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Pensei que era trote mas sou mesmo
o homenageado do 17º Festival Recife

(*) Valdi Coutinho

Q

uando o chefe da Divisão Artes Cênicas da
Fundação de Cultura do Recife, Romildo
Moreira, ligou pra me dizer que eu era o homenageado
do 17º Festival Recife do Teatro Nacional, de 21 a 29 de
novembro, dei uma gostosa gargalhada pensando que
era pegadinha do meu querido amigo. Mas era
verdade mesmo, terminei acreditando. Acontece que
as pessoas sempre lembram de quem está no poder
(da mídia, do sucesso, da gestão pública, das nanças,
etc) e eu estou tão apagadinho, há sete anos, depois
que quei semiparaplégico em função das sequelas de
dois AVCs que tive em 2009.
O que z para merecer tamanha honraria?
Ele respondeu na ponta da língua: ator, dramaturgo e
jornalista pernambucano é um reconhecimento a
longa folha de serviços prestados ao teatro local, como
artista criador e principalmente por ter mantido uma
coluna diária sobre artes cênicas no Diário de
Pernambuco, que em muito contribuiu para a difusão
e o fortalecimento do teatro em Pernambuco. Ah, tá
certo, mas quero dividir este mérito e reconhecimento
com a jornalista Leda Rivas, minha editora do
Caderno Viver por duas décadas, os jornalistas
Antônio Camelo, Adonias de Moura e José Maria, este
último quem me entregou a missão de fazer a coluna
de artes cênicas (substituindo Adeth Leite, quando ele
faleceu), todos os três de saudosa memória.
É verdade, naquela época não existia
Internet nem redes sociais, o jornalista tinha que estar
por dentro de tudo, bem informado sobre o que ia
escrever, e eu estava até demais, só assim tinha
informações, críticas e resenhas para escrever sobre
teatro, diariamente. Aos 10 anos já fazia teatro
interpretando Tarcísio, o mártir da Eucaristia, no
Seminário de Nazaré da Mata, sob a direção do prof.
Higino. Depois, no Seminário de São Pedro, em Natal,
comandava o show “Xô Arara, Arara Show”, aos
domingos para fugirmos da sala de estudos, à noite.
Aos 16 anos, na cidade de Gurupi, Goiás, dirigi vários
espetáculos musicais apresentados no Cine Boa Sorte,
de sr. Moisés, com coreograas, esquetes dramáticos e
cômicos, etc, que lotavam a casa.
Quando jornalista, no Recife, z estréia na
peça A Falecida, de Nelson Rodrigues, pelo elenco dos
aspirantes ao TAP, direção de Valter de Oliveira.
Depois fui presidente do Teatro Ambiente, do MAC,
substituindo Petrúcio Nazareno, fundei o Teatro
Experimental de Olinda, TEO, onde despontaram
inúmeros talentos, como o hoje famoso José Manoel.
Participei de vários espetáculos, tais como, Hoje É Dia
de Rock, direção de Marcus Siqueira, Os Mistérios do
Sexo, de Coelho Neto, com direções de Alex Gomes e
Carlos Bartolomeu. Natal na Praça, direção de Clênio
Wanderley, Jogos na Hora da Sesta, direção de Geninha
Rosa Borges, As Tias, direção de Guilherme Coelho, O
Beijo da Mulher Aranha, direção de José Francisco Filho,
A Louca do Jardim, direção de Romildo Moreira, Cabaré
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Voz

