente, os longas-metragens
“Doméstica” (Gabriel Mascaro) e “Na quadrada
das águas perdidas” Wagner Miranda e Marcos
Carvalho) estrearam nas telas do Recife, de
Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. A
próxima estreia no circuito é “Boa sorte, meu
amor” (Daniel Aragão), no dia 23 de agosto, no
Cinema da Fundação.
A trajetória de sucesso em festivais
continua. Os long as per nambucanos
“Doméstica” e “Boa Sorte, meu amor” foram

Cena de 'Tatuagem', que deu a Irandhir Santos (D) o prêmio de melhor ator em Gramado

O

filme Tatuagem foi o grande vencedor do 41º
Festival de Gramado, um dos mais antigos e
prestigiados do país. Foram quatro Kikitos
concedidos ao primeiro longa de ficção dirigido por
Hilton Lacerda, entre eles, o de melhor filme do
festival, atestado pelo júri oficial e pelo prêmio da
crítica. Também foram laureadas a performance de
Irandhir Santos (Melhor Ator) assim como a trilha
sonora composta por Hélder Aragão (conhecido
como DJ Dolores). A premiação foi realizada no
Palácio dos Festivais. O filme teve o incentivo do
Funcultura, do Governo de Pernambuco.
Ambientado no ano de 1978, o filme retrata um
cabaré de Recife, onde a contestação ao regime
militar vigente é feita por meio do deboche e da
anarquia. Nesse ambiente, Clécio, o líder de um
grupo teatral interpretado por Irandhir, tem um
relacionamento com Paulete (Rodrigo Garcia) até
que se apaixona pelo jovem soldado Fininha (Jesuíta
Barbosa).
O produtor João Vieira Jr. ressalta a importância dos
patrocinadores do projeto, a começar pelo incentivo
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premiados no Hollywood Brazilian Film Festival,
em Los Angeles (EUA). “Doméstica” recebeu
menção honrosa do júri e “Boa sorte, meu amor”
foi premiado pela fotografia assinada por Pedro
Sotero.
O documentário Rio Doce/CDU
(Adelina Pontual) participou do IX Festival de
Cine Independiente de Mar del Plata (MARFICI
2013), na Argentina, depois de ser lançado com
sucesso no Cine PE. Outra novidade é o
Animacine – Festival de Animação do Agreste,
que abriu inscrições e se prepara para movimentar
as cidades de Caruaru, Gravatá e Bezerros em
setembro.

do Governo do Estado, por meio do edital
Funcultura, promovido pela Fundarpe/ Secretaria
de Cultura. A partir dele pudemos elaborar o plano
financeiro do filme e captar recursos via edital da
Chesf / Eletrobras, para depois sermos
selecionados pelo Programa Petrobras Cultural
2010/2011, a entrada da Petrobras foi fundamental
para a realização do filme. O roteiro do filme foi
desenvolvido com recursos do Hubert Bals Fund,
do Festival de Roterdã, na Holanda.
Apesar de que todas as locações tenham sido no
bairro Chão de Estrelas, Recife, o filme Tatuagem,
tem uma inspiração contextualizada com o
Vivencial Diversiones, grupo teatral que surge, em
Olinda (1974), sob a influência do tropicalismo e da
contracultura, desenvolvendo uma teatralização da
subjetividade dos seus integrantes e tornando-se um
marco cultural nos anos 1970 a 1980. Conta com
com Guilherme Coelho, Américo Barreto, Alfredo
Neto, Miguel Ângelo e Fábio Coelho. Depois se
juntam ao grupo Suzana Costa, Ivonete Melo,
Auricéia Fraga, Fábio Costa e Beto Diniz.

De Íris ao Arco-Iris reestreia
no Teatro Marco Camarotti

O

conto de fadas De íris ao Arco-Íris restreeia no
Teatro Marco Camarotti, com apresentações
neste sábado e domingo, às 16h30, no Teatro
Marco Camarotti, em agosto, com incentivo do
Funcultura. O texto do ator e diretor Jorge de Paula
foi criado a partir da pergunta “Por que o arco-íris
aparece quando chove?”, feita pelo professor, ator e
encenador pernambucano Marco Camarotti (19472004), homenageado pelo Sesc com o nome na sala
de espetáculo.
Escrito em 2000, o texto ficou guardado
na gaveta, fervilhando na cabeça, até 2006, quando
Jorge de Paula convidou a atriz Andréa Veruska
para escrever um projeto de montagem de
espetáculo a partir da história. Como não conseguiu
aprovação em editais, o sonho de transformar o
conto em encenação foi adiado até este ano, quando
o projeto foi aprovado nos editais do Fundo
Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura)
e do Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz
2012.
No elenco da peça estão, além de Jorge de
Paula, que também assina a direção, as atrizes
Lucélia Albuquerque, Iara Campos e Andrea
Veruska. Os cenários e os figurinos são de
Marcondes Lima e a iluminação de Eron Villar. A
produção está sob a responsabilidade de Karla

Martins. A montagem é uma realização da Decanter
Articulações Culturais e da Jorge de Paula Produção
Cultural. Durante a temporada do espetáculo, às
sextas-feiras, às 15h, serão realizadas sessões
gratuitas em parceria com o Sesc, sempre com a
presença de intérpretes de libras: 02/08 (Alunos do
Sesc), 09/08 (Movimento Pró-Criança – Unidade
Coelhos), 16/ 08 (Instituto Costa Porto / Recife),
23/08 (Escola Municipal Monsenhor Fabrício /
Olinda), 30/08 (Centro Suvag de Pernambuco –
sessão para crianças e adolescentes surdos).
Divulgação

De Íris ao Arco-Íris cumpre temporada no
Teatro Marco Camarotti

Ensaios sobre Teatro
Paulo Vieira enviou para a presidente do SATED-PE, Ivonete Melo, o livro que lançou, recentemente,
intitulado O Laboratório das Incertezas – Ensaios sobre Teatro, pela editora UFPB, que recomendamos a
todos que se interessam pelo assunto. Quem quiser adquiri-lo podem manter contato através do email pvvieira@hotmail.com ou pelo telefone (83) 9915.0043.

Agosto 2013
DIA 01- ALEXANDRE ARAÚJO; 02 - ALEX PESSOA E RONALDO BRISSANT; 05 - VANIA
RODRIGUES; 06 - HEIDE HERBERT E ISABELLE COSTA; 09 - IVANA MOURA, SIMONE
FIGUEREDO; 10 - CLAUDIO LIRAE VAVÁ SCHON PAULINO;.11 - MAYARA WAQUIM; 12 JAILSON DE OLIVEIRA E ALEXSANDRA SACRAMENTO; 15 - CARLOS MACEDO, INGRID
ALMEIDA, CAROL PAIVA, CRISTINA SALAMANKA LIMA; 16 - EVILACIO DE ANDRADE E
POPPER MASK; 17 - BENTO VERISSIMO; 18 - DENISE ALVES; 19 - EDSON ARAÚJO E SHEYLA
COSTA; 20 - PATRÍCIO ARCANJO E JUNIOR BROW; 21 - PALHAÇO DIDI; 23 - EDNILSON LEITE
E MISTER SANDRO; 24 - FAGNER GOMES E J NASCIMENTO PE; 25 - NELSOM ALMENIDA; 26 ALEX MORIÁ, LUCIANO MENDES E SÍLVIA GÕES; 27 - SATURNINO DE ARAÚJO; 29 - CÁTIA
CARDOSO; 30 - LÍVIA FALCÃO E MARCOS PAULO; 31 - RÔMULO RIBEIRO.

