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O diretor presidente da Fundação de 
Cultura do Recife, Diego Rocha, anun-

cia a abertura dos equipamentos culturais 
para que os grupos de dança e teatro possam 
utilizá-los no projeto Terças Culturais do 
Recife, ainda neste ano. Essa a novidade que o 
gestor apresentou na entrevista que o 
RIBALTA fez, quando também ele manifestou 
sua crença de que o Ministério da Cultura 
voltará a existir para cuidar das ações cultura-
is. Acredito que no momento adequado o MINC 
voltará a existir, disse, quando interrogado 
sobre o que achava da extinção do MINC para 
incorporação ao Ministério da Educação. 
� Diego Rocha é formado em Adminis-
tração pela Universidade de Pernambuco 
(UPE) e em Ciências da Computação pela 
Universidade Católica de Pernambuco 
(UNICAP). É funcionário concursado do 
Governo do Estado, desde 2008, ligado à Agên-
cia de Tecnologia da Informação (ATI). Antes 
de integrar a gestão municipal, atuou como 
Secretário Executivo de Administração 
(SEADM) da Secretaria de Administração de 
Pernambuco (SAD). Como se percebe não 
tinha a mínima experiência de gestor cultural 
quando assumiu o cargo, o que não se tornou 
nenhum problema:
� Ninguém nasce sabendo e a vida nos ensina 
muita coisa. Tive a sorte quando cheguei na FCCR de 
ter como chefe imediata a sempre competente e tenaz 
Secretária de Cultura do Recife, Leda Alves, que nos 
deu o caminho das pedras para atuarmos em conjunto 
na gestão cultural do Recife. Não existe mistério, 
porém saber ouvir e decidir rápido qual caminho 
tomar é uma característica necessária a quem quer 
atuar nesta área. Uma situação que encontrei aqui foi 
a falta de sistemas informatizados que nos auxilias-
sem a ter informações de todas as ações culturais 
realizadas pela FCCR em um só lugar. Antes essas 
informações cavam em vários setores. E foi por isso 
que criamos o Sistema de Ação Cultural do Recife 
onde hoje temos as informações detalhadas de todas as 
contratações artísticas e sua infraestrutura, que estão 
centralizadas no sistema e com fácil acesso. Isso ajuda 
no planejamento, no acompanhamento e na execução 
de nossas ações, diz Diego Rocha. 

� Fizemos oito perguntas a Diego 
Rocha, obtendo resposta para seis, pois dei-
xou para a Secretaria de Cultura dois assuntos 
a saber: 4 - Já que a falta de casa de espetáculos 
é tão grande no Recife, por que o Teatro de 
Santa Isabel não abre licitação de pautas para 
espetáculos locais? 5 - Por que o Teatro de 
Santa Isabel não aceita espetáculos cênicos 
(teatro e dança) locais, mas recebem eventos 
que nada têm a ver com a cultura como foi o 
caso do evento para a Polícia? Eis as respostas 
das outras perguntas:
� RIBALTA - Os teatros municipais 
estão fechados, o Barreto Jr e especialmente o 

Teatro do Parque. O que a FCCR está fazendo 
para reabri-los?
� DIEGO ROCHA - O Teatro Barreto Jr. 
nunca fechou, apenas reduziu suas atividades pois seu 
ar-condicionado central simplesmente derreteu de 
ferrugem com a maresia (ca no Pina, próximo ao 
mar). Isso aconteceu pois sua vida útil chegou ao m. 
Fizemos  a  compra  do  novo  sistema  de  ar-
condicionado e a empresa contratada já iniciou a 
troca pelo novo equipamento. Já em relação ao Teatro 
do Parque, a obra civil está em vias de ser concluída, 
onde a coberta do teatro, que foi a causa original do 
seu fechamento, já foi nalizada. Com isso, agora já 
podemos passar para o restauro propriamente dito, 

