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Encontro Nacional da Dança 2016
terá presença do ministro Juca

Marco Aurélio

= Pessoas que não receberam ainda o Fomento de Artes
Cênicas 2014/2015 (representantes de instituições e
produtoras) encaminharam ao prefeito Geraldo Júlio carta
cujo teor transcrevemos, na íntegra, e que foi assinada pelo
SATED-PE (Ivonete Melo), Escola Pernambucana de Circo,
Caravana Tapioca e Janela Projetos.
= Vimos através deste documento nos manifestar quanto
ao abusivo atraso no pagamento aos contemplados no Edital
de Fomento as Artes Cênicas do Recife 2014/2015. Pelo Edital
há uma verba de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete
mil reais) a ser dividida, igualitariamente, com cada um dos
nove projetos contemplados, nas áreas de circo, teatro e
dança, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
= Lembramos ao Sr. Prefeito que todas as propostas de
projetos foram enviadas em fevereiro de 2015 a Fundação de
Cultura do Recife e analisadas por uma comissão. Segundo o
edital, todos os espetáculos contemplados devem estrear no
segundo semestre de 2015, realizando um total de oito
apresentações. Continuamos a lembrar ao Sr. Prefeito que o
nome dos grupos e artistas premiados neste referido edital
saiu no Diário Ocial no dia 07 de março de 2015 e foi a partir
daí que começou a nossa via crucis.
= Nos primeiros dias do mês de abril fomos convocados
para uma reunião com o Sr. Romildo Moreira, chefe da
Divisão de Artes Cênicas da FCCR. Nesta ocasião cada um
dos grupos premiados estipulou qual seria o mês que
estrearia o seu espetáculo, de agosto a dezembro de 2015,
assinando um documento que selava a data escolhida. Do Sr.
Romildo recebemos a garantia de que a Prefeitura do Recife,
brevemente, rmaria um contrato com cada um dos
contemplados e que, rapidamente, a verba seria depositada
para realização dos projetos. A Prefeitura do Recife, desde
então, jamais nos procurou para assinatura do referido
contrato.
= Depois de insistentes telefonemas da parte de todos nós,
os grandes prejudicados neste imbróglio, já que não é possível
obter nenhum tipo de informação sobre o Fomento,
conseguimos marcar uma reunião com o Presidente da
Fundação de Cultura do Recife, Sr. Diego Rocha. O inusitado,
triste e decepcionante é que, primeiramente, ele a adiou e
depois a desmarcou às 22h do dia 2 de Setembro, ou seja, com
apenas 12 horas de antecedência da sua realização.
= O que, certamente, não temos que lembrar o Sr Prefeito é
a diculdade que nós, artistas e produtores, enfrentamos
para apresentarmos os nossos espetáculos na nossa cidade,
não só pelas carências de equipamentos de todos os tipos dos
teatros da Prefeitura, mas, principalmente, pela inconstância
e descaso com as políticas públicas referentes à cultura.
= O que não gostaríamos de lembrar o Sr. Prefeito é que é
muito complicado para nós, produtores e artistas,
modicarmos nossas agendas, já que pelo Edital deveríamos
estrear nesse semestre e todos os grupos se programaram
para isto. O que, certamente, não gostaríamos de lembrar o Sr.
Prefeito é que alguns grupos contemplados no Edital já
montaram seus espetáculos com dinheiro do próprio bolso e
já cumpriram as oito apresentações previstas em contrato
ainda a ser assinado, bem como todas as demais contra
partidas previstas no mesmo.
= Sabedores que somos do desinteresse da Prefeitura de
tornar público tão delicado assunto, esperamos que esta seja
a primeira e única carta de repúdio a ser redigida e assinada
por nós, que aguardamos com urgências sermos convocados
para assinatura do contrato do Fomento de Artes Cênicas
2014/1015 e pagamento imediato do mesmo. Pelo bem de
todos os produtores culturais e artistas da cidade, além de
todo o público contemplado com as apresentações.

