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Viagem para se Encantar
= A professora Flávia Barros ministrará

= O compositor, poeta e músico Allan

curso de férias de ballet no Studio de
Danças, Rua das Pernambucanas, 65, de
09 a 20 de Janeiro, manhã , das 10h às
11h40 (mais adiantados). À noite, as aulas
serão ministradas pelo professor
Alexandre Troccoli. Informações pelo
telefone 3231.4884 . Serão concedidos
certificados de frequência.
= O Circo do Veio Mangaba, todos os
sábados, de 12 às 13h. com transmissão
ao vivo pela Rádio Capibaribe, 1240 AM e
pela Internet através do endereço
www.radiocapibaribe.com.br pode contar
com a participação de qualquer pessoa
pelo telefone 34442562. Todas as
informações, edições e comentários
podem ser feitos também pelo site do
programa
www.ocircodoveiomangaba.webs.com.
= O Instituto Brasileiro de Museus –
IBRAM, em parceria com o Ministério da
Cultura, anunciou a criação de mais de 48
Pontos de Memória em todo território
nacional, sendo cinco em Pernambuco,
um dos quais para o Pontinho de Cultura
Galpão das Artes, de Limoeiro. Os Pontos
de Memória têm por concepção
reconstruir e fortalecer a memória social e
coletiva de comunidades, a partir do
cidadão e de suas origens, histórias e
valores. Com metodologia participativa e
dialógica, trabalham a memória de forma
viva e dinâmica, como ferramenta de
transformação social.
= A Fundação Petrobras de Seguridade
Social – PETROS, demonstra no seu site
como o Plano CULTURAprev contribue
para a aposentadoria dos seus sonhos e
ainda pagar menos Imposto de Renda.
= O Grupo Vid´Arte realizou o Festival
de Teatro e Dança, no Teatro Silogeu, de
Vitória de Santo Antão , com vasta
programação, incluindo espetáculos,
filmes, oficinas e palestras. Foram
homenageados o compositor e poeta
Benedito José da Silva e a atriz Ivonete
Melo, presidente do SATED-PE. O
Vid´Arte tem como presidente Lázaro
Ramos. A apresentação foi do produtor
cultural Leonardo Edardna.

Sales informa que está com seu
equipamento de som e show prontos
para exibições em eventos, festas,
aniversários. Quem tiver interesse pode
manter contato pelo telefone 8845.9991.
= O livro Peões em Cena, de Tin
Urbinatti, lançado recentemente, focaliza
o resgate da experiência teatral feita no
Sindicato dos Metalúrgicos em São
Bernardo do Campo pelo Grupo de
Teatro Forja, durante as grandes greves
no período da Ditadura Militar. O grupo
constituído por operários do ABC,
resisitiu até meados de 1990 fazendo
todo tipo de teatro, driblando a repressão
dentro e fora das fábricas.
= A União Brasileira de Escritores –
UBE, que lançou desde 2006 o programa
A Cultura e a Arte em Pernambuco, em
parceria com a Livraria Cultura, prestou
homenagem a Cláudia Cordeiro,
professora, design e escritora. A saudação
foi feita pela poetisa Lourdes Sarmento e
Andréia Oliveira, com apresentação de
Myriam Brindeiro. Projeto de Cássio
Cavalcante.
= A Culturarte apresentou o espetáculo
de dança Aladim e o Feitiço da Lâmpada,
no Teatro da UFPE, com direção de Ana
Elena Janovitz, e elenco de 70 bailarinos
e atores (crianças e adultos). Participação
especial dos jovens e premiados Priscila
Borba e Julcélio Nóbrega. Agradecemos
o convite.
= O presidente do Grupo de Apoio
Socioeducacional Casa do Maná,
Deusdeth C. de Oliveira, envia convite
para o I Espaço de Valorização Cultural
da ONG Casa do Maná, no terminal de
ônibus de Derby/Piedade.
= Recebemos e agradecemos convites
para os espetáculos de encerramento dos
cursos de danças de 2011 do Studio de
Danças, da Carolemos Dançarte e da
Academia de Danças Alaíde Gomes.
= Agradecimentos ao Circo Tihany pela
doação de 2.000 ingressos que foram
distribuídos com os sócios do SATEDPE durante a temporada da renomada
companhia circense no Recife.