porém será preciso realizar nova licitação para essa 
etapa.
� RIBALTA - A FCCR vai atender 
todas as ações culturais indicadas pelos parti-
cipantes do 3º Encontro de Artes cênicas pro-
movido pela Divisão de Artes Cênicas da 
FCCR, recentemente?
� DIEGO ROCHA - Sim, dentro do que for 
administrativamente possível. O Encontro foi criado 
pela Prefeitura do Recife, nesta gestão, como sendo o 
ambiente adequado para uma escuta anual das 
demandas do segmento, não é um ambiente para pres-
tar contas, mas sim de escutar os anseios, entender a 
demanda e partir para a ação. 
� RIBALTA - Quis são os planos e 
projetos da FCCR para que o COMPAZ, 
recentemente inaugurado, cumpra os seus 
objetivos?
� DIEGO ROCHA - No COMPAZ, a 
FCCR tem presença garantida com o MUSIPAZ que 
é um espaço permanente para música e dança. Já 
aprovei a realização de ocinas de Dança e Teatro que 
vão iniciar agora em junho 2016. Existe grande chance 
do COMPAZ ser um dos polos dos ciclos festivos, já 
começando pelo São João 2016, uma vez que o equipa-
mento possui uma praça de eventos propícia para esse 
m. A Escola de Frevo do Recife também se fará 
presente no COMPAZ, assim como a Rádio Frei 
Caneca.
� RIBALTA - Quais ações da FCCR 
para 2016?
� DIEGO ROCHA - A vida cultural do 
Recife é bastante rica e intensa. A FCCR junto com a 
SECULT participa dessa vida cultural executando 
inúmeras ações e apoiando diversos eventos durante o 
ano. Para 2016 já temos na "nossa porta" o Ciclo 
Junino com os diversos arraiais ociais espalhados 
pela cidade e o concurso de quadrilhas juninas. Após o 
ciclo junino, inicia-se a temporada de festivais da 
Prefeitura: Literatura, Circo, Dança e Teatro que 
ocorrem de agosto a novembro. Vamos também inici-
ar as Terças Culturais do Recife que é abertura dos 
nossos equipamentos culturais para que os diversos 
grupos de dança e teatro da cidade possam utilizá-los. 
Estamos na reta nal de implantação da Rádio Frei 
Caneca que nasce sob a responsabilidade da FCCR, e 
por m temos Ciclo Natalino e o Réveillon.

Ÿ Carta elaborada em defesa à cultura ela-
borada por todos os colegiados setoriais e 
aprovada no pleno do CNPC, para ser lida na 
Comissão de Cultura da Câmara Federal, 
conforme solicitação de seu presidente, foi 
assinada pelos representantes dos seguintes 
colegiados: Arquitetura e Urbanismo, Arqui-
vos, Arte Digital, Artes Visuais, Artesanato, 
Circo, Cultura Popular, Culturas Afro Brasi-
leiras, Culturas dos Povos Indígenas, Dança, 
Design, Literatura, Livro e Leitura, Moda, 
Museus, Música, Patrimônio Imaterial, Patri-
mônio Material, Teatro e Pleno do Conselho 
Nacional de Política Cultural. Publicamos os 
termos da carta, na íntegra.
Ÿ Nos últimos dias, em meio às mudanças 
políticas do país, circunstâncias apontam 
novamente para o m da pasta da cultura 
como Ministério e órgão gestor das políticas 

públicas nacionais, prática recorrente em 
cada reforma ministerial. Considerando esse 
novo ataque, os 18 colegiados setoriais de 
cultura e o Conselho Nacional de Política 
Cultural, em que estão representados todas as 
regiões do país e os diversos segmentos artís-
tico-culturais, vêm se posicionar em defesa da 
continuidade do Ministério da Cultura, pelo 
que se segue:
Ÿ Considerando a legitimidade constitucio-
nal do Sistema Nacional de Cultura, garanti-
dor do direito à cidadania e promotor do 
desenvolvimento econômico, sustentável, 
social, ambiental e propulsor da dignidade da 
pessoa humana; considerando o Sistema Naci-
onal de Cultura e o Plano Nacional de Cultura 
garantidores da diversidade e identidade 
cultural no país e da consolidação da arte e da 
cultura como expressão simbólica com suas 

políticas efetivas capilarizadas nas três esfe-
ras federativas e que, se ignoradas, trarão 
concretos prejuízos públicos irreversíveis em 
estados e municípios.
Ÿ Considerando que a possibilidade de 
fusão do MINC com o MEC reduz as políticas 
culturais a um apêndice das políticas educaci-
onais, porque descarta o conceito basilar de 
que a cultura é a essência e a alma dos povos, e 
ainda onera a já sobrecarregada pasta de edu-
cação; considerando que a diversidade cultu-
ral é base da nossa identidade nacional, a sua 
defesa contribui para o fortalecimento do país 
na comunidade internacional, e o empodera-
mento do Brasil em blocos econômicos e ali-
anças políticas.
Ÿ Considerando a cultura como setor de 
grande destaque na economia do país, como 
fonte de crescente geração de trabalho e ren-

da, e que, a manutenção do Ministério da 
Cultura promove o desenvolvimento desta 
cadeia produtiva, o que gera retorno nancei-
ro ao estado; considerando a necessidade de 
garantir os direitos constitucionais funda-
mentais referentes à cultura.
Ÿ Repudiamos a fusão do MINC com qual-
quer outra pasta, ou sua conversão em secre-
taria, assim como a fragilização de suas enti-
dades vinculadas, por ser um extremo retro-
cesso no desenvolvimento das políticas públi-
cas de cultura. A autonomia do Ministério da 
Cultura é uma política de Estado e não, de 
governo, portanto, o Conselho Nacional de 
Política Cultural e seus Colegiados colocam-
se desde já como um espaço institucional de 
resistência e defesa das políticas culturais já 
conquistadas pela sociedade e pelo seu per-
manente avanço.

