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22º Janeiro de Grandes Espetáculos destaca os temas Poder e Poesia

Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival
Internacional de Artes Cênicas de Pernambuco é reconhecido como o maior e mais importante festival deste segmento no estado pernambucano. Na 22ª edição, que acontecerá de 8 a 24
de janeiro de 2016, o evento concentra-se quase
que totalmente na cidade do Recife, mas continua reunindo produções bem signicativas
nacionais e internacionais do teatro, da dança, da
ópera e da música, além da promoção de ocinas
e debates, leituras dramatizadas e lançamento de
livros. Os ingressos, a preços populares, variam
de R$ 10 a R$ 50. A realização é da Associação de
Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco
(Apacepe), sob o comando dos produtores Paula
de Renor, Paulo de Castro e Carla Valença, com
patrocínio do BNDES, Prefeitura do Recife,
Empetur e Secretaria de Cultura do Estado de
Pernambuco. Os temas Poder e Poesia marcam
essa edição.
Cinco montagens de outros estados
marcam presença na 22ª edição: Processo de Conscerto do Desejo – escreve-se com “sc” mesmo –, solo
do ator Matheus Nachtergaele (RJ), que abre o
evento, dizendo os poemas que guardou nos
olhos e na alma como única herança de sua mãe,
Maria Cecília, falecida quando ainda ele era um
bebê; Inutilezas, da Inutilezas Produções e Arte

Gianny Melo

reúne teatro
Grandioso espetáculo, O Baile do Menino Deus,
dança, música e folclore

esde 2004, a grande festa de Natal para
milhares de pessoas no Recife só ca completa com a família toda assistindo Baile do
Menino Deus – Uma Brincadeira de Natal, mega ence-

D

Limitada (RJ), com os intérpretes Bianca Ramoneda e Gabriel Braga Nunes, sob direção de Moacir Chaves e partindo da obra do poeta Manoel
de Barros na possível história do reencontro de
artistas que montaram uma peça que se tornou
inesquecível em suas vidas (a versão original é de
2002); A Floresta Que Anda, da Cia. Vértice de
Teatro (RJ), da diretora Christiane Jatahy, última parte da trilogia formada por Júlia (2011, vista
no Recife) e E Se Elas Fossem Para Moscou? (2014),
que traz Macbeth, de William Shakespeare, como
inspiração para criar uma obra que mistura teatro, cinema, performance e artes visuais.
E
ainda, Maria que Virou Jonas ou A Força da Imaginação, da Cia. Livre (SP), dirigida por Cibele Forjaz,
tendo no palco como personagens dois atores
transexuais – Lúcia Romano e Edgar Castro –
que estão montando a peça A Força da Imaginação;
trata-se de um jogo de metateatro, uma peça
dentro da peça, questionando o que se entende
por identidade; e O Lugar Escuro, da Artworks
Produções, de Porto Alegre (RS), uma delicada
obra sobre três gerações de mulheres da mesma
família que se deparam com o Mal de Alzheimer,
do qual sofre a gura mais velha. No elenco, as
elogiadas atrizes Sandra Dani, Vika Schabbach e
Gabriela Poester, em pré-estreia nacional, sob
direção de Luciano Alabarse.

No segmento
Nacho Gomez
internacional, a Espanha ganha visibilidade
desta vez, com as montagens, do Agrupación
Señor Serrano partindo
do episódio da invasão
à casa de Osama Bin
Laden pelos fuzileiros
navais americanos e
que resultou na morte
do terrorista – o resultado é um retrato pop
da década que seguiu
aos atentados de 11 de
setembro de 2001 por
maquetes, videoproje- A House in Asia (Uma Casa na Ásia), do Agrupación Señor Serrano, da Espanha, é uma das atrações
ções, manipulação de internacionais do 22º Janeiro de Grandes Espetáculos
promovido o “Projeto de Internacionalização da
vídeo em tempo real,
videojogos, mundos virtuais e performance; e Por Dramaturgia Espanhola”, com obras traduzidas
Favor, Continue (Hamlet), criação de Roger Bernat de autores de língua espanhola em leituras drae Yan Duvyendak, que acontece num fórum matizadas, tendo atores do próprio Recife. Serão
judicial para julgar se um jovem, que durante elas: “La Paz Perpétua”, de Juan Mayorga, com
uma festa no subúrbio, matou o pai de sua noiva, tradução de Aderbal Freire-Filho; e “Los Cuermas declara ser acidental, é ou não culpado. O pos Perdidos”, de José Manuel Mora, com tradujovem é Hamlet, a vítima Polônio e sua lha ção e direção de Cibele Forjaz. O patrocínio é da
Ofélia. Para o julgamento, um corpo jurídico Acción Cultural Española. (Outras informações
local e real compõe este tribunal. Também será na página 3 desta edição).

