Valdi Coutinho

= Legislar: fazer, elaborar leis
(sobre, contra, em). Nossa voz é a
fala dos mais marginalizados. É
claro que a Lei nº 15.516 – já em
processo de revogação – atingiu
de maneira fatal a todos os prossionais das artes; mas muito mais
os circenses e os brincantes dos
folguedos populares. Equívocos

pra Você, com direção de Guilherme Coelho,
All Star Tapuias, direção de Antônio
Cadengue, Carlos Bartolomeu e Guilherme
Coelho, Nós Mulheres e Os Filhos de
Maria Sociedade, com direção de Américo
Barreto e Fábio costa, e escrevi e dirigi o
Rolla Sketes.
É claro que o Vivencial tem a
maior importância na formação tanto
prossional como pessoal de Henrique
Celibi. Quando perdeu a mãe, aos 15
anos de idade foi morar e viver dentro
do teatro. Aquelas pessoas possibilitaram
minha educação. São principais responsáveis
pela minha formação prossional e de caráter.
O Guilherme Coelho é um grande Guru. Um
grande Mestre assim como foi o saudoso Beto
Diniz a quem sou muito grato; como sou
muito grato também a Américo Barreto e
Fábio Costa, grandes mestres., verdadeiros
catequizadores, reconhece.
MadLeia + ou – Doida veio para
celebrar 30 anos de carreira e o Carlos
Bartolomeu lhe deu a direção como
presente. O espetáculo acabou por lhe
consagrar como ator premiado, mais
seguro do trabalho, embora ainda se
considere um aprendiz da cena e da
vida, principalmente. O Carlos Bartolomeu é um grande mestre e diretor que me deu
essa segurança como intérprete, a quem tenho
muita gratidão pelos ensinamentos, diz. Fez
poucos trabalhos em cinema e TV.
Algumas participações fazendo guração de luxo como é chamado o “tal
elenco de apoio”. Mas, gostou da experiência que teve em alguns trabalhos
como Papeiro da Cinderela e Clube da
Cinderela (TV Jornal e TV Clube), O
País do Desejo com direção do Paulo
Caldas. Campanhas publicitárias da
Prefeitura de Olinda- PE, com direção
do Leo Falcão, Orange de Itamaracá
com direção do Franklin Júnior (longa,
documentário). Programa Roda Pião na
TV Universitária PE com direção do
Manoel Constantino e Paraíba Mulher
Macho com direção da Tizuka Yamazak.
Em 1988, Henrique Celibi
mudou-se para o Rio de Janeiro onde
cou até 2000 exercendo as funções de
ator, cenógrafo, gurinista, com a
companhia “Ficadeira de Teatro”,
atual “Janeiro Produções”, de Carla
Faour e Henrique Tavares, (autor e
diretor do espetáculo Obsessão que
acabou de estrear no Recife, onde fez
a assistência de direção, numa produção de Simone Figueiredo, Nilza
Lisboa e Silvio Pinto), passou a exercer também as funções de aderecista
e carnavalesco. Trabalhou nas escolas de samba Beija-Flor, União da

que ressaltam o desconhecimento
e o despreparo dos nossos legisladores para tratar da coisa pública.
=
Arte e cultura são coisas
demasiadamente humanas e permeiam nossas ações cotidianas.
No nosso Estado as manifestações artístico-culturais são, em
sua maioria, múltiplas – chegan-