Obra de Adriano Marcena
é encenada em Angola

O

Elinga-Teatro – grupo teatral
fundado em 1988, em Luanda,
Angola, estreiou a montagem do
texto As Grávidas, do pernambucano
Adriano Marcena, da Artepe. Com mais de
39 espetáculos no currículo, o Elinga-Teatro
decidiu montar um texto denso e com
temática perturbadora sobre o universo da
maternidade. Para José Mena Abrantes,
responsável pela adaptação e direção da obra

de Marcena, “o texto tem uma tremenda
atualidade em Angola, onde a fuga à
paternidade e os índices de violência
doméstica são elevados, onde as mortes em
partos se mantêm em níveis altos e onde se
discute atualmente a liberação ou não do
aborto”. O elenco angolano é formado por
Anacleta Pereira, Cláudia Nobre, Cláudia
Púkuta, Mayer dos Santos e Cesaltina que
interpreta a pequena Flávia.

Dia - 01 Fabiana Pirro e Tito Guerra; 02 - Fátima Costa e Ismael Holanda; 03 - Jorge Costa
e Thionny Martins; 04 - Cleibson Lima e Lourdes Rossiter; 05 - Lucylene Lima; 07 Flaviana Carla Moura e José Ramos; 08 - Bruna Lisboa; 09 - Celinha do Cariri e Murilo
Caris; 10 - Charles Pierre e Rogério Alban; 14 - Rômulo Ramos, Romero Ramos e Odília
Nunes; 16 - Ana Paula Oliveira e Adriana Bastos; 17 - Ricardo Laranjeira; 18 - Criz Souza;
19 - Zácaras Garcia, Romildo Moreira e Smirna Costa; 20 - Albemar Araújo e Sebá Alves;
21 - André Vítor Brandão e Wanessa Costa; 23 - William Uchôa; 25 - Laís Vieira e Marcos
Antônio; 26 - Danielle Hoover e Getúlio Chaves; 27 - Bolinho e Josy Silva; 28 - Diógenes
D´Lima e Oséas Borba Neto; 30 - Paula Lua

O

Núcleo Sesc PE de Teatro para
Infância e Juventude lançou o livro
"História de uma Viagem para se
Encantar, de autoria do ator, diretor e
dramaturgo Alexsandro Silva. O livro
obteve o primeiro lugar no Prêmio Ana
Maria Machado de dramaturgia 2009
realizado pelo CEPETIN - Centro de
Pesquisa em Teatro para Infância e
Juventude do Rio de Janeiro. A peça,
escrita em verso e prosa, conta a história

de um menino sertanejo que ao ver uma
foto do mar em um jornal, traça uma
jornada para encontrá-lo. O livro faz uma
viagem poética pela geografia da cultura
popular de Pernambuco. Personagens
como Lampião, os caretas de Triunfo,
Velho Bedegueba e a Velha dançadeira de
coco conduzem o menino até o seu
encontro com o mar. Um texto não
apenas para encenação, mas também para
leitura. Valor - R$ 25,00.

ADEUS, ENÉAS ALVAREZ
Divulgação

sepultamento de Enéas Alvarez,
ocorrido no dia 21 de novembro
do ano passado, contou com a
presença de muitas personalidades,
autoridades, artistas, parentes e amigos.
Ele era sacerdote da Igreja Sírio
Ortodoxa, em Olinda, onde tinha uma
igreja e residia há vários anos. Era
também jornalista, advogado, ator e
museólogo (durante muitos anos foi
diretor do Museu da Cidade do Recife),
sendo muito querido e estimado pela

O

classe teatral. Durante muitos anos teve
uma coluna de artes cênicas no Jornal do
Commercio, onde fez várias críticas
teatrais. Ficou na história do teatro
pernambucano, fundou o TEBO, Festival
de Teatro de Bolso, participou do elenco
do Teatro de Amadores de Pernambuco
– TAP, em vários espetáculos, entre
outras atividades. Deixa saudades. O
SATED-PE externa seu pesar e
apresenta suas condolências a parentes.
Adeus, Enéas Alvarez.