Baile do Menino Deus já tem patrocínio

nação apresentada, gratuitamente, na Praça do
o,
Marco Zero, numa reunião festiva de teatr
anos
dança e música ao vivo, que completa doze crise
ininterruptos em 2015 apesar de toda a todo
que vem cancelando eventos culturais por de
o país. A temporada 2015 será de 23 a 25 o
dezembro, sempre às 20h, na praça do Marc
cíZero, Bairro do Recife, contando com patroesa
nio da Prefeitura do Recife e da Rede, empr
do mercado de pagamento eletrônico que passa
do
a ser parceira da produção neste ano, alémPerco-patrocínio do Governo do Estado de
nambuco. Entrada franca.
Com realização da Relicário Produções, sob o comando da produtora Carla Valen
de
ça, e texto e direção geral de Ronaldo Correia
Brito, com assistência de direção de Quiercles
de
Santana, Baile do Menino Deus – Uma Brincadeira
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Angelicus, entre a moralidade, a comédia e o grotesco
(*) Rudimar Constâncio - O espetáculo Angelicus
Prostituto, texto de Hamilton Saraiva, realização do
Grupo Matraca do Sesc Piedade, tem a pretensão de
através da pesquisa, trazer à cena Pernambucana
questões que frutiquem uma discussão acerca do
fazer estético da obra de arte, especicamente o
teatro, além de colocar em prática, questões
vivenciadas a partir dos estudos experienciados.
Conceituamos a proposta de montagem
do espetáculo Angelicus Prostitutus em: metateatro,
dramaturgia, farsa, comédia del'art, máscara, circo,
música, e comédia buffo. A dramaturgia entende o
espaço cênico como um espaço de jogo, sendo este
jogo integralmente ligado à tradição do teatro.
Acompanhando a ideia proposta pela encenação de
utilizar a tradição do cômico e ao mesmo tempo
romper com essa tradição.
O espetáculo tem como tema, a
prostituição. O texto de Saraiva aposta que há
várias maneiras de prostituir-se. Seja através do
território sexual - o mais convencional - ou outras
maneiras impostas pelos aparelhos ideológicos,
como: igreja, família, estado, escola ou polícia. A
prostituição, no caso, encarna várias facetas e
desperta algumas punições: através das moralidades
medievais com seus julgamentos e interferências
divinas. O texto aborda aspectos destrutivos dos
desejos humanos num tom de comédia, extraído de
um diálogo direto e inteligente, através de uma ação
ágil e repleta de bons momentos.
'A trama mostra de que modo o
Angelicus, arquétipo do homem comum, pode,
numa sequência de ações e reações plausíveis,
lançar-se na corda bamba entre a licitude e a

marginalidade, até cair nesta denitivamente e,
enm ser julgado pelos seus atos diante de uma
força maior.
O objetivo foi o de xar a vertente da
comédia popular no mesmo grau de importância de
outros gêneros na renovação da cena
contemporânea. Trazendo de volta para o centro da
discussão do texto cênico a força do teatro feito com
o aproveitamento da baixa comicidade, a partir de
pesquisas na história da dramaturgia. Nessa direção
é que nos conduzimos na busca do cômico da
cultura mundial.
(*) Rudimar Constâncio é dramaturgo, mestre em
dramaturgia e encenador.
A comédia, para jovens de 16 anos e
adultos, tem 1h20 de duração tem o seguinte elenco
(personagem): Marcelino Dias (Angelicus e coro),
Carlos Lira (padre e coro), Célia Regina (mulher de
prendas domésticas e coro), Douglas Duan (palhaço
e coro), Lucrécia Forcioni (Terezinha e coro), Bruna
Bastos (prostituta e coro), Luciana Lemos
(prostituta e coro), Luiz Gutemberg (policial e
coro), Marinho Falcão (policial e coro), Mauricio
Azevedo (Cidão e coro), Gabriela Fernandes
(jornaleiro e coro) e Gabriel Conolly (músico e
coro).
Ficha técnica: texto de Hamilton Saraiva,
encenação de Rudimar Constâncio, assistência de
direção de Almir Martins, direção de arte (gurinos,
cenários, adereços e maquiagem) de Célio Pontes,
assistente de direção de arte de Manuel Carlos,
músicas e arranjos de Demetrio Rangel e Douglas
Duan, direção musical de Demetrio Rangel e
Douglas Duan, iluminação e operação de luz de
Luciana Raposo, preparação corporal e coreograas