Ilha, Império Serrano, Mangueira,
Tradição, Viradouro, Unidos da Tijuca,
Grande- Rio, Vizinha Faladeira e VilaRica. Passou 10 anos nos barracões das
escolas de samba, especializando-se em
artes de uma forma geral.
Aquele lugar é a maior escola
de artes que temos no País. Lá eu
costurei, desenhei, esculpi, pesquisei, desenvolvi enredos, fui assistente de carnavalescos consagrados, porém o que mais
aprendi, além do comprometimento e do prossionalismo, a responsabilidade, foram a tolerância e respeitabilidade
nas diferenças. Lá é
tudo junto e muito
misturado! Antes
do glamour e das
possibilidades de
estrelato, aquele é
um lugar de muita
celebração e
devoção à vida.
Os verdadeiros
sambistas tem
pelo samba verdadeira devoção.
Como uma religião, uma crença,
uma fé que emociona
e contagia. Aquele é o
nosso maior teatro!
Nossa opera! O mais
completo e fascinante! Fui
também instrutor de arte
durante quatro anos na ONG
Golnhos da Guanabara (RJ),
beneciado pelo projeto comunidade solidária, relembra
Henrique Celibi.
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epois do sucesso da MadLéia + ou –
Doida, o ator Henrique Celibi
volta ao palco em Cabaré Diversiones que estreia em Agosto para curta
temporada no Teatro Hermilo Borba
Filho (sala Beto Diniz) nos dias 20, 21,
27 e 28 às 20h, com cenário, gurino,
roteiro e direção do próprio Henrique
Celibi, iluminação de Beto Trindade,
interprete de Libras - Jaqueline Martins, elenco: Carlos Mallcom, Cássio
Bonm, Cindy Fragoso, Filipe Enndrio,
Flavio Andrade, Ítalo Lima, Karol Paz,
Robério Lucado e Sharlene Esse.
O espetáculo é um roteiro de
cenas curtas cuja ligação se faz por
intermédio de números musicais com
dublagens e quadros humorísticos.
Como se fosse uma aula sobre a história
do teatro de revista, uma professora e
seus alunos passeiam (como se estivessem num museu de velhas novidades),
na história e no universo teatral da
chanchada, narrando o dia a dia comum
de um grupo de teatro envolvido na
produção do musical: “Tattoo um duo”,
que revisa a história do Vivencial com o
espetáculo Cabaré, montagem em
forma de colagem de textos e quadros
musicais com números de humor e
strip tease, retirado dos espetáculos do
Diversiones.
E sobre o Vivencial Henrique
Celibi sabe tudo pois foi ponto de chegada da sua vida artística. Conhecia o
grupo das ruas de Olinda, onde os seus
integrantes eram muito espalhafatosos
com cabelos pintados e roupas extravagantes, e isso chamava à atenção dele.
Em 1978, na praia de “Del Chifre”, localizada na Ilha do Maruim onde nasceu,
conheceu os integrantes do grupo que
frequentavam a praia e como eles estavam construindo o Diversiones, na
Ponte Preta, (Salgadinho), sempre que
podia estava lá vendo os ensaios e, graças a sua habilidade manual (sabia
costurar, pois sua mãe era costureira),
logo se tornou útil ao grupo porque
menor de idade, tinha quatorze anos,
não podia entrar nos espetáculos. E
relembra como tudo começou:
Eu sempre dava um jeito de entrar e
car escondido. Até que em 1979 quando o
Vivencial Diversiones inaugurou, Beto Diniz
me transformou em Maria Bethânia e me
jogou na cena, literalmente. Lá participei dos
espetáculos Bonecas Falando para o Mundo, substituindo Jackson Costa (Glenda
Jackson), fazendo a empregada Etelvina que
entrava limpando o palco; aliás, esta cena está
no espetáculo Cabaré Diversiones. Fiz
também Repúblicas Independentes
Darling, Notícias Tropicais, Parabéns

Henrique Celibi comemora 30 anos de teatro com o espetáculo Cabaré Diversiones

do algumas a congurarem-se
enquanto celebração. Do litoral
ao sertão vamos encontrar manifestações que por tradição, desde
sua matriz, seja ela ibérica ou
africana, acontecem em vias
públicas e em horário especíco.
Apenas um exemplo para ilustrar:
no sertão ainda temos as rodas de
São Gonçalo que acontecem
durante toda a noite.
= Entendemos que aos nossos
legisladores legitimamente eleitos pelo povo, caberia sempre a
iniciativa de uma ouvidoria pública antes de legiferar sobre deter-

minada matéria. A nossa voz precisa ser ouvida.
= A referida Lei causou espanto em todos nós. A velocidade da
sua elaboração e da sua sanção foi
impressionante. Nos admira a
demora com que matérias mais
urgentes para melhoria da qualidade de vida do cidadão seja de
uma morosidade innda.
= Não apenas pela tradição da
cultura popular e sua integração
com a rua, mas principalmente
pela falta de espaços – casas de
espetáculos e outros – que muitos
dos criadores optam pela rua.

Precisamos dar continuidade ao
espaço adquirido pela ouvidoria
realizada no dia 10 deste mês de
junho na ALEPE. Nossos Deputados demonstram desconhecimento de causa não apenas na nossa
área da arte e da cultura.
= Necessitamos urgentemente elaborar um rol de propostas
das nossas prementes necessidades para enviarmos à Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco. Estamos em sintonia com os
grupos de discussão e comunidades criadas para pensar esta matéria. Nossa voz precisa ser ouvida.
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Oﬁcinas Gratuitas
da 12ª Mostra

12ª Mostra Brasileira de Dança inicia
sua programação no mês de julho oferecendo quatro ocinas gratuitas,
duas delas para iniciantes e duas outras para
artistas em aperfeiçoamento. As inscrições
podem ser feitas no site www.mostrabrasileiradedanca.com.br, a partir de 1 de julho.
São estas as propostas: Ocinas de Iniciação:
Corpo, Dança e Diferenças (com Márcia
Feijó/RJ), no Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife), das 10
às 12h, de 27 a 31 de julho de 2015. Número de
alunos: 23 pessoas que desejam se sensibilizar com a temática do corpo deciente na
dança, ou seja, professores regulares, professores de dança, bailarinos e cuidadores em
geral. A ocina propõe a consciência corporal para prossionais da dança e da educação
que trabalham ou desejam trabalhar com
corpos portadores de deciências.
Iniciação ao Sapateado (com Bianca
Moreno/PE), no Instituto RioMar (Av.