“Querida Ivonete: obrigada pela publicação do
artigo no RIBALTA, vai contar ponto pra mim
na seleção do mestrado. Porém, faz-se necessária
uma retificação no próximo exemplar. Pois a
matéria diz que já estou defendendo a tese e, na
verdade, trata-se de um pré-projeto de mestrado,
ainda vou concorrer, passar pela banca, Gostaria,
se vc quiser, e se posspivel, me tornar colaboradora

do jornal, Tenho outros artigos sobre teatro e circo
local ou com alguma matéria de algum espetáculo.
Em breve, marcarei com você um dia da nossa
entrevista e lhe mandarei uma matéria sobre o
espetáculo que vai estrear logo, com uma proposta
organoléptica na primeira página e Fedra, de
Racine, na segunda. Obrigada mais uma vez e um
abraço.” (Cristina Siqueira)
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Um musical juvenil
na programação

Janeiro de Grandes Espetáculos
completa maioridade em 2012.

A

programação reúne mais de
90 apresentações de artes
cênicas nacional e
internacional, além de 12 shows
musicais e uma série de atividades
extras.
O festival internacional
Janeiro de Grandes Espetáculos
comemora sua 18ª edição neste mês,
de 11 a 29 de janeiro, numa
realização da Associação dos
Produtores de Artes Cênicas de
Pernambuco (Apacepe), acontecendo
nas cidades do Recife, como seu
principal polo, Olinda e, pela segunda
vez consecutiva, em Caruaru. Com
ingressos populares que variam de
R$ 10 a R$ 20, além de atrações
gratuitas, o evento aposta numa
programação diversificada, com
produções do teatro para adultos e
para crianças além de atividades
formativas como aula espetáculo,
lançamento de livros, seminário de
dança, mesas de discussão e debates
de teatro e dança. Os homenageados
deste ano são o ator Germano Haiut
e o mestre de dança, Ubiraçy
Ferreira.
O foco principal é
apresentar os maiores destaques da
produção pernambucana que
estrearam no ano anterior, não só da
capital, mas de outros municípios
(Recife, Olinda, Limoeiro e Petrolina)
convidando, ainda, estreias locais
(Caxuxa, Aquilo Que Meu Olhar
Guardou Para Você e O Pássaro de Papel)
e realizações cênicas de outros
estados brasileiros, além de atrações
internacionais, algo que vem
crescendo a cada ano. As produções
locais concorrem ainda ao Troféu
Apacepe de Teatro e Dança,
concedido aos melhores do evento
como o único prêmio pernambucano
da categoria profissional das artes
cênicas. O projeto conta com
patrocínio da Chesf, Correios,
Governo do Estado de Pernambuco,
Prefeituras do Recife e de Olinda,
Caixa Econômica Federal e Sesc
Pernambuco. A programação
internacional conta com o apoio do
Programa Iberescena, que fomenta
um intercâmbio da produção cultural
de países iberoamericanos. Na
coordenação do evento, os
produtores Carla Valença, Paula de
Renor e Paulo de Castro.
Na capital, doze casas de
espetáculos serão utilizadas: os
teatros de Santa Isabel, Apolo,
Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior,
Marco Camarotti, Capiba, Luiz
Mendonça e Arraial, além de espaços

alternativos como a Casa Mecane,
Espaço Muda, Centro Cultural
Correios e Espaço Fiandeiros. Em
Olinda, acontecerão as montagens de
rua. Em Caruaru, toda a
programação, inclusive com
convidados internacionais, ocupará o
Teatro Rui Limeira Rosal, do Sesc
Caruaru. Nesta edição, que celebra a
maioridade do festival, além de mais
de 30 produções pernambucanas,
estarão na grade espetáculos do Rio
Grande do Norte, Paraíba, Minas
Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Porto Alegre e Brasília.
Também participam atrações de
cinco outros países, Canadá,
Argentina, Portugal, Equador e
Chile.
O evento vai abarcar ainda
o Encontro do Núcleo dos Festivais
Internacionais do Brasil, de 25 a 29
de janeiro, em reuniões fechadas,
com a participação de Marcelo
Zamora (FIT – Festival Internacional
de Teatro de São José do Rio
Preto/SP), Guilherme Reis (Cena
Contemporânea/DF), Paulo Braz
(Filo – Festival Internacional de
Londrina/PR), Vanise Carneiro
(Porto Alegre em Cena/RS), Ricardo
Libório (Festival Internacional de
Artes Cênicas da Bahia/BA),
Marcelo Bones (Festival
Internacional de Teatro Palco & Rua
de Belo Horizonte/MG), Márcia
Dias (Tempo Festival de Artes/RJ) e
Carla Valença, Paulo de Castro e
Paula de Renor (Janeiro de Grandes
Espetáculos – Festival Internacional
de Artes Cênicas de
Pernambuco/PE). Também serão
promovidas três importantes mesas
de discussão, no Centro Cultural
Correios, com entrada sempre franca:
“Processo Colaborativo e
Resultados” (dia 26), com a presença
de Anderson Aníbal (Cia. Clara de
Teatro – MG); Pedro Vilela (Grupo
Magiluth – PE) e Francis Wilker
(Teatro do Concreto – DF); e uma
especial sobre “Intercâmbios
Internacionais” (dias 27 e 28). Nesta
edição, o nosso grande homenageado
em teatro será o ator Germano
Haiut, com longa carreira nos palcos
e no cinema, e, em dança, Ubiracy
Ferreira, diretor do Bacnaré – Balé
de Cultura Negra do Recife.
Contatos: e programação completa
no site
www.janeirodegrandesespetaculos.co
m / (81) 3421 8456. Para entrevistas:
Paula de Renor (81) 9252 5911 /
Paulo de Castro 3082 2830 / 9168
8753 / e Carla Valença 9232 5850.