Diego Rocha anuncia realização das Terças Culturais do Recife

Diego Rocha, diretor presidente da Fundação de Cultura, anuncia a realização das Terças Culturais do Recife
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ias 21 e 22, 28 e 29 de Maio, no DEspaço Experimental - Rua Toma-
ria 199, Recife Antigo, aos sábados 
(20h) e domingos (19h), o Osicran 
Teatro cumprirá curta temporada de 
EuDaImOn, classicação 14 Anos, 
ingressos de R$ 30,00 (inteira) e R$ 
15,00 (meia), à venda no SATED/PE ou 
no local à partir das 15h. Informações: 
98784-8248 / 99828-8631

 O grupo pretende levar ao 
espectador, além da proposta do riso (a 
felicidade pontual), a experiência de 
reetir sobre a busca pelo EuDaImOn, 
termo que do grego antigo signica 
felicidade, um tema mantido pelo Osi-
cran desde o último trabalho, De Nós e 
do Mundo Inteiro.
� A peça é muito mais do que uma 
sequência de esquetes. Os atores Junior Per-
nambuco e Erivaldo Leal se revezam no palco 
trazendo à cena uma criança brincando no 
quintal de casa, um morador de rua conden-
ciando a sua solidão, um esquizofrênico arre-
messando caroços de pitombas nos ônibus que 
passam, além de depoimentos de integrantes 
do grupo. Com uma dramaturgia perspicaz de 
Lúcio Pessôa, fruto de um processo comparti-
lhado e colaborativo, o espetáculo propõe uma 
encenação que imploda a plateia através da 
naturalidade e da expressividade dos monólo-
gos, cenas que são verdadeiros recortes da 
existência humana, o cotidiano, diz o ence-

nador Paulo André Teixeira. 
EuDaImOn também é um discurso 

político, proferido com propriedade. É uma 
crítica sutil e corrosiva, um protesto assertivo 
contra as mazelas sociais que escravizam a 
humanidade e a distancia da sua plenitude. 
Um clamor pelo respeito ao próximo, uma 
reexão “de dentro para fora” e um olhar 
coletivo “de fora para dentro”, informa o 
ator Junior Pernambuco.
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( * ) Moisés Monteiro de Melo Neto -
Conheci José Francisco Filho (que agora completa 
50 anos de vida teatral!) nos anos 80. Sobre ele pai-
ravam muitas lendas. Era uma espécie de ícone da 
cena teatral recifense (cena que eu adentrava com 
ousadia de jovem estudante de teatro, meu primei-
ro mestre fora Luiz Maurício Carvalheira, amigo 
dele). Zé, como nós o chamamos, já um diretor 
consagrado e professor renomado. As montagens 
de  e a primeira versão Hipólito, Prometeu Acorrentado
da peça , de Cláudio Aguiar ou Suplício de Frei Caneca
a de de Hilda Hilst eram motivos de Os Escolhidos, , 
acirradas discussões nos locais freqüentados pela 
classe. Eu andava com o pessoal do TUBA (Teatro 
Universitário Boca Aberta), que ensaiava no antigo 
DCE da rua do Hospício, eles estavam montando O 
Guarani com Coca-Cola, com direção de Fernando 
Limoeiro, na sala ao lado João Falcão trabalhava 
com o grupo Balaio de Gatos Fiquei encantado . 
com a possibilidade de trabalhar com Zé, pois a 
maneira que ele abordava os textos teatrais tinha 
muito a ver com a minha visão de mundo. Sua desa-
vença com Ariano Suassuna, pela transgressão na 
montagem de um texto do paraibano, inamou 
ainda mais a minha curiosidade. Zé estava também 
no comando do Festival de Inverno da UNICAP, 
que eu frequentava. Eu sabia que ele participou do 
Teatro Popular do Nordeste (TPN). Nossos pontos 
de contato, revistos hoje, são muitos: ele gradua-se, 
em Comunicação Social, na Escola Superior de 
Relações Públicas (Esurp), onde fui professor duas 
décadas depois. Eu conhecia algumas pessoas do 
Teatro da Universidade Católica de Pernambuco 
(com o qual ele montara ou Torturas de um Coração 
Em Boca Fechada Não Entra Mosquito). Lembro, quan-
do era criança de ver na TV o comercial de A Revolta 
dos Brinquedos e achar tudo aquilo um barato (foi a 
primeira vez que fui ao teatro). Na UFPE conheci 
Buarque de Aquino, um dos astros do espetáculo A 
Barca d'Ajuda, de Benjamin Santos, que teve direção 
magistral de Zé. Outro ponto em comum me unia 
ao diretor: eu e ele trabalhamos para as Irmãs Doro-
teias. Tive acesso então a fotos, programas e histó-
rias de bastidores de espetáculos como o badalado 
Como Revisar o Marido Oscar. Curtia muito leitura 
engajada de Zezinho e soube que ele ia remontar O 
Suplício de Frei Caneca, e dei um jeito de me aproxi-
mar mais dele, z parte da equipe que circulou por 
várias cidades do Nordeste e me tornei amigo dele. 
O mergulho naquela encenação modicaria a 
minha vida denitivamente. 