Curso Acupe será ministrado em
quatro cidades com apoio do SATED

República do Líbano, 251, Pina), das 10 às
12h, de 27 a 31 de julho de 2015. Número de
alunos: 25. A proposta é apresentar os passos
básicos do sapateado. Os alunos sairão dançando o Shim Sham, coreograa internacional do sapateado criada por Leonard Reed.
Ocinas de Aperfeiçoamento Jazz Dance
(com Luciene Munekata/BA), no Teatro
Hermilo Borba Filho (Av. Cais do Apolo, s/n,
Bairro do Recife), das 9 às 12h, de 27 a 31 de
julho de 2015. Número de alunos: 30. A ocina busca desenvolver e aprimorar o estilo de
Jazz Dance, através de sequências coreografadas, abordando diversas dinâmicas e
intenções. Corpo Consciente/Corpo Presente (com Marcos Buiati/DF), no Espaço Experimental (Rua Tomazina, 199, 1º andar, Recife Antigo), das 14h30 às 17h30, de 27 a 31 de
julho de 2015. Número de alunos: 20. Ocina
de consciência corporal e dança contemporânea que dialoga com os princípios do Sistema Laban/Bartenieff.

Com incentivo do Funcultura e parceria com o SATED/PE, Acupe Grupo de Dança
oferece vagas gratuitas para o Curso Acupe Formação do Intérprete-Pesquisador em
Dança por quatro cidades pernambucanas.
Divulgação
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Equipe de professores do Curso Acupe Formação do Intérprete-Pesquisador em Dança

O

Momento do espetáculo Avental Todo Sujo de Ovo, do grupo cearense Ninho de Teatro

= Os alunos da licenciatura em Teatro
da UFPE vão se apresentar no Festival de
Blumenau, o mais importante do teatro
universitário brasileiro. Eles levarão O
Mar de Fiote (foto). No blog vocês leem a
crítica do espetáculo Fogo de Monturo, do
Arkhétypos Grupo de Teatro (RN), com
direção e dramaturgia de Luciana Lyra.
= O Coletivo Angu de Teatro realizará,
no dia 11 de julho (sábado), Bazar Copi Pop
da Madame Garbo, na Casa da Encruzilhada,que ca na Rua Dr. José de Sá Carneiro,
60, das 10h às 20h. Será a primeira ação do
grupo para levantar fundos para pagar os
direitos autorais da nova montagem intitulada O Homossexual ou a Diculdade de
Expressar-se, do argentino Copi. Serão
comercializados roupas, sapatos, acessórios, livros, CDs, DVDs e ainda comidas,
bebidas e música.
= Até o dia 20 de julho estão abertas as
inscrições para a 7ª edição do Festival Breves Cenas de Teatro, que acontecerá na
cidade de Manaus (AM), de 25 a 29 de
novembro de 2015, no Teatro Amazonas,

com cenas que duram de 4'59” a 15 minutos
e que desenvolvam temáticas contemporâneas. O evento é realizado pela H Produções e é um dos mais prestigiados festivais
da região amazônica, com participação de
artistas do Brasil inteiro. Maiores informações: www.brevescenas.com.br
= Avental Todo Sujo de Ovo, do Grupo
Ninho de Teatro (CE), está circulando por
Pernambuco através do Palco Giratório/SESC, com apresentações em Surubim,
dia 7 de julho, às 20h, no auditório da Escola Severino Farias, com entrada franca e no
dia 8 de julho, em Caruaru, às 20h, no Teatro Rui Limeira Rosal. Ingresso: R$ 10 e R$
5.
= A Universidade Federal Rural de
Pernambuco/Curso de Licenciatura em
Educação Física informa que Sérgio
Muniz e Renato Inácio, ministraram a
ocina de atividades circenses, realizada
no dia 19 de junho de 2015, durante a Semana de Culminância das Práticas Integradas
do Curso de Licenciatura em Educação
Física, com carga horária total de 2 horas.

Curso Acupe Formação do IntérpretePesquisador em Dança em sua versão
2015 vai ser realizado, gratuitamente, em
quatro cidades pernambucanas. A iniciativa do
Acupe Grupo de Dança, com incentivo cultural
do Funcultura, já promoveu inscrições em
Triunfo, mas ainda é possível participar das
aulas oferecidas em Goiana, Recife e
Garanhuns, sendo 30 (trinta) vagas gratuitas
em cada município. Numa parceria com o
SATED/PE, o curso também concede
certicado aos participantes e indicação para
emissão do registro prossional ao término das
aulas. Podem participar bailarinos, atores,
performers, artistas plásticos, circenses e
interessados com experiência em artes cênicas
e que tenham, no mínimo, 16 anos.
O curso se propõe a ser um espaço de
pesquisa e investigação da linguagem da dança
que possibilite ao aluno-intérprete formular,
transformar e reetir sua prática, como
também ser portador e transmissor deste
conhecimento na sociedade. Em cada
município, uma grade de seis disciplinas
discute a linguagem da dança e outras áreas do
conhecimento (Danças Tradicionais, Ballet
Clássico, Dança Contemporânea, Teatro,
Pesquisa em Dança e Demonstração de
Trabalho), com carga horária total de 90
horas/aulas por cidade.
Os professores convidados são Paulo
Henrique Ferreira, José Manoel Sobrinho,
Marcelo Sena, Fred Nascimento, Luiz Roberto,