Marcelo Lira

Autor, encenador, parte do elenco, produtores e técnicos do musical O Circo do Futuro, que está fazendo grande sucesso

O

Circo do Futuro, uma aventura musical, de
autoria de Moisés Neto, em cartaz no
Teatro Boa Vista, aos domingos, às 10h,
Recife, será apresentado no dia 21 de janeiro no
Teatro de Santa Isabel, dentro do Janeiro de
Grandes Espetáculos. Ulisses Dornelas e Simone
Figueiredo assinam a produção e a direção é de
Carlos Bartolomeu e a musical de Moisés Neto
Para Moisés Neto, autor do musical, o
fato de haver uma espécie de show dentro do espetáculo não
interfere nas outras partes da peça que contém a
narrativa. Alguns dos números musicais funcionam como
contraponto ao texto. Os quinze artistas em cena

trabalham com dança, música, circo e teatro. Nesse último
ano mais de 30, mil pessoas aplaudiram nossa peça. Isto
é gratificante.
Nossa montagem teatral é um testemunho.
Incorpora idéias preestabelecidas, diálogos exploratórios,
muito de sonho, impossibilidades, e um reconhecimento
das 'tecnicalidades' inerentes à proposta e suas metas.
Som e fúrias.. O Circo do Futuro desponta em uma
geografia envolta pela música, compromete-se com o teatrodança, no nosso caso incorporando todas as possibilidades,
e fixando no concerto com o diverso, um posicionamento
onde a soma dos contrários é inaugural, e define tal
realização como exercício e processo, comenta o
encenador Carlos Bartolomeu.

STELLIUM 2012
A Academia Castor & Pólux realizou no dia 6 de janeiro, às 20h,
no Cine São Luiz, pela 31ª vez consecutiva, o Stellium 2012, que
significa “entrelação”, no Dia dos Astrólogos de Reis, com o
tema “O Belo Pede Passagem”, palestra e direção do ator,
diretor e astrólogo Eduardo Maia (criador intelectual do
evento), que é nosso sócio. Houve uma abordagem sobre as
tendências para o ano 2012, como Stellium (Agrupamentos de
Planetas), Ingressos de Planetas em Signos, Conjunções &
Oposições, Eclipses & Ocultações, Trânsitos do Mapa do
Brasil, além do bônus de sequências cinematográficas do Cinto
de Vênus e de uma surpresa escultural!

FALTA DE PATROCÍNIO
O RIBALTA deixou de circular nos meses de novembro e dezembro
de 2011, depois de 11 anos de ininterrupta edição, por falta de
patrocínio, pois a Prefeitura do Recife cancelou, sem nenhuma
justificativa. o patrocínio que prometera até o final do ano. Este
número está sendo editado por conta exclusiva do SATED-PE.