O modo como ele trata o dramático, o burles-
co, o trágico o cômico, o épico, fascinou-me. E foi 
uma honra quando ele dirigiu textos meus como 
Anjos de Fogo e Gelo (sobre Arthur Rimbaud); esta-
beleceríamos posteriormente várias parcerias 
como a leitura da minha peça  (com Bento Teixeira
Germano Haiut, Stella Maris Saldanha e George 
Meireles), z também, ao lado de Mísia Coutinho, 
a produção executiva de uma das remontagens de 
A Revolta dos Brinquedos (sucesso retumbante). 
Assisti (e participei dos bastidores) de A Viola do 
Diabo Cordélia Brasil (que teve como protagonista uma  e 
atriz com a qual eu logo dividiria a cena: minha querida 
Suzana Costa). Isso me fez largar a UFPE e seguir a 
carreira teatral. A Circus Produções Artísticas 
(produtora que José fundou nos anos 80), produziu 
minha estreia no teatro infanto-juvenil: Dona Pati-

nha vai ser Miss. José Francisco dirigiu também 
Vamos Jogar o Jogo do Jogo  Hoje a Banda Não Sai O , , 
Macaco Misterioso Patética, .

Sua montagem de , de O Beijo da Mulher Aranha
Manuel Puig, é um marco no teatro pernambucano, 
tendo como estrela (elogiado pelo autor do origi-
nal) Valdi Coutinho. Também assinou a direção de 
Há Vagas para Moças de Fino Trato O Deus Nos Acuda, , 
Viva a Rainha do Rádio Salto Alto Castro Alves do Bra-, , 
sil Apareceu a Margarida, . Em 2015, trabalhei com ele 
na encenação de  (que se A Última Noite de Kafka
apresentou em Recife e fez curta temporada no Rio 
de Janeiro).

Manoel Constantino e José Francisco Filho 
deram estes depoimentos exclusivos ao RIBALTA:

MANOEL CONSTANTINO: “Conheci Zé em 
1974, ele era professor do Liceu de Artes e Ofícios, 
eu era aluno. Nossa primeira peça juntos foi Vamos 
Jogar o Jogo do Jogo; a história dele é muito bacana 
como homem de teatro e como pessoa, seu trabalho 
na Fare, na Unicap, sua contribuição para o teatro 
é incrível, esses 50 anos de direção teatral numa 
espécie de método que rompe com estéticas rígi-
das; o modo como ele ocupa o espaço cênico; além 
do palco italiano, ele encenou em igrejas e outros 
locais alternativos. É um grande diretor de cena, de 
ritmo e espaço. A paixão dele pelo Teatro é mesmo 
um lindo caso de amor; sua simplicidade, seu trato 
quase paternal, o respeito e afetividade são marcas 
muito fortes. Ele é um brilho essencial para o Tea-
tro Pernambucano.”

JOSÉ FRANCISCO FILHO: “Quando comecei a 
fazer teatro nos anos 60, eu não tinha exatamente 
um motivo; pensei apenas: por que não? Fui convi-
dado, do nada, por Fred Francisci, que fazia teatro 
infantil em escolas, ao lado de Daniel Maia; ele era, 
intuitivamente, ator, dramaturgo e diretor de gran-
de sucesso na área em que atuava, só havia ele neste 
setor, eram dezenas e dezenas de escolas, um públi-
co imenso. Fred era ousado, interessado, ele tinha 
isso como um meio de vida durante anos. Ele paga-
va um bom cachê. Através dos anos trabalhei com 
atores como Buarque de Aquino, Manoel Constan-
tino e mais recentemente com Diogo Barbosa e 
Ricardo Vendramini, que representam bem o meu, 
digamos assim, método. Das peças que encenei? 
Gosto muito de , naquele Prometeu Acorrentado
momento político em que foi montado, naquela 
hora, os anos 70. Gosto de , Barca d´Ajuda; Salto Alto
não só pelo sucesso, nunca faço nada pensando em 
sucesso, mas nesta última peça citada eu tive um 
elenco com comunicação de palco muito legal, 
escolhi este texto por causa da maneira como ele 
aborda o fazer teatral. Quanto ao teatro para infân-
cia e juventude? Eu me sinto mais importante neste 
trato com os pequenos, mais engajado. Sinto hoje 
que o Teatro no Recife está se soerguendo, depois 
de uma espécie de 'caída' violenta de mais de dez 
anos, talvez por causa de modo como as pessoas 
usam as leis de incentivo à cultura, que limitam 
certos grupos e produtores a cerca de 12 espetácu-
los, depois disso acabam-se as verbas e ca difícil 
manter a produção. Há também a falta de espaços e 
outros problemas que em outra ocasião eu entro em 
detalhes. Abraço para Valdi Coutinho e Ivonete 
Melo, meus queridíssimos”. (*) Moisés Neto é 
Doutor em Letras, pesquisador, professor e 
escritor

O OSICRAN TEATRO FARÁ
 CURTA TEMPORADA NO RECIFE 

José Francisco Filho completa 50 anos de vida teatral!