A

Taveira Júnior, Juliana Siqueira e Pedro
Salustiano. A proposta é possibilitar o alunointérprete-pesquisador investigar suas
possibilidades de diálogo estético com o
mundo na linguagem da dança. O processo
seletivo para uma vaga no curso será composto
por uma única fase eliminatória formada por
uma prova de aptidão (apresentação de um
minuto de movimentação), entrevista e análise
do currículo.
Cronograma e etapas dos cursos:
Triunfo - inscrições já encerradas. Realização
do curso na Fábrica de Criação Popular – SESC
Triunfo, Praça Dr. Artur Viana Ribeiro, 59, Boa
Vista. Tel. (87) 3846 1341. Período do curso:
6/7/15 a 14/8/15, de segunda a sexta-feira, das 18
às 21h. Goiana - inscrições de 17 a 26 de julho.
Local de inscrição e realização do curso: SESC
Ler Goiana, Rua do Arame, s/nº, Centro. Tel.
(81) 3262 8400. Período do curso: 29/7/15 a
05/9/15, das 18h30 às 22h (quarta a sexta), e das
13h30 às 18h (sábados). Recife - inscrições dia
31 de julho, das 14 às 21h. Local de inscrição e
realização do curso: Teatro Arraial. Rua da
Aurora, 457, Boa Vista. Tel. (81) 3184 3057.
Período do curso: 4/8/15 a 25/9/15, de terça a
sexta-feira, das 19 às 22h. Garanhuns inscrições de 03 a 07 de agosto, das 14 às 17h.
Período do curso: 10/8/15 a 18/9/15, de segunda a
sexta-feira, das 14 às 17h. Local de inscrição e
realização do curso: SESC Garanhuns, R.
Manoel Clemente, 136, Santo Antônio. Tel.
(87) 3761 2658.

Inscrições para 20º Festival
de Dança vão até 01 de agosto

Secretaria de Cultura e a Fundação de
Cultura Cidade do Recife, realizarão de
17 a 25 de outubro próximo, a 20ª edição
do Festival Internacional de Dança do Recife,
espalhando espetáculos e performances por
casas de espetáculos, espaços alternativos
ruas e praças da cidade.
As inscrições para apresentações de
espetáculos estarão abertas no período de 15
de junho a 01 de agosto de 2015, na Divisão de
Artes Cênicas da FCCR, no Pátio de São
Pedro, Casa 10 – 1º andar, CEP: 50.020-220, de
segunda a sexta-feira, das 09 às 17h. As
inscrições também poderão ser feitas via
postal, através de sedex, com data de
postagem até o dia 01/08/2015, como previsto
no edital.
Trata-se de um dos mais expressivos
festivais de dança do nordeste brasileiro, que
reúne na capital pernambucana espetáculos

das diversas regiões do país, e convidados
internacionais, tendo em média 30
espetáculos, propiciando ao público um
panorama dos diversos gêneros das danças
praticadas na atualidade, além de oferecer aos
agentes da dança local uma excelente
oportunidade de reciclagem com ocinas e
vivências artísticas, assim como a troca de
experiências com os criadores que circularão
no evento.
Para comemorar os 20 anos de
existência ininterrupta do Festival, uma
programação especial composta por
exposição, seminário, palestras, etc., será
pautada com destaque na programação em
locais como: Teatro de Santa Isabel, Teatro
Luiz Mendonça, Centro Apolo/Hermilo, Paço
do Frevo, Paço Alfândega, Estação Central do
Metrô, Parque da Macaxeira, Parque Dona
Lindu e ruas do Recife.
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Julho tem festival
para a criançada A
Divulgação

Ivonete Melo faz palestra
no início do Porta Aberta

atriz e presidente do SATED_PE,
Ivonete Melo, fez palestra sobre “A
Prossionalização nas Artes Cênicas”
na abertura da programação da 16ª Mostra de
Artes Cênicas A Porta Aberta, da Escola
Municipal de Artes João Pernambuco –
EMAJP, que presta homenagem a dois
grandes nomes das artes e da cultura, o
jornalista e escritor uruguaio Eduardo
Galeano, autor de As Veias Abertas da América
Latina e o pernambucano Manoel
Constantino, que além de jornalista é também
poeta, dramaturgo e diretor teatral, cujo texto

O Diário Quase Ridículo de Aurora ganha uma
leitura dramatizada por alunos/atores.
Os espetáculos são assinados por
Patrícia Barreto, que dirige Os Malefícios do
Fumo, A Qualquer Custo e O que Falar quer Dizer. Já
Tatiana Pedrosa dirige Havia uma Multidão no
Solar e Humulus, O mudo. O professor Givaldo
Tenório apresentará a criação Primeiro Veio a
Sombra. Haverá também a apresentação
performática do poeta Jailson Oliveira,
seguida da apresentação De Leste ao Oeste do
Curso Prossional de Teatro, sob a
coordenação de Fred Nascimento.

