Recife Antigo ganha novo Espaço Experimental

R

ecife ganha mais uma casa de
e s p e t á c u l o s, a d o G r u p o
Experimental ocupando o
primeiro andar da casa 199 da Rua
Tomazina, Recife Antigo, onde funciona,
há 15 a sede da companhia. Parceirias
foram fundamentais para a manutenção
e continuidade do projeto tais como as
com Tarcísio Resende (Grupo de
Percussão Quebra Baque), Gilberto
Trindade (Circo da Trindade), Marília
Rameh (Cia. Artefolia), André Brasileiro
e Tadeu Gondim (Coletivo Angu de
Teatro).São pessoas que compartilharam
conosco esse espaço e que, se hoje
e s t a m o s a q u i , r e f o r m u l a n d o,
t r a n s f o r m a n d o, r e i n v e n t a n d o,
recomeçando e recriando, sem dúvida
alguma, cada um deles foi de grande
importância nessas transições, diz a
bailarina e coreógrafa Mônica Lira.
A reformulação se deu pela necessidade
de recomeçar com uma nova configuração, de
sempre buscar o melhor. Desta vez com mais
atividades e locações, como pilates, espaço de
beleza, novos horários de turmas das atividades
regulares (dança contemporânea, jazz, barra-solo
e percussão popular) e a grande novidade, a sala
de espetáculos. O sentimento que move a minha
alma e, consequentemente, a minha dança,
primeiramente parte da necessidade humana, e
depois da falta de espaços na cidade. Desta forma
vamos encontrando caminhos para a
sobrevivência, principalmente partindo da
satisfação em realizar. Usando um pouco de
sensatez e uma pitada de loucura, criamos nossos
critérios a partir de inquietações que são próprias
do artista, mas principalmente muita entrega no
que fazemos e acreditamos Comenta Mônica
Lira, explicando:
O espaço não é novo, estamos há quase
15 anos nele, assim como a motivação que nos

Mônica Lira assina a direção e coreografia de Lumen, em cartaz no Espaço Experimental

levou a tal mudança. Mas quero reforçar que
pretendemos alugar a sala de espetáculos para
outras propostas da cidade, fazer com que os
artistas, tanto daqui quanto de outras
localidades, tenham no nosso espaço não apenas
mais uma opção de pauta para apresentações,
mas uma casa, que reinventamos e cuidamos com
todo o amor e profissionalismo que a arte e a
cultura merecem. O nome do lugar é Espaço
Experimental. Mônica Lira revela que o
Espaço Experimental quer conquistar
u m p ú b l i c o d i f e r e n c i a d o, m a s,
principalmente tocar e sensibilizar as
pessoas através do que faz e proporciona.
Está iniciando, agora, em novembro uma
montagem nova, execução de uma
pesquisa intitulada “A dança no corpo
desse lugar”. E, também, novo projeto

que finaliza o trilogia “Ilhados”, com
estreia prevista para o ano que vem.
Com duas obras em cartaz, todas
as sextas e sábados, a sala de espetáculos
do Espaço Experimental recebe as
penúltimas apresentações de Lúmen,
espetáculo de dança contemporânea do
Grupo Experimental, e Madleia + ou –
Doida, peça teatral de Henrique Celibi.
Os ingressos custam R$20 (inteira) e
R$10 (meia). A censura é de 16 anos. As
respectivas temporadas vão até os dias 24
e 25 de outubro, e quem chega cedo ainda
pode tomar uma cerveja gelada no bar
localizado dentro do próprio espaço.
Lúmen tem coreografia e direção
de Mônica Lira (Grupo Experimental),
concepção de Mônica Lira e Marcelo