"O belo pede passagem - Vênus".
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Homenagem ao VIVENCIAL
Divulgação

SEM DINHEIRO, 2011 FOI DIFÍCIL
PARA ARTES CÊNICAS
2011 foi um ano atípico para a produção
pernambucana de artes cênicas,
especialmente para o teatro. Muito pouco foi
feito por falta de dinheiro, que chega através
de patrocínios, incentivos e fundos. Mas, foi o
que faltou para investimentos em novos
projetos e montagens. Basta lembrar que o
Funcultura do Governo do Estado/Fundarpe
só veio sair em dezembro do ano passado,

Marcelo Ferreira

Cordel do Amor sem Fim, de Cláudia Barral, com
direção de Samuel Santos, abriu o Mosteja 2011

Elenco de Sobradros & Mocambos em fase de ensaios

Q

uase 40 anos depois de ter iniciado
suas atividades, a história do
Vivencial – um dos mais emblemáticos
grupos teatrais do Brasil – volta a ser
destaque como “referência afetiva” para
o primeiro longa de Hilton Lacerda,
Tatuagem e homenageado no Festival
Recife do Teatro Nacional, ano passado.
Mereceu amplo destaque do Caderno
Viver, do Diário de Pernambuco, com
uma série de reportagens, depoimentos e
críticas, além de muitas fotos, assinadas
pela editora do suplemento, jornalista
Ivana Moura e pela jornalista Pollyanna
Diniz, de 20 a 23 de novembro.
Foi logo nas barbas da Igreja
Católica, na Associação de Rapazes e
Moças do Amparo (Arma), que tudo
começou, em 1974. Rapazes e moças
achavam o máximo o evangelho
dramatizado, uma missa com violão.
Iriam transgredir muito mais. Decidiram
fazer teatro e logo veio à tona discussões
de gênero, inquietações políticas,
irreverência. Depois da apresentação do

primeiro espetáculo, Vivencial I, no
Mosteiro de São Bento, veio o
rompimento com a igreja. Decidiram
criar um grupo. Duros, sem grana,
tiravam do lixo cenário, figurino, o teatro
que levavam para a intelectualidade
marginal, para travestis que se viam
representados no palco, garotas da Zona
Sul que vislumbravam a possibilidade de
ser o que desse na telha.
Guilherme Coelho, na época
oblato do Mosteiro de São Bento, em
Olinda, foi o mentor intelectual do
movimento e um dos fundadores do
Vivencial, em torno do qual se juntaram
Fábio Costa, Américo Barreto, Susana
Costa, Ivonete Melo, Fábio Coelho,
Miguel Ângelo, Madalena Ângelo.
Alfredo Neto, João Andrade, Roberto de
França (Pernalonga), Henrique Celibi,
Petrônio, Fernando Santana, e mais tarde
Beto Diniz, Antônio Cadengue, Carlos
Bartolomeu, Zélia Sales, Cássio Sete,
Lepê Correia e Auricéia Fraga, e muitas,
muitas mesmo, outras pessoas.

O espetáculo Cordel do Amor Sem Fim,
na abertura da XII Mostra de Teatro de
Jaboatão (MOSTEJA), em uma estrutura
montada ao lado da Prefeitura de Jaboatão dos
Guararapes, foi prestigiado por um bom público
no pólo principal. O festival, organizado pela
Prefeitura de Jaboatão, através da Secretaria de
Cultura e Eventos e da JÁ produções, ocorreu
até o dia 26 de novembro, com a exibição de
espetáculos infantis e adultos. Ao todo, foram
encenadas 20 peças teatrais. O povo de Jaboatão
ficou encantado com tudo o que viu e aplaudiu.
Entre os presentes, o secretario de
Cultura e Eventos de Jaboatão, Ivan Lima,
destacou o apoio dado pela atual gestão para a
realização do evento. Pelo terceiro ano consecutivo, o
festival esta tendo o apoio da Prefeitura. O MOSTEJA
tem uma importância muito grande para o município,
com uma grandeza de enriquecimento da produção desse
segmento. Em breve, esse festival estará sendo realizado
no Cine Teatro Campelo (em construção), anunciou.
O homenageado desta edição, foi o escritor,
historiador, professor e dramaturgo Adriano
Marcena.

inexplicavelmente. As novidades ficaram por
conta do arrojo e do heroísmo de uns poucos
produtores que resolveram arriscar na sorte
sem a mínima condição de investimento e na
incerteza do retorno de bilheteria. Lembrou
muito o que se fazia na década de 80. Se
fizermos uma retrospectiva aprofundada
veremos que a maioria dos novos
espetáculos teve produção independente.