de Saulo Uchôa, preparação da voz para a cena de
Leila Freitas, preparação circense de Boris Trindade
Júnior, preparação da voz para o canto de Douglas
Duan, preparação percussiva de Charly Du Q,
contrarregragem e cenotécnica de Elias Vilar e
Clovis Júnior, direção de produção de Ana Júlia da
Silva, produção executiva de Lucrécia Forcioni,
confecção de adereços de Manuel Carlos e Jerônimo
Barbosa, confecção de gurinos de Manuel Carlos,
Helena Beltrão e Irani Galdino, confecção de
máscaras de Douglas Duan e Célia Regina,
confecção de materiais de iluminação de Luciana
Raposo, execução de cenários de Manuel Carlos,
programação visual de Claudio Lira, fotos e
lmagem de Maker Mídia, direção geral de
Rudimar Constâncio e realização do Sesc Piedade.
Serviço: temporada: 27 e 28/11 e 03 a 06/12 às 20h, no
Museu da Cidade do Recife | Forte das Cinco
Pontas.
Maker Mídia

Fixar a vertente da comédia popular na importância da
renovação da cena contemporânea é um dos propósitos
de Angelicus Prostituto
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Santacruz; um grupo de 11 bailarinos com desta
que para Juliana Siqueira, Inaê Silva e Jáis
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Nascimento; além dos cantores solistas Silvénia
Pessoa, Surama Ramos, Jadiel Gomes e Virgí ao
Cavalcanti. Toda a trilha sonora é executada
pelo
vivo por 14 músicos na orquestra regida adulmaestro José Renato Accioly, junto ao coroenado
to com 13 cantores e coro infantil, coord ras.
este por Célia Oliveira, com 12 crianças canto as
A expectativa é reunir mais de 60 mil pesso
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história, é algo que se faz cada vez mais urgente..
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Janeiros tem
outras atrações

ais de duas dezenas de espetáculos teatrais locais e de dança
também estão na grade do Janeiro de Grandes Espetáculos,
sem contar com shows como “Elke Canta e Conta”, com Elke
Maravilha e o pernambucano Adriano Salhab; Quarteto Encore, o
jovem talento Ayrton Montarroyos, Pernambuco Sonoro, o
badalado Bendito Samba, além da “Ópera Cordelista Lua Alegria”,
com Paulo Matricó à frente de grande elenco de músicos,
bailarinos e atores.
O 22º Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival
Internacional de Artes Cênicas de Pernambuco vai ocupar
diversos teatros do Recife, e espaços alternativos, com
programação para agradar a todas as idades. Entre as produções
teatrais locais para adultos, destacam-se Sistema 25, com direção
de José Manoel Sobrinho discutindo a vida carcerária de 25
homens num cubículo; O Ano Em Que Sonhamos Perigosamente, com o
Grupo Magiluth tocando em temas como a metateatralidade e a
resistência estética-política dos tempos atuais; Em Nome do Pai,
com direção de Cira Ramos, peça do dramaturgo Alcione Araújo
que trata da difícil relação entre um viúvo e seu único lho;
Obsessão, comédia sobre duas amigas rivais, com produção de
Simone Figueiredo, Nilza Lisboa e Sílvio Pinto; Angelicus
Prostitutus, dirigido por Rudimar Constâncio, espetáculo cômico
de rua da cidade do Jaboatão dos Guararapes que trata da
prostituição em todos os sentidos; Abraço – Nunca Estaremos Sós, da

Divulgação

Dispersos Cia. de Teatro, musical voltado ao público
jovem sobre o valor da amizade.
E também, O Açougueiro, solo do ator
Alexandre Guimarães, mergulhado no universo rural e
vivendo um açougueiro que se apaixona por uma
jovem prostituta e enfrenta o preconceito em sua
cidade; Soledad – A Terra é Fogo Sob Nossos Pés, outro solo
com Hilda Torres vivendo personagem real que sofreu
as agruras da Ditadura Militar; Cabaré Diversones, de
Henrique Celibi, trazendo de volta o clima irreverente
do espaço Vivencial Diversiones, de Olinda; e Salmo 91,
da Cênicas Cia. de Repertório, com direção de Antônio
Rodrigues, sobre o terrível massacre do Carandiru.
Para a criançada, tem Sebastiana e Severina, de
Claudio Lira, divertida peça musical que mostra a vida
de duas rendeiras balzaquianas que sonham em
encontrar um homem ideal; Luzia no Caminho das Águas, do Grupo
Engenho de Teatro, sobre uma garota que quer salvar sua or em
pleno sertão; e Cavaco e Sua Pulga Adestrada, com o palhaço
Anderson Machado vivendo um ex-dono de circo que tenta se
virar com números de sua pulga adestrada. Em dança, ainda estão
programados os espetáculos Bailaora, da Cia. Karina Leiro
mergulhando no universo das danças amencas; Fraturas, do
Coletivo Trippé, de dança contemporânea, da cidade de Petrolina,