O espetáculo Terra em Outras Terras, do Grupo Grial, reivindica “território” para a dança

A

segunda edição do DDDança, comemorando o Dia
Internacional da Dança (29 de abril), conta com várias
atrações durante todo o mês, começando no dia 5 no Teatro Arraial Ariano Suassuna, no Recife, quando a dançarina
pernambucana Maria Paula Costa Rêgo, do Grupo Grial, e
outros artistas apresentarão Terra em Outras Terras, inspirado no espetáculo do Grupo Grial, trilha sonora de Naná
Vasconcelos, que será homenageado. Na programação,
uma palestra da presidente do SATED-PE, atriz Ivonete
Melo, sobre o Decreto 82.385/78, que Regulamenta a Lei
6.533/78 do Artista e Técnico em espetáculos.
O encontro, que reunirá artistas, coletivos de
dança técnicos, produtores, e gestores, acontecerá nos dias
27, 28 e 29 de abril, tem como principal nalidade uma
pactuação entre Funarte / MinC e sociedade civil, sobre as
questões da Dança e contará com a presença do Comitê
Gestor da Politica Nacional das Artes e do Ministro da
Cultura, Sr. Juca Ferreira. Trata-se de uma co-realização de
artistas da dança, do Governo de Pernambuco (Secult/Fundarpe) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte/MinC). As inscrições vão até o dia 25 de abril no site
www.dddanca.wordpress.com .
Historicamente, o investimento em arte no País
sempre cou longe do desejado. Em tempos de crise nanceira e política, a situação costuma piorar. Neste momento,
se faz cada vez mais necessário discutir políticas voltadas
ao fomento das artes. Por isso, a segunda edição do
DDDança chega para ouvir prossionais e pessoas ligadas
ao setor a m de, principalmente, propor caminhos e
soluções para problemas recorrentes. A programação,
inclui debates políticos, performances, aulas, consultorias,
intercâmbios, espetáculos, mostra de fotograa, interven-

ções visuais, entre outras ações. No dia 29 de abril, quando
se comemora o Dia Internacional da Dança, os participantes pretendem entregar um documento ocial com as
pautas do setor ao ministro da Cultura, Juca Ferreira.
Para o representante da Funarte Norte-Nordeste,
Naldinho Freire, trata-se de um momento importante para
a dança no país porque o DDDança culminará no Encontro
Nacional da Dança, quando artistas entregarão uma proposta de política pública a representantes políticos envolvidos com a cultura do país. “É um momento histórico que
está se construindo no Recife porque contaremos com a
presença de pessoas que não só fazem a dança nos palcos e
nas ruas, mas que também pensam o setor politicamente.
Trata-se de um projeto que tem o apoio completo do
Ministério da Cultura e da Funarte, principalmente devido
ao nosso interesse por construir marcos legais para o
setor”, explica Naldinho Freire. O secretário estadual de
Cultura de Pernambuco, Marcelino Granja, também ressalta que o DDDança “é um momento oportuno para a
pactuação de políticas públicas que fomentem toda a cadeia produtiva do setor e também de intercâmbio entre os
grupos”.
O Dia Internacional da Dança é celebrado no dia
de 29 de Abril, quando também é comemorado o dia do
nascimento de Jean Georges Noverre (* 1727 | + 1810), o
precursor e criador do ballet moderno. A comemoração foi
introduzida em 1982 pelo Comitê Internacional da Dança
da UNESCO com o objetivo de despertar a atenção do
publico em geral para a importância da dança, e incentivar
governos a fornecerem um espaço próprio para dança em
todo o sistema de educação desde o ensino infantil até o
ensino superior.
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O saudoso Naná Vasconcelos é homenageado na abertura do DDDança
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3º Encontro de Artes Cênicas
encaminha resoluções

VENCEDORES DO ABRIL
PARA O TEATRO
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3º Encontro de Artes Cênicas do Recife contou com a participação da presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo

A

manutenção do Encontro Anual de Artes
Cênicas do Recife, a criação de uma Comissão Independente e a manutenção do Edital do
Prêmio Fomento às Artes Cênicas, foram algumas das resoluções tomadas no 3º Encontro de
Artes Cênicas, que reuniu, recentemente, prossionais de teatro, circo e dança, no Museu da
Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas) e
encaminhadas a Divisão de Artes Cênicas da
Fundação de Cultura Cidade do Recife, assim
como diretrizes gerais para as ações culturais da
Secretaria de Cultura da Prefeitura do Recife.
A comissão criada é formada por Feliciano Felix, Leidson Ferraz, Roberto Carlos,
Roberto Xavier, Raimundo Branco, Jorge Kildery, Francisco Oliveira e Francisca Alves.
Ficou acertada, também, a realização de uma
grande divulgação da retomada das atividades
do Teatro Barreto Júnior, para relembrar ao
público recifense a existência e funcionamento
da referida casa de espetáculos e garantido o
cumprimento de prazos do Edital do Prêmio
Fomento às Artes cênicas, principalmente na