Devaneios do Palhaço Jurema
no espetáculo do Hermilo

A

O 12º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco está cheio de atrações em julho

P

ara alegria da criançada, o mês de julho é
sinônimo de programação de teatro
infantil sortida. O 12º Festival de Teatro
para Crianças de Pernambuco promove
maratona de espetáculos encenados nos
quatro cantos da cidade. Ao todo serão 24
apresentações, divididas em quatro casas: o
Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona
Lindu, o Teatro Capiba, no Sesc Casa
Amarela, Teatro Marco Camarotti, no Sesc
Santo Amaro, e o Teatro Santa Isabel. A
abertura ocorre no dia 4, às 16h30, com a peça
A Bela e a Fera, da Roberto Costa Produções.

No mesmo horário, a Capibaribe Produções
apresenta o musical Era uma Vez no Gelo Frozen, no Teatro Luiz Mendonça (Parque
Dona Lindu).
As apresentações seguem aos
sábados e domingos até o dia 2 de agosto. São
12 companhias participantes, entre eles dois
espetáculos de fora: Entre janelas, da Tato
Criações Cênicas, de Curitiba, e Pinochio Olhos de Madeira, da Cia Arte Móvel, de
Americana-SP. Os ingressos custam R$ 20 e
R$ 10 (meia), à venda nas bilheterias dos
teatros. Informações: 3088-6650 / 8859-0777

O Casamento de Pedrita está
em cartaz todos os domingos
Divulgação

Cia. Construtores de História apresenta
O Palhaço Jurema e os Peixinhos Dourados,
todas as sextas e aos sábados, às 20h, no
Teatro Hermilo Borba Filho ,até o dia 01 de
agosto, com direção de Carlos Carvalho. O
elenco é formado por Gilberto Brito e Andrezza
Alves. Inspirado no conto O Palhaço, de Hermilo
Borba Filho, a peça conta a história do Palhaço
Jurema em sua decadência etária, de vida social
e prossional, e se passa num velho trailler de
circo. No enredo, o imaginário se confunde com
o real por meio dos devaneios da personagem:
resmungos, sonhos, canções, lembranças e
lamentos que convivem com a solidão e a falta
de sentido de sua vida. O protagonista da
história é um artista decadente de circo
mambembe, que se encanta pela jovialidade de
uma menina.
A adaptação de O Palhaço teve estréia
internacional em 24/11/2007 no X EntretantoMIT/Valongo (Mostra Internacional de
Teatro) realizada em Portugal, recebendo
elogios de público e crítica. Já em 2008,
participou do Janeiro de Grandes Espetáculos,
no qual foi indicado aos Prêmios de Melhor
Ator e Melhor Atriz Coadjuvante e do Festival
Sesc Palco Giratório PE, sempre com excelente
aceitação. Ainda em 2008 participou do Aldeia
do Velho Chico, SESC PE, em Agosto e em
2009 da Ribalta Pernambucana, um projeto da
Funarte que marcou a reinauguração do teatro
Glauce Rocha.
Dramático e analítico, O Palhaço Jurema
e os Peixinhos Dourados é um espetáculo que se
passa num ambiente claustrofóbico, pobre e
decadente, revelando a insatisfação e a
constatação da inutilidade do esforço para
fazer os outros rirem, de manter a arte milenar
do palhaço. Uma metáfora da condição
humana traduzida em seu cotidiano decadente,