A amizade é o tema de Abraça – Nunca Estaremos Sós,
da Cia de Teatro, para o público jovem

no interior pernambucano, sobre as dobraduras do corpo; Passo,
com a Compassos Cia. de Danças enverendando pela brincadeira
das manifestações populares e seus folgazões (a ser visto no Paço
do Frevo); e (L)a (P)lage, do Grupo Acaso, dirigido por Bárbara
Aguiar, sobre o ambiente da laje, aqui usando o termo “a praia” em
francês para dar aquele ar chique que todo brasileiro adora. A
montagem é uma co-produção com a Câmara Municipal de
Cabeceiras de Basto, em Portugal. Mais informações:
www.janeirodegrandesespetaculos.com
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Momento de Salmo 91, que rediscute o drama do sistema carcerário inspirado no livro Estação Carandiru

de 2015. Pernambuco assistiu às rebeliões
Janeiro
que ocorreram em penitenciárias do Estado. 1992.

O Brasil assistiu ao massacre do Carandiru, em São
Paulo, que resultou em 111 mortes, segundo dado
ocial. A realidade precária no sistema prisional
brasileiro não é novidade. 23 anos separam o
massacre do Carandiru das rebeliões em
Pernambuco, que também resultaram em mortes.
Diante desse cenário, o teatro nos apresenta uma
montagem que revisita a Casa de Detenção de São
Paulo. Inspirado no livro Estação Carandiru (1999),
de Dráuzio Varella, que atuou na prisão em trabalho
voluntário de prevenção à AIDS, o espetáculo Salmo
91 é fragmentado em 10 monólogos, sendo todos
compostos por relatos de prisioneiros.
O nome da peça se explica ao longo da
apresentação através do personagem Dadá, logo na
primeira cena. Um dia antes do massacre, sua mãe
pede para que ele leia o Salmo 91. Dadá não o lê, mas
descobre o seu signicado no nal do espetáculo:
“mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu
não serás atingido”.
O espetáculo é encenado pelos atores da
Cênicas – Cia de Repertório e inspirado no texto de
Dib Carneiro Neto, que ganhou o Prêmio Shell, em
2008, de melhor autor do ano. A encenação
acontece no Espaço Cênicas, localizado na Rua
Marques de Olinda, 199 – 2º andar, Bairro do
Recife/PE – entrada pela Rua Vigário Tenório) no
Recife Antigo. A entrada pela Rua Vigário Tenório
leva ao segundo andar, onde o ambiente foi
remontado para relembrar Carandiru. Uma
pequena explosão dá o sinal para os monólogos

iniciarem, mas os atores já estão incorporados nos
personagens desde cedo, interagindo com os
espectadores.
Cinco atores encenam 10 monólogos que
recompõem a história de 10 personagens e o motivo
pelo qual eles foram parar ali. Alguns personagens
são carismáticos e apresentam até um número
musical ao som de Total Eclipse of Heart, de Bonnie
Tyler, um dos melhores momentos do espetáculo. É
conhecida a história de Veronic, travesti que está na
prisão apenas por ser travesti, uma realidade
brasileira que perdura até hoje. Há também Zé da
Casa Verde, que tem duas mulheres, além do
personagem que se converte à igreja. Ambos
aparecem na adaptação cinematográca do livro,
dirigida por Hector Babenco.
Montar um espetáculo como Salmo 91 é
um ato de resistência. Sem patrocínios e com
encenação no próprio espaço da companhia, assim
como fazem os integrantes de O Poste Soluções
Luminosas. A peça tem uma duração de
aproximadamente duas horas e possui uma
preparação cenográca. A troca de cenário e de
personagens é arquitetada junto à iluminação que
ocupa o espaço nas cores azul, vermelha e amarela.
Salmo 91 entrou em cartaz no período de agosto a
setembro e faz agora uma curta temporada, com as
últimas encenações previstas para os dias 5 e 12 de
dezembro, às 20h. Assistir à peça é fazer uma
análise do sistema carcerária brasileiro e conhecer a
história de personagens que tiveram suas vidas
tiradas de forma tão brutal. Ocialmente, foram 111
mortos, mas, segundo Dadá, foram mais de 250.
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Fiandeiros debate e encena obras clássicas da dramaturgia