efetivação dos pagamentos.
Outras resoluções foram as seguintes:
retomada do nome original de Festival de Dança
do Recife, retirando a nomenclatura “Internacional”, mas mantendo em sua grade espetáculos
estrangeiros e demais atividades com artistas de
outras nacionalidades; a garantia de recursos
necessários nos orçamentos previstos para a
realização em 2016 do Festival de Dança do
Recife; Festival Recife do Teatro Nacional e
Mostra de Circo do Recife, para que não continuem a sofrer queda de qualidade por falta de
verba; que a Mostra de Circo do Recife em 2016
seja realizada no Sítio da Trindade ou Parque
Treze de Maio, em lona de grande porte, para
facilitar e melhorar o uxo de público, contemplando atividades de formação em sua programação e convidando pessoas de notório saber
no setor, de outros estados, para compor a
comissão de Seleção. Foi aprovada uma Moção
de Louvor pelo retorno do Festival Recife do
Teatro Nacional para a Divisão de Artes Cênicas
da Fundação de Cultura do Recife.

O ator Cícero Gomes (in memoriam) foi homenageado pelo Festival Abril para o Teatro de Caruaru

O

Festival Abril para o Teatro, no
Teatro João Lyra Filho, Caruaru,
premiou A Menina que Buscava o Sol, do
Núcleo de Pesquisa Cênica de Vitória
de Santo Antão, direção de Wedson
Garcia e Tamiris Mendes, na categoria
de melhor espetáculo infantil, e PA
(Idéia) Pedagogia da Libertação, do Grupo
Coletivo Grão Comum de Recife, na
categoria adulto. Foi prestada uma
homenagem a Chico Neto e Cícero
Gomes (in memoriam), com a entrega
dos troféus aos vencedores.
A comissão de avaliação foi
composta pelo ator, sociólogo, antropólogo e analista de recursos humanos, Elme Amaral (representante da

Federação de Teatro de Pernambuco –
Feteape), ator e professor Marcelo
Nunes (representante da Associação
dos Artistas de Caruaru – Assartic) e
ator, bailarino e artista plástico Lammeck Gonzzalez (curador de exposições do Museu do Barro de Caruaru). A
apresentação foi feita pelo produtor
do festival, Rafael Amancio e o Ator
Paulo de Souza, que iniciaram com um
breve resumo do projeto “Abril Para o
Teatro”, realização da Cartola Produções. Outras informações nos sites
http://g1.globo.com/pe/caruaruregiao/noticia/2016/04/festival-abrilpara-o-teatro-realiza-12-espetaculosem-caruaru-no agreste.html

Leda Alves prestigia abertura do
XVII Todos Verão Teatro.
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A secretária de Cultura da Prefeitura do Recife. Leda Alves, compareceu na abertura do XVII Todos Verão Teatro

M

esmo contando com um pequeno apoio/
patrocínio da FCCR/ Prefeitura do Recife,
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e sem
resposta concreta da Secult-PE/ Fundarpe, a
Federação de Teatro de Pernambuco realizou, no
Teatro Apolo, a abertura do XVII Todos Verão
Teatro, contando com as presenças da secretária
de Cultura do Recife, Lêda Alves, do secretário
executivo de Cultura do Recife, Williams Santana
(ex-presidente da Feteape), do coordenador de
Artes Cênicas da Fundarpe, Jorge Clésio
(representando a presidente da Fundarpe, Márcia

Souto e o secretário de Cultura do Estado,
Marcelino Granja.
A abertura teve início com a palavra do
presidente da Feteape, Roberto Xavier, que
ressaltou a importância de manter o projeto como
o “Todos Verão Teatro” e dos quarenta anos da
entidade; em seguida sobe ao palco representando
o “homenageado do Festival José Francisco Filho”,
um de seus pupilos o ator, encenador e jornalista
Manoel Constantino que falou da alegria de José
Francisco em estar sendo homenageado pela
primeira vez, após 40 anos, pela Feteape
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Espetáculo circula por municípios pernambucanos
Miguel Igreja