ao invocar Fernando Pessoa dizendo: "Trabalhei
a vida inteira e só gerei cansaço".
Fundada em 2001 pelo encenador
pernambucano Carlos Carvalho, a Companhia
Construtores de Histórias surge do desejo de
desenvolver um trabalho de pesquisa
consistente a partir dos espetáculos de
tradições populares de Pernambuco e as suas
possibilidades de recriação cênica - quando
combinadas a técnicas do teatro
contemporâneo. Quer seja no que se refere a
temática, preparação dos atores ou à estética
visual e à sonoridade do espetáculo, num
trabalho que une a tradição à experiências
práticas da cena. A Companhia realiza ainda
um estudo sistemático de losoa, de
antropologia cultural e teatral, especialmente
dos escritos deixados pelo encenador, escritor,
dramaturgo e pesquisador pernambucano,
Hermilo Borba Filho.
Ficha técnica: dramaturgia e encenação: Carlos
Carvalho, direção de arte: Marcondes Lima,
desenho de luz: Sávio Uchoa e Elias Mouret,
direção musical e sonoplastia: Fernando Lobo,
preparação vocal: Evenilde, ocina de palhaço:
Palhaço Cascudo, assistência de direção e
operação de som: Quiercles Santana, operação
de som: José Neto, operação de luz: Luciana
Raposo, fotos e programação visual: Carlos
Carvalho, George Cabral e Sávio Uchoa,
projeto técnico de cenário e iluminação:
Marcondes Lima, Saulo Uchôa e Sávio Uchoa,
confecção de bonecos e adereços: Fábio Caio,
confecção de cenário: Saulo Uchôa, George
Cabral, Leonardo, Júnior e Sérgio, confecção de
gurino: Maria Lima, montagem: Luiz Galdino
e Nicolau Guilherme, produção executiva:
Andrezza Alves e Quiercles Santana, direção
geral: Carlos Carvalho, realização: Companhia
Construtores de Histórias.
Saulo Uchoa

O

Elenco da comédia Yabbadabbadoo – O Casamento de Pedrita

espetáculo Yabbadabbadoo - O Casamento
de Pedrita, com direção de geral de
Junior Barros, está em cartaz no Teatro
Valdemar de Oliveira, todos os domingos, às
19h, com Junior Barros (Vagiene Cokeluche),
Jefferson Nascimento,(Elvira Terremoto),
Raquel Simpson , Luciano Santos, Aurélio
Lima, Adimilson Campos , Alex Junior e
Joselito Costa. Censura - 14 anos. Trata-se de
uma comédia que conta a história da família
mais querida da idade da pedra, abordando
critica social, desemprego, momento político,

obras inacabadas, falta de água, entre outros
assuntos. Queremos ir além do riso e levantar
questionamentos com humor e alegria, diz o
encenador Júnior Barros.
Fred esta desempregado e se depara
com o casamento de sua lha, daí começa uma
busca por dinheiro já que a família esta falida.
No meio disso tudo Barney tenta casar seu
lho que esta na boca do povo por seus modos
afeminados. Duas famílias amigas e rivais e no
comando de toda confusão tem Vagiene
Cokeluche, na pele de Vilma.