Mostra Capiba de Teatro durante nove dias,
criando oportunidade para rever alguns
espetáculos e assistir a peças de grupos
pernambucanos e paulistas que ainda não foram
encenadas aqui. Começou com o espetáculo
Cante lá que eu canto cá, da Cia. do Tijolo (SP),
sobre a vida e a obra do poeta cearense Patativa
do Assaré.
O 9º Festival de Teatro de Rua do
Recife reuniu na capital pernambucana cerca de
200 artistas populares não só da cidade, como
também de vários estados do Nordeste (Rio
Grande do Norte, Ceará e Maranhão), além de
convidados do Espírito Santo, São Paulo e
Argentina. Toda a programação foi gratuita.
Exposições e diversas apresentações de artistas
populares foram realizadas no Alto José do
Pinho, Guabiraba, Beberibe, Morro da
Conceição e no Centro do Recife. Grupos do
teatro de rua também se apresentaram na
comunidade da Ilha do Maruim, em Olinda.
Um dos destaques do festival é o
projeto “Escambar”, um ponto de encontro
para performances teatrais, de poesia, música e
exibição de vídeos. O evento é promovido pelo
Movimento de Teatro Popular de Pernambuco
(MTP/PE), em parceria com a Associação de
Teatro de Olinda (ATO) e o Movimento
Popular Escambo Livre de Rua. Segundo seus
organizadores, o objetivo do festival é promover
o debate em torno da valorização do artista
popular e sua liberdade de expressão, além de
alertar sobre a necessidade da implantação de
políticas específicas para as artes públicas.
Divulgação

Elenco do espetáculo Doce Deleite, da Cia Fiandeiros

A Companhia Macambira de Teatro
encenou, no Teatro Arraial, um dos grandes
clássicos da dramaturgia nacional, Valsa nº 6, de
Nelson Rodrigues. A versão da companhia para
o espetáculo, cuja direção é de Carlos Salles,
antecipa as comemorações do centenário de
nascimento do autor, que ocorre em 2012.
O Sesc Casa Amarela realizou a 5ª

Antônio Cadengue lança livro sobre TAP
Divulgação

Novas conquistas e avanços
marcaram o ano que passou com
a participação do SATED-PE
= O ano de 2011 foi difícil, o jornal

= A regulamentação de direitos autorais

Ribalta deixou de circular em alguns meses
porque não tivemos patrocínio,e a
Prefeitura do Recife, que se
comprometera a patrociná-lo de junho a
dezembro, sem justificativa e de repente,
cortou a verba de novembro e dezembro.
Estamos bancando, sabe lá Deus como,
esta edição, esperando conseguir
patrocínio para os meses de fevereiro a
dezembro, quer do Governo ou de
empresas privadas. Mesmo assim,
conseguimos alguns avanços e conquistas,
graças ao nosso trabalho e ao nosso
esforço, alguns deles que serão lembrados
agora.
= O SATED-PE, através da sua
presidente, Ivonete Melo, participou de
encontros nacionais de sindicatos no Rio,
São Paulo, Brasília e Minas Gerais, para
definir e padronizar pisos e cachês para
artistas e técnicos em artes cênicas em
todo o país, evitando assim as disparidades
e desigualdades gritantes entre alguns
centros sem parâmetros de legitimidade.
Havia casos de contra-regra ganhar cachê
superior ao de um ator, só para citar um
exemplo. Foram aprovados critérios mais
justos e diferenciados que, brevemente,
deverão ser praticados em todos os
centros.
= Ficou decidida a criação de uma
federação de sindicatos que reúna em uma
instituição todos os SATEDs a fim de que
haja mais unidade, coerência e
participação de todos em questões
comuns de interesse da categoria de
associados. Algumas mudanças na Lei dos
Artistas, já defasada e necessitando de
atualização, foram aprovadas e já
encaminhadas ao Minc, Ministérios da
Educação e do Trabalho para o
cumprimento dos necessários trâmites e
aprovação. A tabela com os novos valores
de cachês para artistas e técnicos também
foi encaminhada ao Minc para que passe a
servir de referência nos novos projetos.