Polo Marginal – Opereta de Rua é apresentado em praças, pátios e ruas

D

epois de vários ensaios abertos no Recife e Olinda no nal de 2015 e início deste
ano, a peça Pólo Marginal – Opereta de Rua,
do Grupo de Teatro de Rua Loucos e Oprimidos da Maciel, sempre apresentada ao ar livre
e gratuitamente, inicia, a partir deste mês de
abril, a circulação estadual com exibição em
oito municípios, comunidade quilombola ou
distritos em Pernambuco. A turnê se inicia
por São José do Belmonte (Pátio de Eventos
Cacau do Banco) e Triunfo (Pátio de Eventos
Maestro Madureira). Com projeto incentivado pelo Funcultura/Governo do Estado de
Pernambuco e realizado em parceria com o
Instituto de Desenvolvimento Social (IDS), a
montagem, em teatro de rua, é baseada na
obra do poeta e jornalista pernambucano
Marco Pólo Guimarães, com roteiro e encenação de Carlos Salles (in memoriam) e
assistência de direção de Rodrigo Torres. No
enredo, a história de um grupo de poetaspiratas-saltimbancos que resolve ocupar as

praças das cidades para levar o poder da palavra, a poesia como forma de alimentar a alma
das pessoas de sentimento, sensibilidade e
emoção.
Reforçado pelas músicas da banda
Ave Sangria, pioneira na fusão sonora que
permeou os anos 1970 no Recife, da qual o
autor dos textos era vocalista e compositor, o
espetáculo tem trilha sonora ao vivo e a participação de nove artistas em cena: Cris Santos, Maria Dias, Pedro Félix, Roberta Lúcia,
Rodrigo Torres, Sandro Sant'na, Celso José e
Walgrene Agra. As personagens falam da
relação do homem com o mar, rios, o cheiro
do mangue, a vida. Utilizando versos livres,
ora rimados, os piratas declaram sua paixão
com poemas fortes e lancinantes, dramatizando monólogos que abordam várias facetas do poeta como: solidão, tristeza, fugacidade e o vazio existente em cada um de nós,
além dos problemas observados nos grandes
centros urbanos, a prostituição, a religiosida-

“Projeto Pólo Marginal
– Opereta de Rua”
inicia circulação
estadual por
Pernambuco com
apresentações sempre
gratuitas.
de do povo, os meninos em situação de rua,
ou seja, o homem contemporâneo, suas
angústias e seus medos.
O Grupo de Teatro de Rua Loucos e
Oprimidos da Maciel está em atividade
desde 2007 e já levou às ruas montagens
como “Do Moço e do Bêbado Luna”, inspirada na obra do saudoso poeta Erickson Luna
(há ainda o desejo de encenar a obra de
outros poetas marginais como França e
Miró), e desenvolveu o projeto “Trupe do
Patrimônio”. Pólo Marginal – Opereta de
Rua estreou em 2010 e já participou de diversos projetos nacionais e estaduais. Esta circulação estadual conta com apoio das prefeituras municipais e do SESC Garanhuns. A equipe técnica é ainda formada por Felipe Santos
(registro de imagens); Josi Rodrigues (contrarregra); Rodrigo Torres (coordenação de
produção); Celso José (produção executiva);
e Josi Rodrigues, Maria Dias e Walgrene
Agra (assistência de produção).

Programação da Circulação Estadual Por Pernambuco (entrada sempre franca):
Dia 16 de abril de 2016 - às 19h, no Pátio de
Eventos Cacau do Banco, em São José do
Belmonte; Dia 17 de abril de 2016 - às 17h, no
Pátio de Eventos Maestro Madureira, em
Triunfo; Dia 30 de abril de 2016, às 17h, no
Largo da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré,
na Comunidade Quilombola Timbó, em
Garanhuns; Dia 01 de maio de 2016, às 17h, na
Praça Estácio Coimbra (Praça da Fonte), em
São Caetano; Dia 14 de maio de 2016, às 20h,
na Quadra do Morro da Conceição, no bairro
de Casa Amarela, no Recife; Dia 15 de maio de
2016, às 17h, na Praça do Carmo, em Olinda;
Dia 21 de maio de 2016, às 20h, na Praça Abelardo Sena (Praça do Sursta), em Ribeirão;
Dia 22 de maio de 2016, às 17h, na Praça Central de Chã de Sapé, em Itaquitinga. Maiores
informações com Rodrigo Torres (ator, assistente de direção e produtor) - (81) 9 9707
8727 ou 9 8773 3940.