Gilberto Brito e Andrezza Alves contracenam em O Palhaço Jurema e os Peixinhos Dourados.
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que costumava me contar a história de
que o encontrou duas vezes, antes
mesmo de eu nascer. Meu pai comprava
porcos nos sítios para vender nos matadouros e, numa dessas viagens, deparouse com o bando de Lampião. Mas eles
zeram amizade e até um banquete foi
promovido. Tinha uma foto lá em casa
com meu pai vestido de cangaceiro e
usando os dois punhais que ele ganhou
de presente! Por isso, desde pequeno, eu
ouvia falar bem de Lampião, que para
mim sempre foi um herói. Até por não ter
matado meu pai, comenta José
Pimentel.
A encenação conta com
mais de 80 prossionais entre
atores/atrizes do Recife, Serra
Talhada, Olinda e Limoeiro, de
equipe técnica e produção, além
da atriz/cantora Roberta Aureliano, que interpreta Maria Bonita e
é natural de Maceió, Alagoas, mas
passou toda a infância na Capital
do Xaxado. O ator e dançarino
Karl Marx, de 25 anos, vive o protagonista.
Integrante do Grupo de
Karl Marx (Lampião)e a atriz e cantora Roberta Aureliano (Maria Bonita) protagonizam o espetáculo
Xaxado Cabras de Lampião, ele
de Serra Talhada
comemora 12 anos à frente do
randioso espetáculo ao ar livre e gratuito, O Massacre de mesmo papel, em outras montagens.
Angico – A Morte de Lampião realização da Fundação de
A responsabilidade é grande porque trata-se de uma personaCultural Cabras de Lampião, com patrocínio da Lei Rouanet, Empetur/Governo do Estado de Pernambuco e gem que mexe com a imaginação das pessoas, que inuenciou a cultura
Prefeitura Municipal de Serra Talhada, além de diversas popular sertaneja, os valores morais e até o modo de viver do nosso povo.
empresas locais, chega a sua quarta temporada, de 22 a 26 de Pra mim, que sou da terra de Lampião, que nasci e me criei ouvindo histójulho de 2015, às 20h, na Estação do Forró (antiga Estação rias sobre esses homens, sinto-me feliz e orgulhoso pela oportunidade de
Ferroviária de Serra Talhada), atraindo público de várias cida- revelar seu lado humano, suas emoções, seus medos e todos os elementos
des e capitais do país, fazendo um grande sucesso. Concebido que o transformaram nessa gura mítica, diz Karl Marx.
Ficha técnica: autor -:Anildomá Willans de Souza,
a partir de um texto do pesquisador do Cangaço, Anildomá
Willans de Souza, natural de Serra Talhada, mesma cidade Direção Geral de José Pimentel, assistente de direção: Izaltino
onde Virgolino Ferreira da Silva, o Lampião, nasceu, tem dire- Caetano, produção geral: Anildomá Willans de Souza, Cleonice Maria, José Pimentel e Karl Marx, produção executiva:
ção geral de José Pimentel e grandioso elenco.
Anildomá
Willans de Souza, Cleonice Maria e Karl Marx,
O “molho” que rege toda a história é o perl de Lampião,
símbolo do Cangaço, visto por um outro viés, bem mais humano. É este produção de arte: Paulo César Frazelly, administração geral:
Lampião mais humano, mais gente, quem permeia o espetáculo. Certa- Cleonice Maria, gurinos e adereços: Cleonice Maria, Cida
mente menos ruim do que o povo imagina. É o Lampião de Domá, diz o Souza e Paulo César Frazelly, cenograa, maquinaria e efeitos
encenador José Pimentel referindo-se ao apelido do autor do especiais: Octávio Catanho, cenotécnicos: Alexandre T. Nastexto. Com cenas de relances quase cinematográcos, o espe- cimento, Diego Adones, Francisco Dantas (Chico), Franklin
táculo reconta a vida do Rei do Cangaço, desde o desentendi- Gomes, Jackson Fagner, Joseano T. Nascimento e Jovelino dos
mento inicial de sua família com o vizinho, Zé Saturnino, em Santos (Duda) e criação de máscaras: Octávio Catanho.
Cabelos e maquilagem: Cida Souza, Iolanda Lúcia,
Serra Talhada.
Para evitar uma tragédia, que de fato aconteceu, seu Leidjan Dantas e Mércia Jislayne, camareiras: Danielza Souza,
pai, Zé Ferreira, seguiu com os lhos para Alagoas, mas acabou Danielly Duarte, Patrícia Gomes e Sandra Klebya, sonoplastia
sendo assassinado por vingança. Revoltados, Virgolino Ferre- e projeto de dublagem: José Pimentel, operação de som: Adriaira da Silva e seus irmãos entregaram-se ao Cangaço, movi- no Homero e Orlando Lima, equipamento de som: Adriano
mento que deixou muito político, coronel e fazendeiro apavo- Homero, sonorização e plano de Iluminação: José Pimentel,
rados nas décadas de 1920 e 1930 no Nordeste. Temidos por operação de luz cênica: Alexandre Veloso, Izaltino Caetano e
uns e idolatrados por outros, os cangaceiros serviram como José Pimentel, equipamento de luz: Veloso Lighting, montadenunciantes das péssimas condições sociais daquela época, gem de iluminação: Alexandre Veloso, Cilas Farias, Felipe
tanto que a honra e bravura de Lampião foram decantadas Ferreira e Gibson Francisco, telões: Gomes Mídia Som, cinepelos poetas populares, ao mesmo tempo em que o Governo grastas: Anacleto, André e Gomes, equipe técnica (Telões):
via tudo aquilo como uma doença que precisava ser eliminada. Anacleto, Cosmo e Gomes, criação dos letreiros:Camilo Melo
e Sebastião Costa, Contraregras: Antônio Silva, Bruno CarvaCom larga experiência adquirida em montagens lho, Paulo César Frazelly e Ramilson Gomes, gravação das
como Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, Paixão de Cristo do vozes: Cammar Estúdio (Serra Talhada) e Produtora Virtual
Recife, O Calvário de Frei Caneca, Jesus e o Natal e Batalha dos (Recife), técnico responsável pelas gravações: Camilo Melo,
Guararapes – Assim Nasceu a Pátria e Revolução de 1817, para consultoria de elenco: Izaltino Caetano, coordenação dos
citar algumas de suas realizações, José Pimentel diz que, ao ser gurantes: Edivaldo Severino (Pato), campanha publicitária:
convidado para a direção geral pelo casal Anildomá Willans e Môlins Comunicação, coordenação da campanha publicitária:
Cleonice Maria, que conheceu quando foi jurado em um festi- João Carlos Lins, fotograas: Anastácia Novaes e Álvaro
val de teatro serra-talhadense, anos atrás, aceitou o desao por Severo, gravação de chamadas e VTs: Cammar Áudio e Vídeo,
ter estreita ligação com o tema do Cangaço.
equipe de apoio: Cícero Alves, Luédja Rayane, Modesto Lopes
“Lampião me faz recordar meu pai, Virgínio Albino Pimentel, de Barros e Simone Alves.
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Elenco (por ordem de aparição em cena}; Lampião:
Karl Marx, Zé Ferreira (pai de Lampião): José Pimentel, Sinhá:
Juliana Guerra, Zé Saturnino: Alexsuel Nicolau, Zé Saturnino
(voz): Gildo Alves, Sargento Zé Lucena: Sebastião Costa,
Dona Bela: Gorete Lima, Luiz Pedro: Lúcio Fábio, Luiz Pedro
(voz): Diógenes D. Lima, Zé Sereno:Gildo Alves, Zé Sereno
(voz): Carlos Amorim, Jiboião: Gilberto Gomes, Padre Cícero:
Jadenilson Gomes, Assistente 01: Beto Filho, Getúlio Vargas:
Feliciano Félix, Assistente 02: Humberto Cellus, Assistente
03: Marcelo Oliveira, Assistente 03 (voz): Marcos Fabrício,
Maria Bonita: Roberta Aureliano, Sila: Karine Gaya, Enedina:
Danny Feitosa, Dulce: Anny Ldeney Araújo, Pedro de Cândida: Carlos Silva, Soldado (tortura): Sebastião Costa, Soldado
(voz em off): José Pimentel, Soldado (decapitação): Sebastião
Costa.
Elenco de apoio - carpideiras: Dorotéia Nogueira,
Danielle Viana, Eriane Freitas e Zell Ferraz; carregadores:
Eduardo Vasco, Franklin Gomes, Ricky Matheus e Leonardo
Douglas; soldados: Frank Ferraz, Jackson Fagner, Luiz Carlos
Araújo e Tiago Gomes; cangaceiros do bando de Lampião:
Cristiano Vitoriano, Diego Adones, Diego Morais, Dorotéia
Nogueira, Edilson Leite, Edivaldo Severino (Pato), Francisco
de Assis (Beleza), Jéferson do Nascimento, Júlio César Gomes,
Kaká Ericsson, Leonardo Douglas, Manoel Soares, Nando
Santos, Ricky Lacerda, Ítalo Santos, Pedro Henrique, Cristian
Vitoriano, Everton Luís de Souza (Nino), Francisco Dantas
Filho (Pichot), Carlos André de Lima; mascarados: Adriana
Silva, Danielle Viana, Eriane Freitas, Frank Ferraz, Franklin
Gomes, Jackson Fagner, Luiz Carlos Araújo, Milena Lacerda,
Zell Ferraz, Eduardo Vasco e Zuleide Vieira.
Anastácia Novaes e Álvaro Severo