Peter Bauer

Brazil¸ direção de Carlos Bartolomeu, O Buraco É Mais
Embaixo, direção de Fábio Costa e Américo Barreto, só
para citar alguns.
Fui pioneiro dos cursos de Iniciação Teatral,
de curta direção, que revelaram centenas de talentos
que brilham nos palcos e bastidores do teatro
brasileiro, passando quase 10 anos no Arteviva, de
Lourdes Rossiter, minha querida ex-aluna, Fundação
de Cultura do Recife, Espaço Pasárgada, Cristiano
Lins Produções, entre outros. Presidi e comandei o
Projeto Teatro Comunitário, um convênio entre a
Cohab-PE e o Teatro Experimental de Olinda. Sou
sócio fundador do SATED-PE e da Feteape, já fui
secretário das diretorias das duas instituições. Fui o
responsável pela abertura do Teatro Bonsucesso, de
Olinda, junto com o pessoal do TEO, quando
transformamos o local totalmente abandonado numa
casa de espetáculos, botando a mão na verdadeira
latrina que ali existia, com vassoura, creolina,
detergente e água sanitária, lixando e limpando as
cadeiras, tudo, para instalar o espaço cênico.
Dirigi dezenas de espetáculos, o mais bonito
deles, Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado,
que revelou para o mundo George Meireles, Feliciano
Felix, e Os Mistérios do Sexo, de Coelho Neto, onde
despontou Sharlene Esser, entre outros que não
lembro agora. Escrevi textos dramáticos tais como Os
Coronéis Morrem Tarde. Paulete, Danação e Anjo Azul
(inspirado num conto de Cícero Belmar), os dois
primeiros já encenados, entre outros. Protagonizei
dois curtas, um de Fernando Spencer, O Último Bolero
no Recife, e outro de Ricardo Spencer, Força Brasil.
É momento, também, de agradecer a minha
amiga, atriz e presidente do SATED-PE, Ivonete Melo,
que me cona a honrosa tarefa de editar e redigir o
jornal RIBALTA, desde o primeiro número até hoje.
É um lme muito longo que passa pela
minha cabeça. Impossível resumi-lo em poucas linhas.
Quando fui homenageado pela Artepe, por indicação
do presidente Clébio Marques, eu disse que gostava
de ser homenageado porque cava com a sensação
que iria viver mais uns três anos. Dito e feito, tomara
que daqui a três anos venha nova homenagem de
alguma instituição. companhia ou grupo. Quero
agradecer a homenagem também ao prefeito do
Recife, Geraldo Júlio, a secretária de Cultura, Leda
Alves, ao presidente da Fundação de Cultura, Diego
Rocha, ao chefe de Divisão de Artes Cênicas, Romildo
Moreira, e a todos que aprovaram a indicação do meu
nome, a saber, Jorge Clésio, representando a Secretaria
de Cultura de Pernambuco; Andrea Morais Borges,
representando a Secretaria de Cultura da PCR; Ivo
Barreto, representando o Centro Apolo Hermilo;
Ivana Moura, representando a Apacepe; Roberto
Xavier, representando a Feteape e Ivonete Melo,
representando o Sated/PE. (*) Valdi Coutinho é
jornalista, autor, ator e redator/editor do RIBALTA

O ator, jornalista e dramaturgo Valdi Coutinho é o homenageado do 17º Festival Recife do Teatro Nacional
Divulgação

O ator Valdi Coutinho, homenageado do 17º Festival Recife do Teatro Nacional e o autor de O Beijo
da Mulher Aranha, argentino Manuel Puig, de saudosa memória

= Parece até uma brincadeira, tão absurda é a situação, mas o
Prêmio Fomento às Artes Cênicas, que a Prefeitura do Recife deveria
repassar R$ 33 mil aos nove espetáculos de artes cênicas contemplados, desde maio passado, ainda não saiu. Pior ainda: não há previsão
de data para o pagamento, o que demonstra um total descaso para
com a produção desses projetos escolhidos e já realizados.
= Agora, a situação ca pior e desesperadora, com a notícia de
que a Secretaria de Cultura admite que o dinheiro poderá sair até o
m de junho de 2016, o que seria uma verdadeira tragédia para os seis
grupos de teatro, circo e dança, beneciados pelo Prêmio Fomento
às Artes Cênicas que não receberam o prêmio. As reclamações são de
toda a classe teatral selecionada pelo projeto. O pagamento do cachê
de R$ 300,00 aos circenses que se apresentaram no Dia do Circo,em
março passado, e dos circenses que zeram apresentações na
Semana do Circo, ainda não foram pagos. O Governo do Estado
também não honrou os compromissos assumidos com os grupos no
último Festival de Garanhuns.
= Outro exemplo do descaso da Prefeitura do Recife/Secretaria