Tapioca realiza apresentações gratuitas na RMR
Depois de temporadas de sucesso e de participações em grandes festivais pelo Estado, o espetáculo realiza, com o incentivo do Funcultura, uma circulação
com foco em instituições sociais e escolas públicas

E

m abril, a Região Metropolitana do Recife
recebe a circulação do espetáculo Tapioca,
dessa vez, em uma temporada solidária,
destinando ingressos para adolescente de
instituições sócio-assistenciais e escolas
públicas. Com direção de José Manoel Sobrinho
e incentivo do Fundo Pernambucano de
incentivo à Cultura – Funcultura/PE, a
encenação é um solo de Bóris Trindade Júnior Borica, que traz de forma lúdica para a cena o
debate político sobre ausência dos espaços
urbanos para os circos.
Serão ao todo oito apresentações,
contemplando os municípios de Paulista,
Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu,
Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da
Mata, além do Recife. Os dirigentes, das
instituições, interessados em participar do
"Projeto Circula Tapioca: Itinerância do espetáculo
Tapioca na Região Metropolitana do Recife", devem
entrar em contato com a produção pelo número
81.98699-2510 e garantir os ingressos.
A vida de um artista do picadeiro pode
ser resumida por ser árdua e nômade,
encontrando, no malabarismo a alegria dos seus
dias. É nesse espaço lúdico das lonas que as
cenas foram construídas a partir de números
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clássicos de palhaços, de mágicos, de trapézio e
arame. As experiências vivenciadas por Borica
em sua carreira foram revisitadas e tomam a
cena com uma força e ao mesmo tempo com
sutileza que emociona.
Durante a apresentação, o público se
encantará com as peripécias de Tapioca, um
palhaço que, já ao nascer, entende que a vida do
circense é um malabarismo entre prazer e as
desventuras mambembes. A encenação narra de
maneira lúdica sua trajetória de vida, para
reetir sobre mobilidade urbana, especulação
imobiliária, a falta de políticas públicas e de
espaços voltados para o circo nos centros
urbanos.
Terceiro espetáculo da Cia Brincantes de Circo,
Tapioca - estreou em 2014, e realizou duas
temporadas, sendo no Teatro Marco Camarotti
e no Teatro Arraial Ariano Suassuna, ambos em
Recife/PE. Participou de diversos festivais e
mostras de circo e teatro, entre eles, 8ª Mostra
Capiba de Teatro/2014 - Recife/PE; 10º Festival
de Circo do Brasil/2015 – Recife; projeto Entre
em Cena/2014 - Arcoverde/PE; Aldeia do Velho
Chico/2015 - Petrolina/PE; Aldeia
Yapoatan/2015 - Jaboatão dos Guararapes/PE, 7º
Festig: Festival de Teatro de Igarassu/2015 e o

21º Festival Janeiro de Grandes
Espetáculos/2015 - Recife/PE, no qual foi
indicado ao prêmio Apacepe em quatro
categorias (melhor gurino, melhor cenário,
melhor trilha sonora/sonoplastia e melhor ator).
SERVIÇO: Recife - 07 E 08/04, às
19h30, no Teatro Capiba.- Sesc Casa Amarela,
Av. Professor José dos Anjos, 1190 - Casa
Amarela - Contato: 81.3267-4400; Jaboatão dos
Guararapes, Cine-Teatro Samuel Campelo 09/04, às 19h30, Jaboatão Centro – Contato:
81.98668-2827; Igarassu - 13/04, às 19h30,
Centro de Artes Mestre Narciso Félix de Araújo,
Rua Joaquim Nabuco, S/N, Sítio Histórico;
Paulista - 14/04, às 19h30, no Auditório do
Senac, Avenida Vice Prefeito José Rodrigues
Costa Filho, 30 Jardim Paulista, Paulista – PE;
Sesc Ler São Lourenço da Mata - 15/04, às 19h30,
Avenida das Pêras, 56 – Tiúma – Contato:
81.3525-9033; Cabo de Santo Agostinho - 19/04,
às 19h30; Escola Municipal Professor Antônio
Benedito da Rocha, Av. Doutor Geraldo
Nogueira Campos, 145, Garapu. Cabo de Santo
Agostinho – Contato: 81.3524-9111 e Olinda 23/04, às 19h30, Galpão dos Sonhos, Rua Duarte
Coelho, 261 – Santa Tereza. Mais informações:
http://tapiocaoespetaculo.blogspot.com.br/