Recife já teve um teatro 
na Rua da Imperatriz

 cidade do Recife já teve (imagi-Anem..) um teatro na Rua da Impera-
triz, 59, o Helvética, que funcionava 
também como cinema, de propriedade 
de Girot& Cia. Tratava-se de um cassino 
familiar, como gostavam de apregoar 
seus donos, que ajustava sua programa-
ção exibindo, além de concertos de vari-
edades, lmes no nal de semana. A 
pesquisa é do ator Germano Haiut, que 

enviou a informação para matar a curio-
sidade dos leitores do RIBALTA.
�  O Cineteatro Helvética possuía 
uma orquestra regida pelo maestro Dinis 
e servia sorvetes e refrescos em mesas 
colocadas no jardim, ao lado da sala de 
projeções. Era frequentado pela gente 
chic do grand-monde recifense. Em 1930, o 
Helvética passou a ser um centro de 
diversões chamado de Centre Goal.

Moisés Neto, Manoel Constantino e José Francisco Filho, no Rio, por ocasião da temporada de A Última Noite de Kafka 

 Waldeir Colares

Momento do espetáculo EuDaImOn, que cumprirá
 temporada no Espaço Experimental 

Fachada do Cineteatro Helvética que existia no Rua da Impertriz
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 Seminário Nacional de Dança e Edu-Ocação de Pernambuco 2016, de 30 de 
maio e 02 de junho, traz para o público 
(com e sem deciência) um tema que ganha 
cada vez mais espaço nos debates e pesqui-
sas artísticas: a acessibilidade. O encontro 
intitulado , abre Por Uma Dança Acessível
uma programação com palestras, work-
shops, performances, coreograas e espe-
táculos gratuitos. O seminário conta com 
incentivo do Prêmio Funarte Klauss Vian-
na 2014, apoio cultural do Paço do Frevo, 
Caixa Cultural Recife, SESC PE e Centro 
Apolo Hermilo.
 O encontro propõe desenhar, 
ampliar e aprofundar territórios e frontei-
ras entre a dança, educação e a acessibilida-
de, unindo todos os agentes da área: estu-
dantes, professores, bailarinos, pesquisa-
dores, decientes ou não. Temas como 
Políticas Públicas, Dança e Pessoas com 
deciência fazem parte da programação de 
palestras, que acontecem à tarde e à noite 
no Teatro Hermilo Borba Filho, e conta 
com nomes importantes para enriquecer as 
discussões como o bailarino e curador do 
seminário Edu O. (BA), a pesquisadora 
Lúcia Matos (BA) e a artista Estela Lappo-
ni (SP), entre outros. As mesas terão tam-
bém tradução em Libras.

A nossa preocupação com a educação é 
latente e buscamos promover, com o seminário, a 
discussão sobre o arte/educador, sobre as questões 
pedagógicas da dança, trazer a coerência entre 
teoria e prática deste universo especíco, explica 

o curador e coordenador do evento, Paulo 
Henrique, também diretor do Acupe, 
grupo que assina a realização do seminário 
e há nove anos vem consolidando um traba-
lho não só artístico, mas também de forma-
ção no Estado de Pernambuco.

Para unir as palestras à prática 
artística, o Seminário conta com work-
shops no período da manhã e apresenta-
ções diárias sempre às 18h, com o recurso de 
audiodescrição. Entre elas estão o espetá-
culo 'Sem Conservante' da Cia. Gira Dança 
(RN), a performance 'AH, SE EU FOSSE 
MARILYN!' de Edu O. e o estreante 'Tijolos de 
Esquecimento'', do Acupe. Durante os quatro 
dias o Teatro Hermilo Borba Filho, Caixa 
Cultural e Paço do Frevo recebem respecti-
vamente os workshops Diversos Corpos Dan-
çantes (ministrada por Carla Vendramin, 
RS), Audiodescrição (com Andreza Nóbrega, 
PE) e Danceability (com Estela Lapponi, 
SP). 