de Cultura para com a produção cultural é o atraso no repasse das
verbas para pagamento a Gráca que imprime a Agenda Cultural do
Recife, resultando na suspensão desse importante meio de comunicação, em outubro. Desde abril não há pagamento, totalizando uma
dívida de R$ 25.096,80, conforme inforrmação de funcionário da
Gráca Santa Helena, da Paraíba, sem previsão de data para o
pagamento do débito. Outra situação constrangedora para a cultura
recifense. E a Agenda Cultural, surgiu há 21 anos, garantida por Lei
Municipal desde 2009.
= Os representantes dos grupos (circo, teatro e dança) prejudicados estiveram reunidos com a vereadora Marília Arraes e o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Diego Rocha, quando o
SATED-PE foi representado por Oséas Borba, para discutir e
analisar a situação. Na ocasião, decidiram fazer uma carta de
indignação e repúdio diante de tal situação, que foi enviada ao
gabinete do prefeito do Recife, secretaria de Cultura e Fundação de
Cultura do Recife, mas até o fechamento dessa edição, nada
obtiveram de resposta. Cresce também o protesto nas redes sociais.
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Henrique Spencer
ministrará Curso de
Cinematogra a Digital

Grupo Totem – O Tempo
Está em Outro Lugar
Fernando Figueroa

T

eoria e Prática em Equilíbrio é o título do curso de Cinematograa Digital que
Henrique Spencer ministrará de 16 a 21 de novembro, com aulas de segunda a
sexta-feira, das 18 às 22h, e no sábado, das 9 às 18h, para diretores de fotograa,
operadores de câmera, fotógrafos, estudantes e professores de comunicação, rádio-eTV e Cinema, outros prossionais da área audiovisual que queiram entender melhor
como sua prossão se relaciona com a fotograa e amadores avançados.
O conteúdo abrange exercícios práticos com abordagem criativa e técnica. E
mais: como se comportar num set de lmagem, simulação de cenas, envolvendo a
preparação e pós produção, aspectos que o diretor de fotograa tem que lidar no seu
dia-a-dia, - história da cinematograa, o papel do (novo) diretor de fotograa,
referências fotográcas; - fundamentos da fotograa: regra dos terços, exposição
(diafragma, obturador e ISO), profundidade de campo, RGB, O Olho Humano, planos,
ângulos; - câmeras e sensores, Film Look;- objetivas e ltros; - luz e suas características,
composição, enquadramento, paleta de cores, medição da luz e equipamentos de luz. E
ainda: Luminância e crominância, colorspace, chroma subsampling, efeito moiré,
resolução e denição, frame rate, formato de janelas, compressão, bit rate, bit depth,
curvas gamma, HDR, monitoramento, grácos (histograma, vetorscópio, waveform,
etc), calibragem, charts, movimentos, acessórios, maquinária e equipamentos; preparação, planicação, workow, cinematograa para efeitos visuais, color grading,
entre outros.
Maiores informações e inscrições: http://henrique1970.wix.com/plano9cursos
- Vagas Limitadas - Informações adicionais: 81 9293-7283 | cursos@plano9.art.br e
https://www.youtube.com/watch?v=qQPs1RrF1J8
O espetáculo O Tempo Está em Outro Lugar é uma performance/intervenção do Grupo Totem

O

INICIAÇÃO À PALHAÇARIA
abertas as inscrições para o curso
J“Eá estão
o Palhaço o que é? Curso de iniciação à

Palhaçaria”, realizado anualmente pela a
Cia. 2 em Cena de Teatro, Circo e Dança.
Com o objetivo de iniciar os participantes na
arte da Palhaçaria e possibilitar a descoberta
de sua gura palhacesca, o curso oferece em
sua grade as seguintes disciplinas: História
da Palhaçaria, ministrada pela atriz e
palhaça Jerlâne Silva, Corpo e Comicidade,
pelo ator, palhaço, bailarino e diretor de
movimento, Arnaldo Rodrigues, e
palhaçaria pelo diretor, dramaturgo, ator e
palhaço Alexsandro Silva. O curso

acontecerá no período de 14/11 a 26/12, com
aulas aos sábados, das 13 as 18 h, no Espaço
Brincantes, localizado à Rua Visconde de
Goiana, nº 173, Boa Vista, Recife - PE. As
inscrições podem ser realizadas através da
solicitação da cha pelo e-mail
cia2emcena@gmail.com ou pela fanpage da
companhia. O investimento é de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) sendo
R$125,00 pagos no ato da matrícula mais
uma mensalidade de R$125,00.
PROMOÇÃO TRAGA UM AMIGO: ganhe
10% de desconto na matrícula e mensalidade
trazendo outro participante para o curso.