Com entrada franca, leituras dramáticas e solos inéditos a partir de obras de Shakespeare, Sófocles e Tchekhov zeram parte da segunda edição do projeto "Espaço Fiandeiros - Dramaturgia" neste ano de 2015
Divulgação

Leituras dramatizadas do Espaço Fiandeiros contaram sempre com um público excelente

O

bras clássicas da dramaturgia mundial
entraram em cena na segunda edição do
projeto "Espaço Fiandeiros - Dramaturgia", que a
Companhia Fiandeiros de Teatro realizou no
Recife, com incentivo do Funcultura. A primeira
etapa do projeto, com entrada gratuita ao público,
consistiu em leituras dramáticas e palestra. O
segundo semestre foi dedicado à apresentação de
solos a partir de personagens extraídos das
leituras.
A programação - que aconteceu no
Espaço Fiandeiros, na Boa Vista - teve início com a
palestra "A dramaturgia clássica e o teatro
contemporâneo: tensões, relações e interseções",
ministrada por Rodrigo Dourado, doutor em Artes
Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e

professor do Departamento de Teoria da Arte e
Expressão Artística da UFPE. Nos três dias
seguintes, sempre às 19h30, aconteceram três
leituras dramáticas dirigidas pela Fiandeiros e com
elencos formados por atores prossionais e alunos
da Escola de Teatro Fiandeiros. Antígona, de
Sófocles, com direção de Daniela Travassos; O
Canto do Cisne, clássico de Anton Tchekhov, ganha
direção de Manuel Carlos; E A Tempestade, texto de
William Shakespeare, dirigido por André Filho.
No segundo semestre, os 'andeiros' que dirigiram
as leituras dramáticas subiram o palco e deram
vida a personagens destas mesmas obras pelas
mãos dos diretores convidados para os solos: Luís
Reis, Durval Cristóvão, João Denys e Marianne
Consentinno.

O projeto, que em sua primeira edição
(2013) enfocou autores pernambucanos e realizou
leituras dramáticas de textos inéditos de novos
dramaturgos, ressurgiu para discutir a obra
clássica e traçar paralelos entre história, sociedade,
dramaturgia e contemporaneidade. Fazendo
pontes entre a dramaturgia e o teatro
contemporâneo, reacendeu as discussões sobre as
obras clássicas, sua importância e seu tempo.
"A dramaturgia sempre foi um ponto muito
importante na história da Fiandeiros. Queremos
discuti-la em suas diversas possibilidades e buscar
o fortalecimento das relações existentes entre
formação, produção e apreciação artística", diz
Daniela Travassos, que assina a coordenação geral
do projeto. Para André Filho, a ação vai

oportunizar o debate sobre o que torna clássico um
texto de teatro. "É uma discussão ad innitum.
Devemos nos apegar ao classicismo grego, ao
neoclassicismo do Renascimento? A obra é clássica
por romper fronteiras do tempo em que foi
escrita?", antecipa o debate. Dentro do projeto
“Espaço Fiandeiros – Dramaturgia”, a companhia
mantém, através de doações, um banco de textos
para consulta e utilização permanente dos
estudantes do Recife e da sua Escola de Teatro. O
Projeto foi realizado com bastante sucesso de
público e excelente repercussão. A Fiandeiros já
prepara a terceira edição do Projeto, que será
realizada em 2016, também com incentivo do
Funcultura, desta vez, totalmente voltado para o
público da infância e juventude.

A Última Noite de Ka a será encenado dia 11 de janeiro

Sayonara Freire e Gustavo Túlio

“Não é necessário sair de casa. Permaneça em
sua mesa e ouça. Não apenas ouça, mas espere.
Não apenas espere, mas que sozinho em
silêncio. Então o mundo se apresentará
desmascarado. Em êxtase, se dobrará sobre os
seus pés” disse certa vez o escritor judeu tcheco
Franz Kafka. Mais de 90 anos depois da sua
morte, Manoel Constantino e Moisés
Monteiro de Melo Neto apresentam peça
inédita de Cláudio Aguiar (vencedor do prêmio
Jabuti, 2015), dirigida por José Francisco Filho
A Última Noite de Kafka, será encenado no
Teatro Hermilo Borba Filho, dia 11 de janeiro de
2016 (segunda), às 20h, 20h, no Janeiro de
Grandes Espetáculos; com o mesmo elenco que
interpretou, no segundo semestre (2015) no
Recife, Teatro Hermilo Borba Filho, este texto
(que é escrito em versos). A leitura
dramatizada já cumpriu pequena temporada,
em 2015, no auditório do PEN CLUB