Os participantes do evento tam-
bém poderão acompanhar exclusivamente 
na segunda-feira, a divulgação do resultado 
do projeto Mapeamento da Dança com as 
pesquisadoras Lúcia Matos (UFBA), 
Roberta Ramos (UFPE) e Adriana Gehres 
(UFPE). As inscrições para o seminário 
(100 vagas/mesa temática) e para os work-
shops (25 vagas/workshop) são gratuitas e 
devem ser feitas através do site www.acu-
pegrupodedanca.com.br. Mais informa-
ções:  ou acupegrupodedanca@gmail.com
(81) 9.9145-7259.

III MOSTRA INCLUSIVA DANÇABILITA
 III Mostra Inclusiva Dançabilita, dia 29 de Amaio, às 17h, no Teatro Luiz Mendonça do 

Parque Dona Lindu, realizará apresentações de 
grupos locais, valorizando o potencial dos 
artistas pernambucanos, tendo como principal 
objetivo disseminar a ideia de que não há 
barreiras para a dança. Participam do 
espetáculo pessoas com deciência e pessoas 
sem deciência também, que utilizam a dança 
como veículo expressão e inclusão social. O 
local dispõe de recursos de acessibilidade 
comunicacional, sendo oferecido audio-
descr ição  e  intérprete  de  l ibras .  A 
acessibilidade física é garantida pelo Teatro 
Luiz Mendonça, por meio de rampas e 
elevadores, e acentos para obesos e vagas para 

cadeirantes. 
 A produção do evento é coordenada 
pela terapeuta ocupacional e professora de 
dança do ventre, Renata Tarub, que desenvolve 
trabalhos inclusivos no âmbito da dança desde 
sua graduação, em 2005, utilizando a dança 
como recurso terapêutico para tratar, reabilitar 
ou promover qualidade de vida. A primeira 
edição da Mostra ocorreu em Janeiro de 2014. 
Os ingressos estão disponíveis nas Lojas 
Mundo Verde (Shopping RioMar, Plaza e 
Tacaruna) e no dia do evento a partir das 16h na 
bilheteria do Teatro Luiz Mendonça. Contato: 
(81) 9-9782.5485, renata.terapia@hotmail.com 
ou  e mostrainclusivadancabilita@hotmail.com
www.facebook.com/portaldançabilita.

Por uma dança acessível é
tema do Seminário de Dança

Inscrições para 13ª Mostra 
de Dança já estão abertas
 

Teatro Paulo Freire pede socorro
undado no dia 28 de maio de 1944, O FTeatro Paulo Freire, da cidade do Paulista, 

completa 72 anos de história pedindo socorro 
informa o ator Vinicius Coutinho. Continua 
precisando de muitas reformas. Cadeiras 
velhas, sem coxias, iluminação precária, 
telefone desativado, banheiro em péssimo 
estado de conservação, rachaduras em várias 
paredes  do  prédio  são  algumas  das 
precariedades da casa de espetáculos. O TRE 
tomou conta do anexo das salas de ensaio, de 
música e reuniões. Os camarins estão podres, 
nojentos e cheios de inltrações. Os artistas estão 
indignados com a situação daquela tradicional casa de 
espetáculo, que deveria ser tombada pelo Ipham, e que 
virou ponto do TRE. Será que os 72 anos do Teatro 
Paulo Freire vão ser comemorados, questiona 
Vinicius Coutinho.

SALÃO
ejane Quitéria e Július Silva informam que estão ministrando cursos de dança de salão das Rseguintes modalidades: forró (estilizado, baião e pé de serra), tango, bolero, samba 

(gaeira), zouk (salsa) e valsa (bachata). Também estão disponíveis para aulas e coreograas 
para eventos. Maiores informações na sede do Balé Popular do Recife, pelos telefones (81) 3266-
8392 ou 9 8714.4612 e na Rua do Sossego, 52, Boa Vista, Recife, PE. Integrantes do Acupe Grupo de Dança, que realiza o Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco 

Sem Conservante, da Cia. Gira Dança (RN), é uma das atrações do Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco

A Criart Cia. de Danças, de Pernambuco, participou da Mostra Brasileira de Danças, ano passado
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Só a fachada do Teatro Paulo Freire do Paulista, está pintada
, mas a situação interna do prédio é precária

Divulgação

á estão abertas as inscrições para a 13ª Mos-Jtra Brasileira de Dança (MBD), que será 
realizada de 29 de julho a 07 de agosto de 2016 
por diversos teatros e espaços culturais do 
Recife, com produção de Iris Macedo e Paulo 
de  Castro  e  incentivo de  Funcultu-
ra/Governo do Estado de Pernambuco. As 
inscrições são feitas, até o dia 22 de maio de 
2016, somente pelo site www.mostrabrasile-
iradedanca.com.br, direcionadas para espe-
táculos completos, acima de 40 minutos, ou 
coreograas, entre 15 e vinte minutos, de 
artistas ou coletivos prossionais ou ainda 
grupos em formação, estes com coreograas 

de três a cinco minutos, de todo o estado de 
Pernambuco. 