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 pavimento - São José - CEP. 5002060 Recife PE - Fone/Fax: 3424.3133 - E-mail: secretaria.satedpe@gmail.com Diretoria: Presidente: Ivonete Melo; Vice
Presidente:Severino Florêncio de Souza; Secretário:Aderval Paulino da Silva Filho; Tesoureiro: Antonio Idelfonso de Barros;
Conselho Fiscal:Manoel Roberto Souza Silva,Israel Roque de Araújo e Will Robinson da Silva;Suplentes: Itacy Henrique da
Silva, Valdenou Henrique de Moura e Rômulo Ramos de Queiroz; Colaboradores: Jomard Muniz de Britto,Vavá Shön Paulino,
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(81)3138.2700; Tiragem 3.000 exemplares. A reprodução dos textos é permitida desde que seja citada a fonte Distribuição Gratúita.

Grupo Totem realiza um novo
espetáculo performance/intervenção,
com duração de 40 minutos, cuja estréia teve
lugar na Estação de Metrô Cajueiro Seco, como
parte da programação da Aldeia Yapotan do
Sesc Piedade. O trabalho pretende instaurar
um outro estado de tempo nos locais onde é
apresentado, pois se instaura um ritual, um
momento de suspensão do cotidiano,
rompendo com a estrutura na qual estamos
mergulhados. Com essa performance o Totem
propõe ao público transpor o tempo da física,
que só serve para questões práticas, como
chegar atrasado e medir velocidade do tempo,
para outras dimensões do tempo, como o
tempo interno, o tempo distendido, ampliado.
Uma grande mandala de terra é
instalada no espaço, as atrizes-performers se
posicionam em diferentes pontos distanciados,
nos quais desenvolvem uma gestualidade
simbólica, ao chegarem ao ponto de
convergência, passam a executar movimentos
de expansão, do centro para fora, deslocandose em direção a um epicentro; no qual se
encontrarão e do qual partirão em expansão
gestual ininterrupta, envolvendo o ambiente
numa ampla pulsação. O som do didjeridoo de
Rama On, que executa a trilha sonora ao vivo,
ajuda a instaurar a atmosfera metafísica da
performance, Fred Nascimento assina a
direção, participam as atrizes-performers Lau
Veríssimo, Juliana Nardin, Taína Veríssimo e
Tatiana Pedrosa. Próximas apresentações: dia
19 / 11 - IX Semana de Cênicas da UFPE –
Recife; dia 21 / 11 – MIMOdique – Centro de
Cultura Luiz Freire – Olinda; dia 03 / 12 – XVI
Mostra de Artes Cênicas A Porta Aberta – Ano

16.2 – EMAJPE – Recife.
Ficha técnica: autor – concepção Fred
Nascimento e Taína Veríssimo, criação do
Grupo Totem, elenco – Lau Veríssimo, Juliana
Nardin, Taína Veríssimo e Tatiana Pedrosa,
encenação de Fred Nascimento, assistente de
direção – Gabi Cabral, cenograa do Grupo
Totem, gurino, adereços e maquiagem do
Grupo Totem, trilha sonora de Rama Om,
programação visual de Uirá Veríssimo,
fotograa de Fernando Figueroa, direção de
produção de Taina Veríssimo, produção
executiva e realização do Grupo Totem.
O Grupo Totem, dirigido por Fred
Nascimento e Lau Veríssimo, foi criado em
1988, e desenvolve uma profunda pesquisa de
linguagem de cunho pós-dramático e
performático. Sua pesquisa rompe as fronteiras
entre teatro ritual, dança teatro, performance.
Visando a criação de trabalhos híbridos,
ocupando espaços em eventos de performance,
teatro, dança, artes visuais, etc. Em seu
histórico conta com mais de 50 trabalhos, e
mantém atividades de formação, entre elas a
ocina Corpo Ritual, e também vídeos,
exposições e publicações. Entre seus principais
trabalhos de encenação performática e/ou
espetáculos performáticos estão Nem Tente,
Silência, Caosmopolita, Ânima, Ele Artaud! e Ita.
Entre as performances criadas para espaços
alternativos e as performances/intervenções
destacam-se Renascentia Escarlate, Totem
Relicário, Corpoema, Mantoparangolé, Cinco
Performance em um Ato, Em Nome da Beleza. O
Grupo mantém permanente atuação em
congressos, seminários e circuitos alternativos
de arte.