O espetáculo é ambientado em cima de uma ribanceira de terra
batida ,mas sem ser necessária a itinerância do público e com visão
privilegiada para todos

Junho
Dia 02-Joelson Salus; 04-Alcano, Leide Andrade e Mary Silva; 05-Moisés Ferreira Jr; 06-Danilo
Guerra, Jaqson Gomes, Rodrigo Fernan e Williams Santana; 07-Tony Maciel; 08-Raphael Santos;
09-Juliana Gueiros e Vinicius Vieira; 10-Camila Novaes e Cinthia Marcelle; 12-Bruna Castiel; 13Ricardo H. Barcelar; 14-Eduardo Maia e Nilzete Miranda; 15- Gessyka Silva e Mira Mirinha e
Rickson Roffah; 16- Alex Deplex; 17- Ivânia Pinho; 18- Augusto Arruda; 19- Elsinho; 21- Angelis
Naroelli, Aliba Ulisses e William Smith; 22- Daniele Vidal e Isabel Loepert; 23- Diógenes
Rodrigues e Damiana Alves; 24-Anayra Bandeira, Bruno Belarmino e Maciel Manguinho; 25Eduardo Machado, Felipe Magoo, Tia Ana e Willams Costa; 26-Nelson Lima; 27-Israel Alves,
Mariquinha Santos e Patrícia Andrade; 29-Geraldo Monteiro; 30-Arilson Lopes, Dany Feitosa e
Simone Mahayla

Julho

Dia 01 - Maria Paulo; 02 - Gyselle Brasiliano; 03 - Arion Santos; 04 - Gleyci Kelli, Jailton Júnior,
Leonardo Edardina, Sheila Tavares; 05 - Rayssa Carvalho; 06 - Samara Lacerda; 07 - Geison
Scallop, Renata Kaiser; 08 - André Santana e Yanne Lopes; 10 - Carlos Mallcom, Raphael
SantaCruz; 11 - Graice Barbosa, Robson Simão; 12 - Augusta Ferraz, Rose Hans; 13 - Edvaldo dos
Santos, Pacheco; 14 - Palhaço Cascatinha; 16 - Daniel Souza, Ricardo; 18 - Tita Pereira; 19 - Jefferson
Arruda; 20 - Paula Guidini; 22 - Kleber Valentim; 25 - Alexandre Gomes, Marcelo aguied; 27 Rafael Rangel; 28 - Adevânia Gomes, Andreza Castro; 30 - Fábio Castro, Felipe Dupopping, Paula
de Renor; 31 - Cristiano Araújo, Rachel Costa.