Os grupos das demais regiões do 
Brasil que desejem cadastrar as suas propos-
tas para 2017 podem fazer parte do cadastro 
de reserva (os convidados para 2016 já foram 
selecionados). Todos os estilos da dança 
interessam. Ainda há a possibilidade de pro-
fessores de todo o país lançarem propostas 
para ocinas de dança, de aperfeiçoamento 
ou iniciação, para esta edição 2016. Maiores 
informações: (81) 3421 8456 ou no site 
www.mostrabrasileiradedanca.com.br. Para 
entrevistas: Iris Macedo (81) 9 9147 0377.

http://www.acupegrupodedanca.com.br
http://www.acupegrupodedanca.com.br
mailto:acupegrupodedanca@gmail.com
mailto:mostrainclusivadancabilita@hotmail.com
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O Beijo no Asfalto cumpre
temporada no Apolo.

o Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121, Bairro Ndo Recife, Tel. 3355 3321), até dia 5 de 
junho, está em cartaz nas sextas e nos sábados, 
às 20h, e nos domingos, às 19h, o espetáculo O 
Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, com dire-
ção de Cláudio Lira, com ingressos a R$ 20 e R$ 
10 (estudantes, professores e maiores de 60 
anos), antecipados pelo site www.eventick-
.com.br/temporada-de-o-beijo-no-asfalt. (ter-
mina assim mesmo o endereço eletrônico).

No corre-corre de um grande centro 
urbano, as pessoas parecem não notar umas às 
outras, mas um acidente no trânsito pode inter-
ligá-las por um breve momento. É o que aconte-
ce quando um anônimo atropelado ganha a 
atenção de inúmeros passantes. Não especica-
mente pela possibilidade da sua morte, que 
fatalmente acontece, mas pelo pedido inespera-
do que ele faz a um jovem que corre em seu 
socorro: um beijo na boca, desejo prontamente 
atendido. A inusitada cena dos dois homens se 
beijando em meio ao caos da cidade grande é 
agrada por dezenas de pessoas munidas de 
aparelhos celulares e o caso ganha repercussão 
imediata nas redes sociais.

Esta parcela de modernidade, com 
imagens compartilhadas em tempo quase real 
na Internet, não estava presente na obra original 
de Nelson Rodrigues, a peça O Beijo no Asfalto, 
escrita em 1961, mas faz parte da encenação 
pernambucana assinada pelo diretor Claudio 
Lira, integrando o projeto “Nelson Rodrigues e 
o Óbvio Ululante (Temporada Jornalística de O 
Beijo no Asfalto)”, incentivado pelo Funcultura.

A encenação pernambucana respeita o 
texto original, mas não teme acrescentar deta-
lhes mais contemporâneos à trama, como a 
referência às redes sociais tão em voga atual-
mente, num paralelo ao imediatismo da mídia, 
suprimindo ainda todas as referências ao uni-
verso carioca. Tanto que a história passa a acon-
tecer no centro de qualquer grande cidade, mas 
o cenário faz homenagem aos casarões do Recife 
Antigo. 
 “A peça aborda algo que eu quero dizer e me incomoda 
muito: essa imprensa que manipula a opinião pública e, 
principalmente, o ranço preconceituoso que as pessoas 
mantêm até hoje. Não só na questão da homossexualida-
de, mas num âmbito mais geral”, diz o encenador 
Claudio Lira, que ressalta como grande qualida-
de da escrita rodriguiana esse revelar tão cru da 
hipocrisia na sociedade. No elenco, Arthur 
Canavarro (Arandir), Andrêzza Alves (Selmi-
nha), Eduardo Japiassu (Aprígio), Ivo Barreto 
(Amado Ribeiro), Pascoal Filizola (Delegado 
Cunha), Sandra Rino (D. Judith, a viúva do 
atropelado e o investigador Aruba), Daniela 
Travassos (Dália) e Lano de Lins (Barros, Wer-
neck e uma personagem surpresa ao nal). 
Ainda há a participação dos comunicadores 
Gino César e Joslei Cardinot descrevendo o 
crime ocorrido (o primeiro numa transmissão 
radiofônica e o segundo, num VT, ambos bem 
engraçados), em referência à imprensa pernam-
bucana popularíssima, e a presença em vídeo 
das atrizes Sônia Bierbard, Cira Ramos, Márcia 
Cruz, Renata Phaelante, Vanda Phaelante e 
Clenira Melo como vizinhas.