Morte de ator de Salgueiro
Mundo artístico de luto pela morte do jovem ator
Jandeir Dias, de Salgueiro

A comunidade artística de Salgueiro, PE,
está consternada e saudosa com o
falecimento do ator salgueirense Jandeir
Dias, nosso associado, que iniciou sua
carreira artística em 1966. Tinha 32 anos de
idade. Ele era muito estimado pela
sociedade e querido pelo público e colegas
de trabalho. A diretoria do SATED-PE
externa seu pesar aos parentes e amigos do
falecido.
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17º Festival de Teatro está cheio de atrações

Divulgação

Cena de Rei Lear, que abre o 17 Festival Recife do Teatro Nacional, dia 21, no Teatro Luiz Mendonça, Parque D. Lindu

A

Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura
Cidade do Recife, estará realizando no período de 21 a 29 de novembro, a 17ª versão do
Festival Recife do Teatro Nacional, ocasião
em que o público poderá conferir espetáculos
de diversos gêneros, em locais como Teatro
de Santa Isabel, Teatro Apolo, Teatro Hermilo Borba Filho, Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu), Espaço Cênicas (Av. Marques de Olinda) e Forte das Cinco Pontas.
Em caráter extraordinário, o festival
este ano terá uma presença maciça de espetáculos pernambucanos, sendo dez (10) adultos e três (03) infantis, somando-se aos espetáculos que virão de São Paulo, Bahia e Minas
Gerais. Na pauta de formação, antecedendo
as apresentações, será oferecida, gratuitamente, aos artistas de teatro da cidade, uma
residência com o Professor, Dr. Antônio Januzelli (USP) no período de 16 a 20, no Centro

Apolo / Hermilo. A realização desta residência é fruto de uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, tendo a coordenação pedagógica da Professora Marianne
Consentino. Também acontecerá o lançamento do nº 3 da Revista TREMA!, no dia 27,
às 18h, no Centro Apolo/Hermilo.
O 17º Festival Recife do Teatro Nacional terá como homenageado o ator, dramaturgo e jornalista pernambucano Valdí Coutinho, em reconhecimento a longa folha de
serviços prestados ao teatro local, como
artista criador e, principalmente, por ter
mantido uma coluna diária sobre artes cênicas no Diario de Pernambuco, que em muito
contribuiu para a difusão e o fortalecimento
do teatro em Pernambuco. A comissão de
escolha dos espetáculos foi formada por
Jorge Clésio, representando a Secretaria de
Cultura de Pernambuco; Andrea Morais
Borges, representando a Secretaria de Cultu-

Poste Soluções Luminosas (PE); 25, às 19h –
Teatro Hermilo – O Canto do Cisne, com Manoel Carlos (PE); 25, às 20h30 –Teatro de Santa
Isabel - Carta ao Pai, com Denise Stoklos (SP);
26, às 20h – Teatro Apolo – Cabaré Diversiones,
com Vivencial Diversiones (PE); 26, às 20h30
– Espaço Cênicas Cia. de Repertório – Salmo
91, com a Cênicas Cia. de Repertório (PE).
Dia 27, às 20h – Forte das Cinco Pontas (Museu da Cidade do Recife) – Angélicos;
da Matraca Grupo de Teatro (PE); 28, às 19h –
Teatro Apolo – Solo Almodóvar, com Simone
Brault (BA); 28, às 18h e 21h30 – Teatro Hermilo – Sistema 25, com produção de José Manoel (PE); 28, às 20h30 – Teatro de Santa Isabel
– Presente de Vô, com o Grupo Ponta de Partida
(MG); 29, às 16h30 – Teatro Hermilo - As
Travessuras de Mané Gostoso, Cia Meias Palavras (PE); e dia 29, às 18h30 – Teatro de Santa
Isabel – Presente de Vô, com o Grupo Ponta de
Partida (MG).