Zamora, iluminação de Alber to
Trindade, intérpretes: Lilli Rocha,
Jennyfer Caldas, Januária Finizola,
Rafaella Trindade, Gardênia Coleto,
Ramon Milanez e Jorge Kildere e
produção de Emeline Soledade.
Percebemos a ambiência sonora da sala
escura de cinema. Como em um roteiro
c i n e m a t og r á f i c o, L ú m e n , d o G r u p o
Experimental, descortina as emoções, apresenta
uma síntese das relações humanas, que sempre
protagonizaram as criações do grupo. As questões
que servem de trilha para esta composição
coreográfica provocam uma discussão atual. A
tecnologia está a serviço do corpo ou seria o
contrário? A vida imitando a arte ou vice-versa?
Sem pretender “as respostas”, Lúmen se constrói
falando de amor, de modo confessional, aliás,
como na própria história do cinema. O uso da
tecnologia aliado à dança resultou nessa
experiência inovadora, adianta a coreógrafa
Mônica Lira.
O Espaço Experimental propõe
nova atividade para o primeiro andar da
casa 199 do Recife Antigo, que passa a ser
também uma sala de espetáculos sob os
cuidados do Grupo Experimental de
Dança,. Ainda dentro da nova proposta,
o espaço abriga aulas de jazz e barra-solo,
com a professora Heloísa Duque, de
dança contemporânea, em turmas
ministradas por Mônica Lira, Januária
Finizola, Gardênia Coleto e Luiz
Roberto, e de percussão popular, com o
percussionista Tarcísio Resende (Grupo
de Percussão Quebra Baque). Além disso,
o público que circular pelo bairro
também terá um espaço de beleza, o Um
a Um, aos cuidados da também bailarina,
Jennyfer Caldas, e um estúdio de pilates, o
Ponto6, da bailarina e fisioterapeuta
Rafaella Trindade.

Dançando na Rua volta
com Outubro Rosa
Na Praça do Arsenal, Recife Antigo, o Dançando na Rua é atração no dia 26 de outubro

C

oordenado pela bailarina e precursora da dança de salão em
Pernambuco, Andréa Carvalho, o Dançando na Rua está de
volta, dia 26 de outubro, no bairro do Recife Antigo, na Praça
do Arsenal, com apoio da Prefeitura da Cidade do Recife/Secretaria
de Turismo, em edição especial pela campanha do câncer de mama,
intitulada Outubro Rosa. Sucesso na década de 90, onde acontecia na
Av. Marques de Olinda, nas quintas feiras à noite, trazendo um
público da dança de salão, comerciários, admiradores e amantes da
dança a dois, teve seu retorno em maio 2013, A convite da Andréa
Carvalho, os dançarinos e coreógrafos, Roberto Cristiano e Cinthia
Marcelle, ingressaram na nova produção do dançando na rua,
ajudando a difundir e organizar ainda mais esse mega-evento. Por
ter ficado uma década sem acontecer, teve grande força e retornou
com muitas idéias e com grande sucesso.
Tornou-se o maior baile de dança ao ar livre do mundo,

com um novo formato e sempre acontecendo no último domingo
de cada mês. Iniciando com apresentações de profissionais e
amadores de todos os segmentos, dj de dança de salão tocando
todos os ritmos, aulão de zumba e dança solta, logo em seguida tem
as apresentações ao vivo de grandes orquestras da região, animando
e formando ao ar livre um imenso baile a dois.
Sem características de festival ou competição de dança,
tem o intuito de trazer a todos lazer de forma dançante, sem
prioridade e sim democratizando o evento para todos. O Dançando
na Rua tem parceria com o SATED-PE, possibilitando assim que
todos os profissionais sejam remunerados com cachês. Foi uma
grande conquista, pois é de grande importância que todos os bailarinos
registrados como profissionais recebam os seus cachês. Quem ainda não tem o
DRT, procure a sede do SATED-PE na Casa da Cultura com Ivonete Melo
para filiar-se ao sindicato, diz Andréa Carvalho.
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Grupo teatral Jovem em Cena comemora 15 anos
Divulgção

Madleia + ou – doida é atração
no Espaço Experimental

O GrupoTeatral Jovem em Cena festeja aniversário com o espetáculo Há uma Palavra no Meio do Caminho

O

Grupo Teatral Jovem em Cena, do Sesc
Santo Amaro, Recife, comemora 15
anos de atuação no dia 24 de outubro.
Atualmente formado,por 20 alunos, o conjunto
surgiu em 1998 para oferecer aos jovens da
comunidade do bairro e regiões circunvizinhas a
oportunidade de adentrar no universo teatral. A
comemoração acontece na própria unidade com
a apresentação do espetáculo, Há uma Palavra no
Meio do Caminho, no Teatro Marco Camarotti, àss
17h do dia 24. Após a encenação, haverá uma
confraternização no salão de festas da unidade.
Dentre os trabalhos realizados pelo
Grupo Teatral Jovem em Cena no decorrer
desses anos, estão:Droga de Vida, de Érico José,
A Viagem de um Barquinho, de Silva Ortoff, A
Revolta dos Brinquedos de Pernambuco de Oliveira,
De Passagem, criação de Flávio Santos e o Grupo
Teatral Jovem em Cena, Carrossel, criação de
Flávio Santos e Grupo Teatral Jovem em Cena.
Atualmente, o grupo é formado por 20 alunos.
Segundo Flávio Santos, orientador