NoVsosza

(Associação Internacional de Escritores),
Praia do Flamengo, Rio de Janeiro.
A tuberculose laríngea que aigia
Kafka piorou e em março de 1924 e seus
familiares tomaram conta dele. Ele foi para um
sanatório perto de Viena em 10 de abril. É
justamente neste ponto que o dramaturgo
Cláudio Aguiar (que ganhou o Jabuti, 3º lugar,
este ano com a biograa sobre Francisco
Julião) o agra num delírio onde mistura sua
obra e sua vida. Há comentários sobre a obra e
vida do grande escritor tcheco, um dos mais
inuentes do mundo. Manoel e Moisés
estavam longe dos palcos há um bom tempo.
Ambos são autores e diretores de vários
espetáculos há mais de trinta anos. E estiveram
juntos em montagens como A Noite dos
Assassinos , do cubano José Triana, dirigidos por
Augusta Ferraz (1984), Suplício de Frei Caneca
(de Cláudio Aguiar, dirigido por José Francisco

Filho) dentre outras.
A causa da sua morte aparentemente
foi fome: a condição da garganta de Kafka fez
com que comer tornasse-se uma atividade
muito dolorosa para ele, não havia meios de
alimentá-lo. Naquele momento ele estava
editando Um Artista da Fome, no seu leito de
morte, um conto cuja composição tinha sido
iniciada antes da sua garganta se fechar ao
ponto dele não mais poder se alimentar. Ele foi
quase desconhecido em vida, mas não
considerava a fama algo importante. Tornou-se
famoso logo após sua morte. Franz Kafka é um
dos mais importantes autores da literatura
Ocidental. Seu trabalho reete a fragmentação
do sujeito e a complexidade do ser. A peça foi
publicada recentemente em livro pela
Academia Brasileira de Letras, numa edição
luxuosa que contém, mil páginas , a obra teatral
completa de Cláudio Aguiar.

municipais para apoio e incentivo quando são
No ano que passou (2015) não fomos
=
viabilizados não cumprem os prazos de
felizes! O descaso dos governantes e seus
desembolso para que os projetos sejam
gestores, os atrasos mais que exagerados nos
realizados. Precisamos divulgar que artistas,
uma
pagamentos aos artistas tornou-se
designados para representar determinados ano
constante. Infelizmente, vivemos os piores
órgãos/secretarias governamentais cam um
momentos para as artes cênicas: falta de apoio,
ou mais esperando receber seus proventos. s
de incentivo e nenhum projeto de política
Entendemos que precisamos unir força
=
pública que pudesse viabilizar as criações dos
entender aos que se dizem nossos
fazer
para
nossos artistas.
representantes que a democracia é uma via de
As leis de incentivo à cultura têm sido
=
mão dupla onde não é permitido trafegar na
e
uais
inecientes. Os programas nacionais, estad

Moisés Neto e Manoel Constantino em A Última Noite de Ka a

contramão! A arte, a cultura, seja ela qual for.
Agricultura, caprinocultura, enm, são as bases
da nossa existência e subexistência. O ser
humano não vive sem estas bases de sustentação.
Este Sindicato de Artistas e Técnicos, em
=
harmonia com os outros Sindicatos da nossa
federação necessita expressar esta nossa
insatisfação/tristeza para com os rumos que as
artes têm sido relegadas! Que o ano de 2016 seja
mais feliz e profícuo para todos nós! Feliz Ano
Novo!
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Inscrições abertas para o "Laboratório
da Cena Clowns de Shakespeare"
A

pós mais de um ano de pesquisa e debates,
os Clowns de Shakespeare nalmente chegam
à última etapa do projeto de criação da sua
escola livre de teatro. Envolvidos desde junho de
2014 num cuidadoso projeto que envolveu
visitas e residências a uma dezena de escolas e
projetos pedagógicos de grupos do Brasil e
outros países da América Latina, viabilizado
pelo Programa Rumos Itaú Cultural, os Clowns
abrem as inscrições para o módulo piloto do
Laboratório da Cena Clowns de Shakespeare.
O Laboratório da Cena irá acontecer
entre os dias 15 e 27 de fevereiro de 2016, das 14h
às 21h, no Barracão Clowns, em Natal. Durante
esse período, o grupo irá desenvolver um
processo de preparação, concepção e criação
cênica com 20 aprendizes, em sessões que se
aproximem ao máximo do trabalho cotidiano
dos Clowns de Shakespeare. As inscrições já
estão abertas (até o dia 20 de dezembro de
2015), exclusivamente através de formulário
eletrônico e poderão ser feitas por qualquer
interessado a partir de 16 anos do Brasil ou de
outros países.
Os Clowns abrem inscrições para sua primeira
ocina de teatro voltada exclusivamente para
crianças (de 07 à 10 anos), com jogos e atividades