e conexos, entre outros, e aprovação do
salário desemprego para artistas e técnicos
de artes cênicas, foram também outros
avanços conquistados e já encaminhados
aos setores competentes para os
necessários trâmites. Essas algumas das
conquistas significativas pelas quais o
SATED-PE lutou junto aos seus
congêneres, a nível nacional, participando
de diversos encontros. Em Pernambuco,
esteve presente em vários congressos,
festivais, mostras, reuniões e palestras
visando os interesses dos nossos
associados.
= Temos a lamentar, tão somente, que
Pernambuco ainda não aderiu ao Sistema
Nacional de Cultura e pode ter prejuízo
em não adquirir as verbas para a área
cultural. O grande atraso da liberação do
Funcultura, que só veio sair em dezembro
do ano passado, inclusive contribuindo
para que o FETEAG, um dos mais
importantes festivais de teatro do país, não
fosse realizado em Caruaru, foi outro
ponto negativo. Enquanto isso, a
Prefeitura do Recife apresentou planos
para circo, teatro e dança, o que salvou a
situação de total marasmo. Esperamos que
tais planos sejam realizados conforme
previstos.
= Bom é saber que uma reivindicação do
SATED-PE (no Ribalta de setembro de
2010 já anunciávamos que havíamos
conseguido junto a Secretaria de Educação
do Estado a inclusão nas Escolas Técnicas
de Pernambuco , entre os novos
estabelecimentos inaugurados, de um eixo
voltado para a formação de profissional de
artes cênicas e técnicos), será atendida. O
assunto entrou em pauta, novamente, na
Secretaria de Educação do Estado, e tudo
indica que vai ser concretizado. Para
finalizar, aproveitamos para agradecer a
todos que nos enviaram mensagens de
Boas Festas (e-mails, cartões, telegramas,
telefonemas), no final do ano passado.

Divulgação

Divulgação

A Valsa Nº 6 antecipou as comemorações
dos 100 anos de Nelson Rodrigues.

Ribalta é publicação mensal da diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco - SATED-PE: Rua Floriano Peixoto, s/n Casa da Cultura - Raio Oeste - 2º pav. - São José - CEP: 50020-060 - Recife - PE - Fone/Fax:
3424.3133 - E-mail: sated-pe@ig.com.br - DIRETORIA - Presidente: Ivonete Melo; Vicepresidente: Vavá Schön-Paulino; Secretário: Severino Florêncio; Suplente: Ronaldo
Brissant; Tesoureiro: Antônio Idelfonso de Barros; Suplente: Carlos Amorim; Conselho
Fiscal - Titulares: Maria José de Santana Andrade; Jailson Silva; Ítala Assis Caminha;
Suplentes: Wilson Ribeiro da Silva (Alakazan); Valdenou Henrique de Moura e Israel Roque
de Araújo. Colaboradores: Jomard Muniz de Britto, Vavá Schön-Paulino, Ivonete Melo,
entre outros; Redação e Edição: Jornalista Valdi Coutinho - Reg. DRT/PE 739; Designer
Gráfico e Diagramador: Beto Melo - Fone: 9451.3823; Impressão Gráfica: Companhia
Editora de Pernambuco - CEPE - Rua Coelho Leite, 530 - Recife - PE - Fone: (81)3183.2700;
Tiragem: 3.000 exemplares. A Reprodução dos textos é permitida desde que seja citada a
fonte. - Distribuição Gratuita.

Novembro, Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012

O espetáculo Doce Deleite, com o
elenco da Escola de Teatro da Cia. Fiandeiros e
direção de André Filho, cumpriu temporada no
Espaço Fiandeiros, na Boa Vista e está na
programação do Janeiro de Grandes
Espetáculos 2012. A peça revela os bastidores
de uma produção, transitando pelo universo
teatral e conduzindo por um viés de comicidade
rico em ironias e desconstrução da cena.
No decorrer da encenação, o público é
convidado a entrar na cena de várias maneiras,
seja expondo o trabalho de um contra regra
montando o cenário ou de uma bilheteira que
sonha em abandonar a cidade grande e voltar
para o interior para conviver com as cabras.

Dança Popular
A bailarina e coreógrafa Paula Azevedo ministrará aulas de dança popular no curso de Férias Internacional de Dança, realizado pela Faces Ocultas Companhia de Dança, na cidade de Salto/SP. Na mesma
ocasião, a Criart Cia. de Dança apresentará dois trabalhos inéditos na abertura das Mostras de Coreografias, dias 15 e 22 de janeiro, na Sala Palma de Ouro, no Centro de Educação e Cultura de Salto/SP.