DIA 01 - CHICO DINIZ, JULIANA OLIVA, ÁLVARO LUCARD, SHIRLEIDE 
ALBUQUERQUE; 03 - ALAKAZAM, CARLOS AMORIM; 05 - AVACI XAVIER, ÉRICO 
VERÍSSIMO; 07 - JANUÁRIA FINIZOLA; 09 - ALEXANDRE PEIXOTO; 11 - CIDA SILVA; 
12 - IVONETE MELO; 14 - CÉSAR FERRÁRIO; 18 - ITACY HENRIQUES, YLUSKA 
WASHINGTON; 20 - BÁRBARA AGUIAR, RENATO RAMOS; 21 - FLÁVIO ANDRADE; 
22 - ROBERTA LAURENT; 23 - GERMANO HAIUT, MARLUCE GALVÃO; 25 - BRUNA 
BASTOS; 27 - MARCONDES LIMA; 28 - EVÂNDALO PORTO NETO, CAETANO; 29 - 
GEORGE HOLANDA, JEFERSON VLADHY; 30 - KELLI, RAQUEL ARAÚJO.

Ÿ A Academia Pernambucana de 
Letras promoveu, recentemente, uma 
palestra do acadêmico Roque de Brito 
Alves sobre Shakespeare – Mestre das 
Paixões. Agradecemos o convite que nos 
foi enviado pela presidente em exercício 
da APL, Luzilá Gonçalves Ferreira.
Ÿ Curso de Teatro com aulas práticas e 
teóricas e certicado no nal, para 
adolescentes e adultos, é ministrado 
pelo Espaço Cultural João Teimoso, 
Rua do Aragão, 27, sala 04, Boa Vista, 
Recife, próximo a Praça Maciel Pinheiro 
(em cima da Loja Elegance Design), 
onde são feitas as inscrições. Maiores 
informações pelos telefones 4141-5125 

ou 98796-0884 ou 98897-1513 e 98697-
1092. 
Ÿ Uma Jornada na Terra de Camarás, 
espetáculo que conta com o incentivo 
do Funcultura/PE, continua circulando 
por organizações comunitárias de 
Camaragibe em comemoração aos 34 
anos do município. Contatos com Eliz 
G a l v ã o ,  p r o d u t o r a ,  a t r a v é s  d o s 
telefones (81) 9.9813.0124 e 9.8727.8057 
e liga@ligacriativape.com.br
Ÿ O III Festival Dança, Arte Solidária, 
realizado pela bailarina e produtora 
Teresa Távora, é atração do mês de maio, 
no Teatro do Imip, tendo como tema 
Estações. 

LUCAS OLIVEIRA INTERPRETA ELOMAR

o Teatro Arraial Ariano Suassuna, Rua Nda Aurora, 457. Boa Vista, quinta-feira, 
9 de junho, 19h30, será realizado o musical 
L u c a s  O l i v e i r a  i n t e r p r e t a  E l o m a r ,  com 
participações especiais de Maria Oliveira 
(canto), Eneyda Rodrigues (auta), Ingrid 
Guerra (auta), Erivelton Nunes (violino), 
Vinícius de Farias (acordeom), Laís de Assis 
(viola caipira), Ivo Aurélio (violão) e José 
Freire Neto (violão de 7 cordas). Os 
ingressos  podem ser  adquir idos  no 
Restaurante Céu e Terra - Rua do Riachuelo, 
641(81)3441.2500, Passa Disco - Shopping 
Sítio da Trindade, (81) 3268.0888.

O recital é formado por peças de 
Elomar Figueira Mello, compositor natural 
de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. 
Nas suas canções e óperas Elomar se inspira 
em diversas manifestações da cantoria e da 
cultura rural, desde o imaginário que ronda a 
relação do homem com a natureza até os 
p o n t e a d o s  d e  v i o l a ,  p a s s a n d o  p e l a 
religiosidade, pelas formas típicas de 
pronúncia da língua portuguesa e os contos 
de cordel. O concerto é um dos frutos da 
imersão de Lucas nesta obra musical, 
durante sua pesquisa de mestrado na 
Universidade Federal da Paraíba. 

Modelos e Manequins visitam o Aeroporto
 visita ao Aeroporto internacional do ARecife das alunas do curso de Modelos e 

Manequins, promovido pela ONG Free 
Thinkers International Club - Brazil, sob a 
direção do produtor e fotógrafo Carlos 
Machado (DRT-PE 3788) e dos colaboradores: 
Cristiano Erasmo e Edilene Oliveira, chamou a 
atenção dos que ali estavam ou passavam. As 
formandas fazem parte do projeto Big Look 
Fashion de Moda & Cultura Brasil. Cerca de 
33 garotas de comunidades da região 
metropolitana de Pernambuco, em estado de 
carência social e econômica, aprendem 
técnicas de postura, andamento e passarela, 
sendo, assim preparadas para o mercado de 
trabalho e geração de renda.

Cena de O Beijo no Asfalto, que está em cartaz no Teatro Apolo até o dia 5 de junho

Américo Nunes

Lucas Oliveira interpreta Elomar conta com a participação da atriz Maria Oliveira

Divulgação

Modelos e manequins visitaram o Aeroporto Internacional 
do Recife no término do curso

As Deixas
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