pedagógico, diretor dos espetáculos e coordenador do Grupo Teatral Jovem em Cena, o verdadeiro sentido do teatro sempre estará atrelado à
junção da educação e da cultura. “Concluímos e
entendemos que o fazer teatral é uma prática
saudável onde desenvolvemos a aprendizagem
dentro de um contexto educativo e cultural”,
declara.
Santos explica como se dá o processo
de inclusão e interação dos alunos: “O faz-deconta domina de uma forma espontânea, através
da composição de aulas, jogos, atividades participativas e situações do cotidiano do aluno, trabalhando os conteúdos de Improvisação Teatral,
Expressão Corporal e Vocal.”, complementa.
A arte é uma prática educativa e prazerosa para o Jovem em Cena, desenvolvendo,
através das aulas de artes cênicas, o potencial
artístico-criativo, além de ajudar na formação
pessoal e profissional dos educandos, auxiliando
na desenvoltura, amadurecimento e desenvolvimento de habilidades para a vida de todos.

Trupe Pernilongo's faz festa
para crianças na Várzea

E

spetáculo baseado no formato da colagem teatral, “Madleia + ou – doida, com
roteiro traçado por Henrique Celibi e
no
direção de Carlos Bartolomeu, é atração
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Palhaço Pipiu é homenageado em festa para crianças na Várzea

Trupe Circense Pernilongo's, realizará
um evento beneficente na Comunidade da Vila Arraes - Várzea no dia 25 de
outubro, das 14h às 17h,com a homenagem ao
Palhaço Pipiu pois o título é Palhaço Pipiu e as
Criançadas. Será uma festa das crianças, com
números circenses, brincadeiras, teatro infantil
e sorteios Para isso está arrecadando brinquedos, pipocas, e outras guloseimas. Para a 3ª
Festa das Crianças qualquer pessoa pode aju-

dar a levar um pouco de sorriso e felicidade
para quem precisa e não tem, A ajuda vai ser de
fundamental importância, como também a
presença de todos com familiares e amigos
para uma tarde divertida. Para maiores informações (081 8747-0229) Jonauto Andrade, ou
(081) 8599-1538 Sérgio Mania. Realização:
Trupe Circense Pernilongo's Local: Comunidade da Vila Arraes - Várzea - Recife - PE
(Campo da Vila Arraes).
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cional de Dança do Recife está assim:
Espetáculos – Dia 16/10 – abertura, 20h,no
Teatro de Santa Isabel;dia 16, às 10h, na Estação
Central do Metrô, ConTexto (Maria Paula Costa
Rêgo/PE), 12h30 no Paço Alfândega, Viva o
Frevo (Balé Popular do Recife/PE), 20h, no Teatro
Apolo, Os Sete Buracos (Compassos Cia. de Danças
/PE); dia18, às 10h, na Estação Central do Metrô,
Involuntário (Cia. Etc./PE), 12h30 no Paço Alfândega, A Chegada de Lampião no Inferno (Raio de
Sol/PE), 20h no Teatro Luiz Mendonça, Alemdamazônia (CarolemosDançarte/PE); dia 19, às 10h,
na Praça da Independência, Involuntário (Cia.
Etc./PE), 12h30 – no Paço Alfândega, Hip Hop
(StepEvolutionCrew/PE), 19h no Teatro Apolo,
Nihil Obstat (J. Gar. Cia. Dança Contemporânea/SP), 20h30 no Teatro de Santa Isabel, 2 Mundos (Cia. Mariana Muniz de Teatro e Dança/SP).
Dia 20, 20h no Teatro Hermilo Borba Filho,Anticorpo (Saulo Uchoa/PE); dia 21, às20h , no Teatro
Barreto Júnior, Divertissement (Studio de Danças/PE), 20h30 – Teatro Apolo,Territórios (Acupe
Grupo de Dança/PE); dia 22, às 12h30 no Paço
Alfândega, Sete Solos (Sete/PE), 20h, no Teatro
Luiz Mendonça, Rio de Contas (Cia. de Dança
SESC/PE); dia 23, às 12h30, no Paço Alfândega,
ConTexto (Maria Paula Costa Rêgo/PE), 8h30, no
Paço do Frevo, Planta do Pé (Cia. Soma/SP), 19h,
no Centro Cultural Correios, De Solos e ColetivosNó e Baobá (Quitanda e Núcleo Vagapara/BA), 20h, no Teatro Hermilo Borba Filho, O
Silêncio e o Caos (Dielson Pessoa/PE).
Dia 24, às 12h30, no Paço Alfândega, Recifervendo
(Cia de Frevo do Recife/PE), 19h no Centro
Cultural Correios,Solos e Coletivos , Canto. Piu! e
Cotoco (Quitanda e Núcleo Vagapara/BA), 20h no
Teatro Hermilo Borba Filho, Partida (MudanzasEscénicasClap!/Argentina); dia 25, às 12h30 –
no Paço Alfândega, Trajetos e Trejeitos (Flaira Ferro
e Alisson Lima/SP/PE), 14h no Sítio Trindade,
Ginga B. Boys e B. Girls (Batalha Hip Hop (Associação Metropolitana de Hip Hop em PE), 19h no
Teatro Barreto Júnior, Expiação (Pulsar Cia. de
Dança/MA), 19h no Centro Cultural Correios,De
Solos e Coletivos - As Borboletas, Serenatas e Inbox
(Quitanda e Núcleo Vagapara/BA), 20h30 no
Teatro de Santa Isabel, Ecos (Cia. Fragmento de
Dança/SP); dia 26, às 12h30 no Paço Alfândega,
Dança Afro (Bacnaré/PE)