que permitem o aluno a entender um pouco
alguns princípios que permeiam os diversos
aspectos do fazer teatral. Mais informações
pelos telefones (84) 3221-1816/ 98721-1566/
98816-4593.
O grupo encerra suas atividades do ano com
uma curta temporada de três ns de semana do
espetáculo infantil Abrazo, no dias 05 e 06, 12 e
13 e 19 e 20 de dezembro, sempre aos sábados e
domingos, às 11h da manhã. Tudo para você
começar o dia em família com teatro e cultura no
Barracão Clowns, sede do grupo em Natal (RN).
A direção é de Marco França e o roteiro
dramatúrgico de César Ferrario. No elenco os
atores Camille Carvalho, Dudu Galvão e Paula
Queiroz, se revezam entre os personagens da
fábula que permeia o universo de um menino
que vive em um país onde um regime opressivo
impede todas as pessoas de se abraçarem ou
demonstrarem qualquer afeto umas com as
outras. Imagina só um mundo sem abraços? As
histórias e seus personagens entram e saem do
fantástico quadrilátero marcado no chão,
falando sobre ditadura e proibições, mas
também da busca por liberdade e amor. A trama
é inspirada livremente na obra O Livro dos
Abraços, do uruguaio Eduardo Galeano.

Carmelita Pereira é premiada

A

atriz Carmelita Pereira
recebeu a segunda
premiação, por unanimidade, como atriz coadjuvante
do espetáculo Zumbá: da
Princesa Africana e do Rio,
texto e encenação de Didha
Pereira, no XVIII Festival de
Teatro e Dança de Vitória –
Mostev. O primeiro foi no
Festel, ano passado. A temporada prossegue com apresentações nos dias 10 e 11 de
dezembro, no Teatro Hermilo Borba Filho, Recife
Antigo, e deve continuar no
próximo ano, pois vem recebendo convite para encenações em várias cidades,
informam os produtores.
Na cidade do Paulista, Zumbá ganhou os
seguintes prêmios: 1Melhor espetáculo adulto, 2
– melhor direção para Didha
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Carmelita Pereira interpreta Atrópos
no espetáculo Zumbá:da Princesa
Africana e do Rio

Pereira, 3 – melhor gurino e 4 –
melhor ator para Jefferson Vladhy.
Na cidade de Vitória de Santo
Antão, além do prêmio para a
melhor atriz coadjuvante, Carmelita Pereira, arrebatou o de melhor
atriz com Monique Moura,
melhor sonoplastia para Carlinhos Fernandes, além de indicações para melhor ator coadjuvante
(Vinicius Coutinho), melhor
espetáculo adulto e melhor direção (Didha Pereira).
O elenco completo é formado
por Carmelita Pereira, Vinicius
Coutinho, Karla Galdino, Vilma
Carlos, Inaldo Lima, Jefferson
Vladhy, Monique Moura, Juraci
Vicente e Carlinhos Fernandes. O
espetáculo participará, também,
do Festival de Teatro de Igarassu.
As escolas que desejam ver o espetáculo podem manter contato com
Vinícius Coutinho pelos telefones
(81) 98829-3319 e 99778-0115.

Homenagem do 17º Festival

Inaldo Lins/PCR

Rudimar Constâncio defende
dissertação de mestrado

Rudimar Constâncio agora é mestre de Teatro defendendo
tese sobre o TCP na Universidade Pública de Madeira, Portugal

O

ator e diretor Rudimar Constâncio esteve
em Portugal, na Ilha de Funchal, defendendo na Universidade Pública da Madeira a dissertação de Mestrado “Teatro de Cultura Popular:
uma Prática Teatral como inovação pedagógica e
cultural no Recife (1960-1964)”. O trabalho foi
aprovado e recebeu conceito máximo e louvor
com indicação unânime para publicação.
A pesquisa buscou compreender e
explicitar as concepções políticas, pedagógicas e
estéticas do Teatro de Cultura Popular. Para
alcançar esse objetivo, foram adotados os princípios da pesquisa histórica e documental, através
do estudo de caso. As fontes desse objeto de
estudos, formadas pelos jornais de grande circulação que publicaram críticas ao TCP, de 1960 a
1964; por depoimentos e pelo texto teatral “Julgamento em Novo Sol”.
Alguns depoimentos foram gravados
em vídeo, outros estavam em documentários ou
em publicações, que foram posteriormente
transcritos. Esse material foi submetido à Análise de Conteúdo, o que possibilitou responder à
questão a que se propôs: “será que a práxis do
Teatro de Cultura Popular se congurou como
inovação pedagógica no campo da pedagogia do
teatro?”
A análise provou que sim e que o TCP
desenvolveu uma pedagogia teatral completamente nova e criou um teatro político, pedagógico e estético de forma indissociável. Esse grupo
construiu, não apenas na cidade do Recife, mas
em todo o estado de Pernambuco, um teatro
comprometido com o povo e com a sua cultura.
Rompeu com os paradigmas vigentes e se estabeleceu como uma nova realidade, reverberando
para todo o Brasil. Além disso, o TCP trabalhou
com várias linguagens: teatro popular, teatro
para crianças, teatro de propaganda política,
teatro de mamulengo, teatro épico e didático.
Desse novo olhar, surgiu um projeto de educação
nacional idealizado por Paulo Freire.