Zumbá, da Princesa Africana e
do Rio, é encenado em Paulista

Roberto Ramos

C

Zumbá, da Princesa Africana e do Rio resgata uma lenda sobre
a origem do velho e sofrido rio Zumbá.

ra da PCR; Ivo Barreto, representado o Centro Apolo Hermilo; Ivana Moura, representando a Apacepe; Roberto Xavier, representando a Feteape e Ivonete Melo, representando o Sated/PE.
PROGRAMAÇÃO
Dia 21 às 20h – Teatro Luiz Mendonça – Solenidade de Abertura com o espetáculo
Rei Lear, da Remo Produções (PE); dia 22, às
16:30h – Teatro Hermilo - Salada Mista, com
a Cia. 2 Em Cena (PE); dia 22, às 16h30 – Teatro Luiz Mendonça – Como a Lua, da Mambembe Produções (PE);
22, às 20h30 – Teatro de Santa Isabel – Obsessão, Produção de Simone Figueiredo (PE); 23,
às 20h – Teatro Hermilo Borba Filho – Na
Solidão dos Campos de Algodão, da Cia. do Ator
Nu (PE).
Dia 24, às 19h – Teatro Hermilo
Borba Filho – Soledad, com Hilda Torres (PE);
24, às 20h30 – Teatro Apolo – A Receita, de O

om texto e encenação de Didha Pereira,
Zumbá. da Princesa Africana e do Rio, fará
uma única apresentação no Teatro Paulo Freire,
em Paulista, dia 17 de novembro, às 19h, com
ingresso ao preço popular de R$ 10,00. Trata-se de
uma produção da Marcus Siqueira Produções
Artísticas e Luiz Marinho Companhia Teatral.
Participam do elenco os intérpretes Carmelita
Pereira (Átropos), José Carlos Oliveira, Inaldo
Lima e Alexandre Ferreira (Láquesis), Miquéias
Eduardo, Inaldo Lima e Marcelo Monte (Dom
Fernando de Castro Pereira e Negro), Jeferson
Vladhy, Carlinhos Fernandes e Luiz Francisco
(Capitão Augusto e Negro), Monique Moura,
Carla Silvânia e Wedja Souza (Zumbá e Negra),
Wilma Carla e Karla Galdino (Baronesa Marinês
de Castro Pereira e Negra), Wilton Santos, Daiane Faustino e Cícero Vinicius (Negros), Juraci
Vicente, Eliana Belo e Mikaelen Sales (Participação Especial e Negra), Abigail Silva (Participação
Especial e Negra) e Sávio Luiz (Participação Especial e Negro).
Zumbá é o único rio, cuja nascente está
situada no território da cidade de São Benedito do
Sul/PE, hoje considerada a terra das águas e das

cachoeiras, de acordo com a Empetur que a incluiu na Rota Turística “Águas da Mata Sul”. Esse rio,
por longos e longos anos, matou a fome de muita
gente, irrigou terras e ajudou a deixar limpos
corpos e roupas dos são-beneditenses. Sua história remonta a chegada dos escravos fugidos,
advindos do Quilombo dos Palmares. É de uma
escrava que foge de lá, com medo da morte, que o
espetáculo fala, dos seus anseios, das suas necessidades, do amor, da ambição, da generosidade e do
ódio que fornecem estofos para amalgamar a alma.
Atores, professores, estudantes e contadores de histórias transformaram-se em pesquisadores, durante um ano. A partir dos resultados
obtidos muitos textos foram gerados, dentro do
projeto: a escritura dramática. Alguns foram aproveitados, outros foram refeitos e muitos foram
descartados por não contribuir para a feitura do
texto nal cuja responsabilidade me foi dada. Há
de se registrar a importância da contribuição dos
professores José Carlos Oliveira e Vilma Carlos.
Eles acabaram participando da encenação, pois
são educadores que adotaram nova postura em
sala de aula em busca de inovação pedagógica,
com viés cultural, histórico e ecológico. O resulta-