O Balé de Cultura Negra abre o 19º Festival Internacional de Dança do Recife no Teatro de Santa Isabel
Divulgação

O

19º Festival Internacional de Dança do
Recife (FIDR)movimenta os teatros e
espaços públicos do Recife de 16 e 26 de
outubro com espetáculos de dança de vários
gêneros, afro, clássico, contemporâneo e popular.
O Paço do Frevo e a Escola Pernambucana de
Circo também serão espaços para discussões e
debates. Apresentações de 24 grupos nacionais e
internacionais, além de debates, oficinas e seminários vão atuar em 14 pontos espalhados pela
cidade.
A abertura será no dia 16 de outubro, no
Teatro de Santa Isabel, com a estréia do espetáculo Nações Africanas, do Balé da Cultura Negra Bacnaré. Nos teatros, os ingressos terão preços
populares, R$ 10 e R$ 5. Já nos demais espaços, a
programação é gratuita. Este ano, o FIDR traz
para a capital pernambucana dois espetáculos
estrangeiros. O grupo MudanzasEscénicasClap!
virá da Argentina para apresentar o espetáculo
Partida, que será apresentado no dia 24, no Teatro
Hermilo Borba Filho. No dia 26, é a vez da Companhia belga As palavras - Compangnie Claudio
Bernardo apresentar no palco do Teatro de Santa
Isabel o espetáculo L'assautdescieux, uma combinação poética de dança, música, teatro e circo.
Entre os grupos convidados está a Cia.
Mariana Muniz de Teatro e Dança (SP), com um
espetáculo é voltado para o público ouvinte e
não-ouvinte. A performance 2 Mundos investiga
as relações entre as linguagens da dança e do
teatro em diálogo com a Língua Brasileira de
Sinais (Libras). A dança pernambucana também
terá seu espaço. Ao todo, 16 companhias, além de
bailarinos e coreógrafos vão atuar durante o festival. Entre os destaques estão a Cia. de Dança Sesc
Petrolina, com o espetáculo Rio de Contas, os bailarinos Dielson Pessoa, com o solo O Silêncio e o
Caos, além de Saulo Uchôa, com a performance
Anticorpo, inspirada em sua experiência de um
tratamento de câncer. A programação também
incluirá debates, oficinas e seminários. O Centro
Cultural dos Correios também está na rota do
FIDR. É lá que acontecerá a oficina “Improvisatório”, com Rossana Alves (BA), de 23 a 26 de
outubro, e os seminários RecorDança 2, nos dias
17 e 18, que terá como tema "10 anos: Movimentos de Memória"; e "Circular É Preciso”.
A programação completa do 19º Festival Interna-

Divulgação

Festival Internacional de Dança movimenta o Recife até o dia 26

A Compangnie Claudio Bernardo apresentará no Teatro de Santa Isabel L'assautdescieux, no dia 26 de outubro

Divulgação

Programação pedagógica

Cia. de Dança Sesc Petrolina, é um dos destaques pernambucanos com o espetáculo Rio de Contas