Hermilo
no Grande
Teatro
do Mundo

A

Fundação Joaquim Nabuco
através da Massangana
Multimídia Produções e a
Editora Bagaço acabam de lançar
Hermilo no Grande Teatro do Mundo,
primeiro documentário realizado
sobre o múltiplo artista Hermilo
Borba Filho (1917 - 1976), dirigido e
roteirizado pela jornalista e
dramaturga Carla Denise É parte do
DVD Coleção Teatro Volume 3 Hermilo Borba Filho, da Fundação
Joaquim Nabuco. Apresenta os
principais aspectos da vida e obra de
H e r m i l o, c o m t r e c h o s d e
depoimento filmado em 1973 e
redescoberto pela diretora.

TAP – sua Cena & sua Sombra: O Teatro de Amadores de Pernambuco (1941-1991) é o título do livro
de Antônio Cadengue, lançado, recentemente na Academia Pernambucana de Letras, editado
pelo SESC Pernambuco e CEPE. Nele, o escritor aborda com profundidade 50 anos da
história de um dos mais impoortantes e vigorosos conjunto de artes cênicas de Pernambuco.

OFICINAS DE FÉRIAS
DO TEATRO QUINTAL

U

m micro espaço de irreverência
cultural dedicado tanto as artes
quantos aos aspectos mais
antropológicos da cultura, à educação, à
cidadania e à inclusão social, o Teatro no
Quintal funciona nos jardins da Galeria
MauMau, Rua Nicarágua, 173, Espinheiro,
com uma programação especial de férias
focadas em oficinas de teatro, circo, origami,
cinema, a cada semana de janeiro. Contatos e
maiores informações pelo e-mail
teatronoquintal@gmail.com ou pelo telefone
9642.6222, com Márcia Cruz.
A programação está assim elaborada:
1ª semana, de 02 a 07 de janeiro, das 9 às 12h,

Brincando de Artista, oficina de Teatro e Artes,
com Márcia Cruz e Anderson Pinheiro, para
público de 5 a 7 anos; 2ª semana, de 09 a 13,
das 9 às 12h, Descobrindo o Teatro do Oprimido –
oficina de teatro, com Andréa Veruska, para
pessoas de 15 a 25 anos; 3ª semana, de 16 a
20, das 9 às 12h, Dobradura é Diversão, oficina
de origami, com Leonardo Siqueira para
público de 8 a 12 anos; 4ª semana, de 23 a 27
de janeiro, É Festa! Cinema no Quintal, oficina
de stop motion com Gabi Saegesser para
público de 09 a 12 anos e 5ª semana, de 30 de
janeiro a 03 de fevereiro, das 9 às 12h, Jogando
pro Ar, oficina de circo com Jaqueson
Santana, para pessoas a partir de 14 anos.

Edital do Funcultura

A

jornalista e produtora cultural
Mariângela Borba informa que o
edital do Funcultura já foi lançado e
os projetos podem ser entregues de 16 de
janeiro a 29 de fevereiro de 2012, e coloca-se
à disposição para elaborá-los. São R$
3.505.000,00 em linhas de ação para projetos de
Patrimônio, Pesquisa em Patrimônio e Formação em
Patrimônio. Em 2010 tivemos apenas 46 projetos
inscritos, ou seja, a pressão que estamos exercendo é

muito baixa e, no entanto, em todos os fóruns, visitas
e reuniões somos bastante cobrados em disponibilizar
recursos para a preservação do patrimônio. Este é o
momento para mobilizar gestores das prefeituras,
pesquisadores, estudantes, enfim, todos que possam se
interessar em concorrer ao financiamento de projetos
nesta área, diz Mariângela. Quem tiver interesse
em manter contato com ela poderá fazê-lo
pelo e-mail mariangelaborb@gmail.com ou
pelos fones (81) 8850.2249 e 9793.0042.

Concurso de Fantasias
As inscrições para o Concurso de Fantasias do 33º Baile do Artistas, que será realizado no
Clube Português, dia 03 de fevereiro, também são feitas na sede do SATED-PE, Casa da
Cultura (fone 3424.3133). A coordenação é de Vavá Paulino, com assessoria de Sérgio Muniz.

Inscrições para Oficina
Na sede do SATED-PE, Casa da Cultura, estão sendo feitas as inscrições para a Oficina de Circo
do Janeiro de Grandes Espetáculos. Os interessados podem obter informações pelo telefone
(81) 34243133.