do está aí. Um espetáculo despojado que fala da
força do nosso povo, das injustiças cometidas
contra os pobres e os negros, justicando o porquê de até hoje essas diferenças carem patenteadas nos meandros das relações sociais que se
estabelecem dentro de um protocolo herdado dos
nossos antepassados que valorizam as máscaras
sociais, em detrimento da pessoa. Valoriza-se o ter
e não o ser, comenta o autor e pesquisador Didha
Pereira.Ficha técnica - Benedito Carlos e Celso
Medeira (cenotécnicos e aderecistas), Carmelita
Pereira (produção executiva e assistente de direção), Carla Silvânia ( contraregra e percursionista), Didha Pereira (direção, cenograa e dramaturgia), Carlinhos Fernandes (cenograa), José
Carlos Oliveira (dramaturgia, adereços, direção
musical, coreograas, maquiagem e apoio de
pesquisa), Márcio Monte (iluminação e assistente
de direção), Petrúcio Nazareno (gurinos e
coordenação de pesquisa), Catarina Silva e Deyse
Silva (costureiras), Wilson Silva, Jeferson Vladhy
e Didha Pereira (fotograas, gravação de vídeo,
programação visual e design), Sávio Silva (contrarregra e percussionista) e Vilma Carlos (apoio
de pesquisa).
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O POSTE COMEMORA 11 ANOS DE ATUAÇÃO
Divulgação

O

As Deixas

Cena de Ombela, que será apresentado dia 13 de novembro, dentro das comemorações de 11 anos de O Poste Soluções Luminosas

Divulgação

A

Henrique Celibi em Madléia + ou – Doida, dia 19 de novembro, em Paulista

=

Recebemos e agradecemos convites para os espetáculos Sob a Luz do Lampião e 4 Tempos, da
carolemos Dançarte, no Teatro Guararapes; da presidente da Academia Pernambucana de
Letras, Fátima Quintas, para o bate-papo informal com a poetisa Lourdes Sarmento e da
Interpoética para o lançamento do livro Um Monte de Glosas – repentes diversos, um apanhado
poético das mesas de glosas que o poeta pernambucano Clécio Ramos participou.
= MadLeia + ou – Doida, com Henrique Celibi, é atração no Cênicas -Festival de Teatro,
Dança e Audiovisual do Paulista - Edição 2015, na quinta feira, dia 19, às 19 horas. Ingressos
para o associado com a carteira do SATED/PE é R$ 5,00 , normal R$ 10,00.

Grupo O Poste Soluções Luminosas comemora seus 11 anos
de atuação na cena teatral com "Uma Semana Iluminada",
uma série de espetáculos encenados pelo grupo e por parceiros que
já passaram pelo palco do Espaço O Poste, ao longo de 2014/2015.
São eles: Cordel do Amor sem Fim (12/11 - 20hs); Ombela (13/11 - 20hs);
Demonstração de trabalho dos alunos do curso de interpretação O
Ator Total (14/11 às 17hs); A Receita (14/11 - 20hs); Contação de
História Bruna e a Galinha D' Angola (15/11 as 10hs da manhã); Contação de Histórias com Rosinha Galvão e Chico Domingues As Aventuras de Lucas e Bia (15/11 - 16:30 ) e encerrando a semana, o espetáculo O Açougueiro (15/11 - 20hs).
Formado por Naná Sodré, Agrinez Melo e Samuel Santos, o grupo O Poste Soluções Luminosas surgiu no ano de 2004
como grupo de Iluminação Cênica e durante a sua trajetória assessorou tecnicamente companhias e grupos, desenvolveu atividades
em vários espetáculos e ministrou cursos em várias instituições.
No ano de 2009 com a montagem do espetáculo Cordel do Amor sem
Fim, de Claudia Barral, ampliou seu campo de atuação, tornou-se
também um conunto de produção artística onde as pesquisas
teatrais calcadas no resgate antropológico aliado ao teatro físico
passaram a nortear as ações dos seus componentes.
Com esse perl vem, há cinco anos, em uma atividade de
pesquisa na matriz africana e essa como base de uma ancestralidade corporal e vocal pelo viés artístico teatral, traçando um paralelo
entre as incorporações dos Orixás nos terreiros de Candomblé e
Umbanda, procurando aproximar essa investigação aos processos
de Michael Chekhov, Vsevolod Meyerhold, Eugenio Barba e Jerzy
Grotowski. A Dança dos Ventos, a Antropologia Teatral, a Biomecânica, a irradiação, as entidades xamânicas e o imaginário dos
Orixás fazem parte do processo na construção e reconstrução dos
trabalhos.
O Poste ca localizado na Rua da Aurora, 529 (próximo à Secretaria de Defesa Social – Polícia Civil, esquina da
Aurora com Princesa Isabel, fones: 818835 6304 | 8727 8057 |
8649 6713 | 8768 5804. oposte.oposte@gmail.com e
http://oposteoposte.blogspot.com.br