Romildo Moreira entrega a placa ao homenageado do 17º Festival Recife do Teatro Nacional na
presença da secretária de Cultura do Recife, Leda Alves

Com o Teatro Luiz Marinho, Parque Dona Lindu, em clima festivo, tomado por um público seleto
formado por artistas, autoridades e pessoas amantes do teatro, foi aberto o 17º Festival Recife do
Teatro Nacional, que teve como homenageado o jornalista, autor, ator e dramaturgo Valdi
Coutinho, que recebeu a placa do chefe de Divisão de Artes Cênicas da Fundação de Cultura,
Romildo Moreira, em cerimônia presidida pela secretária de Cultura da Prefeitura do Recife, Leda
Alves. Logo após foi encenada a peça Rei Lear, da Remo Produções (PE) .

Sucesso do Projeto Orixamar
O produtor cultural, ator e diretor
Geraldo Dias comemora o sucesso da 2ª edição do Projeto Orixamar, encontro de terreiros totalmente gratuito e voltado a todas
as idades, que aconteceu no dia 8
de dezembro último, na praia de
Barra de Jangada, graças ao incentivo do Funcultura/Governo do
Estado de Pernambuco e apoio da
Prefeitura Municpal do Jaboatão
dos Guararapes e SESC Pernambuco. O evento contou com a
participação de 14 terreiros de
Candomblé distribuídos por 14
tendas, com palestras sobre o
universo afro-brasileiro e a mito-

Maker Mídia
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logia dos Orixás, exposições,
apresentações de cultura popular, shows musicais e degustações gratuitas de comidas de
terreiro. Homenagens foram
prestadas ao Pai José Amaro e à
cirandeira Lia de Itamaracá, uma
das atrações convidadas no palco
show, além do Afoxé Babá Orixalá Funfun, Maracatu Mirim Luar
Percussão, Maracatu Estrela de
Sedução, Coco de Dona Selma,
Cavalo Marinho Boi Pintado,
Maracatu de Baque Solto Cruzeiro do Forte, Maracatu de Baque
Virado Raízes de Pai Adão e
Afoxé Omi Sabá.

Aniversariantes de Dezembro
O produtor cultural Geraldo Dias
cou feliz com o resultado do
Projeto Orixamar

DIA 01 - AMANDA PEPPER; 03 - CARLOS MACHADO, ROBERTO CRISTIANO; 04 - HENRIQUE
BRAZ, LEILA NASCIMENTO; 05 - LEO FERRARIO, ROGER DE RENOR; 06 - KLEBESSON REIS; 07 ADIMILSON CAMPOS, CARLA CRISTINA; 08 - @UGUSTO DE OLIVEIR@, GILMAR TEIXEIRA,
RAFAELLA CARVALHO, TAVEIRA JÚNIOR; 09 - ZEZÉ ANDRADE; 10 - RONALDINHO–PE, OLGA
FERREIRA, JÚLIU´S SILVA. 11DRIELLY SOUZA; 12 - MYRELLY MOURA; 13 - HELDER DOS
SANTOS; 15 - ANDRÉ GONZAGA; 16 - THAIS MOURA; 17 - MARCOS BRACHO; 18 - LEO FERRARIO,
MICHELE SANT'ANA; 19 - LUCIANA LEMOS; 21 - DÓLAR BAHIA, MARIA ALVES; 22 - IEGO JOSÉ,
FLÁVIA ATAIDE, MÚCIO EDUARDO; 23 - WELLINGTON AMORIM, KARINA HOOVER; 24 - BEBÉ
CLEBSON; 25 - FÁTIMA AGUIAR, MARCELO AlÊ; 26 - ÉVERTON KELLY, ELAINE GOMES; 28 BORICA, EVANDRO LIRA; 29 - GEORGIA ARTE DANCE, VERY SANTANA; 30 - LOURDES
PIMENTINHA, MARCELO ARRUDA.