Bóris Trindade Júnior, o Borica, interpreta
o palhaço Tapioca
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A Bicha Borralheira retoma
humor cáustico e deboche

Noite adentro: Quem tem medo
do mambembe Veio Mangaba?
Na cama com um pobre star
“Muita gente confunde a tristeza com
infelicidade. Você pode ser triste, mas feliz. A
tristeza faz parte da contemplação. A pessoa
mais velha olha para as coisas contemplando
a vida”.(WalmirChagas)
Walmir Chagas ladeado por Ivonete Melo, Selma
Borges e Moisés Neto na noite de estréia

( * ) Moises Monteiro de Melo Neto - Teatro
Luiz Mendonça, sábado 9 de abril, Walmir Chagas (trabalhamos juntos, junto a Antúlio e Antero
Madureira, na trilha do musical de Geane Bezerra: A Vila dos Mil Encantos) entra em cena, mas
antes Paulo de Castro, entre sério e brincalhão,
nos diz: “o maior espetáculo da Terra”. Apagamse as luzes da plateia. Agora buscamos Mangaba
(um pouco dos velhos Faceta e Barroso), palhaço
do pastoril profano e suas diabruras, mas o espetáculo Saudosiar. A Noite Insone de Um Palhaço
(direção de Moncho Rodriguez) busca mostrar
uma espécie de super personagem (como um supereu
freudiano, no sentido do que o ator exibe esta
ligação do personagem com o eu do ator). Pense
em Carlitos com Chaplin, Jeison Walace com
Cinderela. Ariano alertara: “esse veio te pegou,
Walmir!”). Que tal se aqui nos perguntássemos:
Qual a essência do ator? Como está ele nas coxias,
nos intervalos de suas cenas; e durante uma temporada como lidar com isso? Já fui Hamlet durante dois anos e senti isso na pele com outros personagens que interpretei, como Pilatos ou Kafka.
Entre quatro paredes ou brechtianamente ele faz
parte de tudo que fazemos fora do palco quando
à noite temos que representá-lo? Técnica, técnica
é tudo?Vamos ao caso Walmir/ Mangaba: Mangaba é brasileiro, com pouco indígena, de afro, de
ibérico (o pastoril), um velho palhaço, agrado
por nós enquanto quer dormir e não pode, então
medita, vai delirando na sua solidão, remoendo
boas e más lembranças, longa jornada noite adentro.
Durou dois meses a ocina/ processo de
montagem em Fafe, Portugal, acompanhado por
Moncho e com diretor musical Narciso Fernandes (objetivo era mostrar a vida íntima do personagem, velho “gostoso, mas também pegajoso,
como a fruta"). Pena Walmir não executar algumas músicas ao vivo, ele é músico, compositor,
dançarino, pesquisador, cantor (vem do Conser-

=

Recebemos e agradecemos convite do
Centro Cultural Brasil – Alemanha (diretor
Christoph Ostendorf) para a reunião do
Kulturforumextra que debateu estratégias
artísticas coletivas focalizadas na participação
de todos os segmentos da sociedade no processo
de planejamento urbano.
= Todo primeiro domingo de cada mês, das
7h30 às 19h, na Estrada Real do Poço, será
realizada a Feira Livre do Poço, com venda de
comidas caseiras e produtos alimentícios de
pequenos produtores da região, conforme
projeto idealizado pelas produtoras Cecília
Montenegro e Laura Ferraz, com incentivo do
Funcultura. Na abertura, em abril, shows
semiacústicos de Jambalaya Blues Band e
Silvério Pessoa.