Esporte
Movimento

té o dia 24 de janeiro de 2016, está aberta
para visitação, gratuitamente, da terçafeira, das 10 às 20h, e aos domingos, das 10 às
17h, na Caixa Cultural do Recife, a exposição
Esporte Movimento, contendo selos, moedas,
troféus, tochas, fotograas, vídeos, medalhas
originais e demais objetos relacionados a
história do esporte mundial, além de réplicas
táteis de algumas peças expostas, a m de
promover a inclusão de decientes visuais. O
público terá também a oportunidade de tocar
em uma tocha original. A exposição conta
com quase 900 preciosidades do esporte. A
glória, a saga atlética, o esporte enquanto
conquista da humanidade e os símbolos da
vitória, estão representados por diversos
artefatos na exposição. A idéia central é
apresentar um panorama das mais diferentes
dimensões que cercam a prática esportiva.
É difícil não se deixar contagiar pelo
espírito olímpico. O convite é para uma

viagem pela história do esporte, partindo das
civilizações mais antigas até os dias atuais, de
expectativa pela chegada dos Jogos no Rio,
em 2016. Todo o acervo é de propriedade do
ex-presidente da Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt), Roberto Gesta,
considerado o maior colecionador de
relíquias olímpicas do mundo, com mais de
70 mil artigos raros em sua residência, em
Manaus. Outro objeto que chama bastante
atenção dos visitantes é o modelo do capacete
utilizado por Ayrton Senna nos seus últimos
anos na Fórmula 1. O futebol também é
destaque, com réplicas das bolas utilizadas
nos Mundiais de 58 e 62. Ao lado, é possível
ver as medalhas distribuídas aos vicecampeões mundiais nas primeiras quatro
Copas. Na seção 'Esportes Violentos' um par
de luvas de boxe originais do século XIX
rouba a cena. Uma hora é suciente para um
giro bem proveitoso
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DIA 01-HERIKA ARAÚJO; 02 - EVONEIDE LIMA, SAIONARA BELARMINO; 04 - CRISTINANO
SILVA, DÉBORA AURELIANO, MARCELO LIMA, TERESA TÁVORA; 05 - CYRO MORAIS,
PATRICK NOGUEIRA; 06 - ADRIANO SILVA, FÁBIO COELHO, MARCOS ANTÔNIO MENDES; 07
- CARMEM LIMA, SUZANNA NAWAAR,ZI RODRIGUES; 08 - YALLE FEITOSA; 09 - GERALDO
CLÍMACO, PAULA AZEVEDO, ROGÉRIO COSTA; 10 - LEONOURA, MONIQUE NASCIMENTO; 11
-MAYSA BARROS; 12- ALINE FERREIRA, CARLOS SILVA, DHAYRA NOVAIS, MARIA; 13 - JOÃO
GUILHERME DE PAULA; 14 - ANTÔNIO BARROS, GEOVANE SOUZA;- 15 - HANNAH COSTA; 16 PEDRO AGUIAR; 17 - CÉLIA MEIRA; 18 - LÚCIA MACHADO; 19 - ANA LARISSA, LEIDE VIEIRA; 21
KARLA CAVALCANTI, VANIA COUTINHO; 22 - CARLINHO ARIEL, MITAFÁ; 24 - HERIQUE
CELIBI, RAPHAELA FRANÇA; 25 - BEATRIZ GONDRA; 26 - ERIKA FARIAS; 27 - BETO TRINDADE,
EMÍLIA; MARQUES, HERMYLA GUEDES, JÉSSICA LÍGIA; 29 - LUIZ SIMÃO; 30 - GABRIEL
ALBUQUERQUE, JOANA LIMA, JULYANNE ROCHA.