vatório Pernambucano de Música, onde concluiu
o curso de teoria, prática e solfejo; estagiou na
Orquestra Sinfônica do Recife), passou pelo Balé
Popular do Recife. (solista do grupo, um dos
fundadores do grupo; e já compôs trilhas sonoras
para peças teatrais, como Quixotinadas, por Marco
Camarotti); é um batalhador: faz propaganda de
supermercados, lojas, confecções, eletrodomésticos, clínicas, edifícios, utilidade pública, propagandas políticas e muito mais. Já entre suas participações em vídeos e lmes está Cassino Americano, de Marco Hanois, cujos diálogos são da minha
autoria (ganhamos menção honrosa no festival
JVC, de Tóquio). O CD Véio Mangaba e sua Pastoras
Endiabradas (2002) traz o tom do personagem:
malícia, esperteza, safadeza; já Walmir estreou
numa arena pobre de um circo mambembe, como
ajudante do mágico Professor Ramy, (na verdade o
seu irmão Luís). Cantou na TV Jornal (dançava
frevo e atuava em contos infantis encenados lá).
Muito do personagem Mangaba é expresso por
mímica. Quem teme passar tanto tempo com um
velho desses? Desde 1996, essa personagem “encarna” em Chagas (com Lula Queiroga)
O teatro é o primeiro soro que o homem
inventou para se proteger da doença da angústia,
disse Jean Barrault. O que temos diante de nós, ali
naquele quarto-picadeiro improvisado, com esta
experiência nova de Walmir, é o drama e a comédia do viver, e entre o humor, o trágico, a safadeza
certa losofa, mesclam-se brincantes o ator e a
personagem, o soro nos vem, por exemplo, em
cantigas sobre o um personagem feio que mora
longe, um pobre star. Lá está ele, no seu quarto enfeitado
por gurinos e adereços, na sua velhice meio cansada de
velho do pastoril, com uma malha que remete à primeira
metade do século XX ou a coisas de teatro e cinema. No
equilíbrio complexo entre vida e arte. Através do espelho
mágico que é o palco.( * ) Moisés Monteiro de
Melo Neto é Doutor em Letras, professor recifense, trabalha com teatro e é escritor

=

Gilberto Freyre: vida, forma e cor é o título
da exposição que está aberta na Caixa Cultural
Recife, (Av. Alfredo Lisboa, 503 – Recife Antigo,
fones (81) 3425. 1915/1906) de terça a sábado,
das 10 às 20h, e aos domingos, de 10 às 17h, até o
dia 08 de maio. A mostra destaca a veia artística
pouco conhecida do sociólogo, antropólogo e
escritor Gilberto Freyre, com 174 obras, entre
telas, painéis, correspondências, esboço e
diversos documentos.
= Até o dia 08 de maio, também na Caixa
Cultural Recife, a exposição Pererê do Brasil é
baseada na linguagem das histórias em
quadrinhos criadas por Ziraldo, explorando o
surgimento, o desenvolvimento e os
desdobramentos das personagens.

E

ncenado em 1985, na extinta Buate Misty, o
texto A Bicha Burralheira: A História que sua
Mãe Não Contou, escrito e estrelado por Henrique
Celibi, volta a ganhar encenação no Teatro
Hermilo Borba Filho (Cais do Apolo, s/n, Bairro
do Recife), dias 13, 14, 20 e 21 e abril, às 20h, com
direção do criador original, para comemorar as
três décadas de uma obra que levou milhares de
pessoas aos teatros locais nos anos 1990, fazendo
um impressionante sucesso.

O novo espetáculo conta com elenco
diferente daquela versão do Cabaré Diversiones,
com a participação de Renê Ribeiro: Carlos
Mallcom, Filipe Enndrio, Flavio Andrade,
Roberio Lucado e Ítalo Lima, enquanto
Henrique Celibi assina o texto, dirige, atua e
ainda é responsável pelo cenário e gurino. Mas,
a opção é de um humor mais cáustico, subvertendo
convenções e calcado num universo de desbunde ainda
presente na atual apresentação, que mantém a herança
do Grupo Vivencial Diversiones, tanto pelo tratamento
dado aos temas quanto pela capacidade de fazer teatro
com poucos recursos e usando a criatividade para
reaproveitar materiais, comenta Henrique Celibi.

Os atores escalados para o espetáculo
já tinham conhecimento da história pelo sucesso
e repercussão da versão de Jeison Wallace dos
anos 90. Um dos desaos apontados por todos é
o de retomar a verve do texto original sem
exagerar nas referências à montagem de 1991. As
pessoas ainda fantasiam esse conto de fadas do
surgimento do príncipe encantado. Ele deveria ilustrar
uma história infantil, mas serve para falar de outras

coisas. A madrasta, por exemplo, quer roubar o cartão
do bolsa-família de Cinderela. Sempre gostei de inserir
cacos no texto, de falar de hoje, diz Celibi. R$ 20
(preço único), Informações: 3355-3320.
Divulgação

Filipe Enndrio interpreta a Cinderela no
espetáculo A Bicha Burralheira

Isenção de ISS
O prefeito Geraldo Júlio regulamentou a Lei 18.089/2014 alterando dispositivos da Lei
15.563, de 17 de Dezembro de 1991, que dá isenção de ISS aos artistas e técnicos de
espetáculo de diversão.

Divulgação

Recife Assombrado
começa a ser ﬁlmado

Vilela, Fátima Quintas e outros escritores serão as bases
para o esse embasamento teórico", pontua Roberto
Beltrão.
"A ideia é que esse longa, que será um
docudrama – documentário com cenas de cção -, tornese um referencial audiovisual para pesquisa nacional e
internacional sobre a temática que envolve o Recife.
Metrópole que à noite, como dizia Freyre, mais parece
uma cidade inglesa desgarrada nos trópicos", diz o
diretor Adriano Portela.
O longa envolve duas produtoras de cinema, a
Portela Produções e a Viu Cine, e conta com a
parceria do site O Recife Assombrado e seus
O elenco de Recife Assombrado é todo pernambucano internautas. O elenco é todo pernambucano,
muitos vêm dos palcos e vão estrear nas telonas!
oberto Beltrão, escritor e editor do site O
Ainda segundo o diretor, a obra está em
Recife Assombrado e Adriano Portela, fase de pré-produção, com reuniões com o
jornalista, escritor e cineasta, anunciam a elenco, levantamentos de dados, e sempre um
produção de um longa-metragem onde vão estudo bem apurado da temática. Ela está
abordar a temática “mal-assombrada”.
inscrita em alguns editais, também vai passar
O lme Recife Assombrado pretende por um crowdfunding; e as lmagens devem
responder o porquê de o Recife ser considerada a começar ainda neste ano. Segundo o produtor
capital mais assombrada do país. "Queremos – com executivo, Ulisses Brandão, o lme, deve ser
a feitura da obra -, entender a força dessas histórias, lançado em 2016. Tudo poderá ser acompanhado
numa trajetória que vem da oralidade até a pelos sites www.orecifeassombrado.com e
concretização na literatura. Gilberto Freyre, Carneiro www.portelaproducoes.com.br

R

Abril
DIA 01- BENÍCIO JUNIOR, INALDO HULK; 04 - BETA GALDINO, ÉLIDE LEAL; 05 - KARINA
LEIRO, KAUANE SANTTANA, NADY OLIVEIRA; 06 - JAILSON CARLOS; 07 - ERINEIDE
MOREIRA; 08 - ANILDOMÁ, VAL; 10 - ITALO LIMA; 11 - MAXWELL ARAÚJO, ROBSON HAED; 12
- AURENY ALVES, CARLOS FERREIRA, GRECE.MAR; 13 - LUA COSTA, JR. OLIVEIRA, ROBSON
MEDEIROS; 16 - NARA MENEZES, CARLOS ANDRÉ, THÉO; 17 - IZABEL BRITO, LILIAM PERMAN;
18 - CARLINHOS NEVES; 20 - SAMUEL VIEIRA; 21 - ISRAEL ROQUE; 22 - JOSÉ VEDOVSTO,
MARIA LUISA SÁ; 24 - ARARY MARROCOS, DOUGLAS MARQUES, RODOLFO; 27 - BIAGIO
PECORELLI, KIKO GOIVEIA, MAMUTE; 29 - ERIVÂNIA MOREIRA, GILVAM NOBLAT, PAULO
GERMANO; 30 - ALMIR ALTASI, NÍDIA PRETA.