A

programação pedagógica do FIDR
incluirá debates, oficinas e seminários. O
gerente geral do Paço do Frevo, Paulo
Braz, deu as boas vindas ao evento, que também
acontecerá no local. “O fato de a gente agregar o
equipamento cultural ao Festival Internacional de
Dança do Recife é uma forma de fazer as pessoas
se apropriarem desse espaço e de curtirem o frevo
também”, comentou.
O Paço do Frevo receberá as oficinas
“Corpos Híbridos”, com Juliana Manhãs, no dia
17, e “Frevo, de uma dança nacional a uma dança
pessoal”, com Maria Eugênia Almeida, de 20 a 24.
No dia 23, ela se apresenta no local com o Grupo
Soma (SP), no espetáculo “Planta do Pé”.
O Paço abrigará também os debates sobres os
espetáculos do Festival, comandados pela
bailarina Viviane Souto Maior (BA), nos dias 20,
22, 24 e 26. “É uma felicidade a gente poder
contribuir com um evento como esse.
Acompanho o festival há alguns anos,
principalmente em seus debates, e a gente percebe
que o que vem sendo solicitado como necessário
pelos artistas locais está sendo contemplado
dentro do possível, coloca a gerente de Dança do
Paço do Frevo, Daniela Santos.
O Centro Cultural dos Correios também
está na rota do FIDR. É lá que acontecerá a oficina
“Improvisatório”, com Rossana Alves (BA), de 23
a 26 de outubro, e os seminários RecorDança 2,
nos dias 17 e 18, que terá como tema 10 anos:
Movimentos de memória; e Circular É Preciso,
que discutirá estratégias para a circulação de
espetáculos, nos dias 18 e 19.
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SATED-PE
participa
do Re(existe)
Parque

Divulgação

O

SATED/PE participou do ato
político-cultural (Re) Existe Teatro
do Parque, representado pelo diretorsecretário, Vavá Schön-Paulino, designado
para esta ação. Durante o ato organizado pelo
Grupo de Teatro João Teimoso, na frente do
nosso teatro já quase centenário, em prol da
sua urgente reforma e reabertura Vavá
participou de várias intervenções culturais.
Registramos aqui o nosso pesar pela
ausência absoluta dos nossos pares artistas e
técnicos. Apesar do que muitos dos nossos
artistas falam em entrevistas, cobrando dos
outros participação na vida política e cultural
da cidade, a falta de todos foi total. Presenças
significativas foram as de Feliciano Félix da
Artepe, Roger de Renor com o Som na Rural
e os componentes do Gr upo João
Teimoso.A luta continua, aguardamos todos
no próximo ato!
Vavá Schön-Paulino representou o SATED-PE
no ato(Re) Existe Teatro do Parque

Workshop de dança de rua
· O Animatroonicz, de Pe
rnambuco, obteve o 1º lugar so
lo danças urbanas, categoria av
ançado,
do Festival de Dança de
Teresina-PI, recentemente. Pa
rabéns a
todos os integrantes do gr
upo.
· Agradecemos o convite
que o
cantor Gonzaga Leal no
s enviou
para a temporada do sh
ow De
Mim, em novembro, no
Teatro
Décio de Almeida Prado,c
om as
participações de Cida M
oreira e
Consuelo de Paula, patro
cínio da
Secretaria de Cultura da Pr
efeitura de São Paulo. De Mim é
de dentro
pra fora, é o auge do rigor gon
zaguiano.
Uma disciplina que ele traz de
rigoroso
convívio com a música, a sua
segunda
expressão. A primeira foi e
continua
sendo a contemplação, escrev
e Déa
Trancoso na apresentaç
ão do
espetáculo.

N

este mês de outubro o espetáculo
Nem Tente, do Grupo Totem, realiza
temporada no Teatro Ar raial
sempre às sextas e sábados às 20h.
A performance inspirada nos poemas de Charles Bukowski, traz à cena por
meio do corpo, música ao vivo, projeção, voz
e demais elementos, intensas confrontações
com o mundo trivial. Essa tessitura de
expressões, propõe um constante ato de
criação e diálogo entre si e com o público, que
se torna coautor da energia gerada na ação.
Nem Tente potencializa o trecho " se vai tentar,
vá até o fim, do contrário, nem comece",
onde a violação do estado atual das coisas,
alvos de críticas e reflexões do autor, emergem e reverberam por todos os corpos pre-

sentes. Ficha técnica: adaptação/dramaturgia:
Totem, a partir de fragmentos poéticos de
Charles Bukowski, encenação e coordenação
geral de Fred Nascimento, preparação corporal de Lau Veríssimo, música original de Cauê
Nascimento, Fred Nascimento e José Everson, atrizes-performers: Gabi Cabral, Juliana
Nardin, Lau Veríssimo e Taína Veríssimo,
designer de figurino e maquiagem do Totem,
designer de luz de Inaê Veríssimo, operador
de luz - Rodrigo Oliveira, tratamento de imagens de Eduardo Souza e Uirá Veríssimo,
exibição de imagens de Ronaldo Pereira e
Inaê Veríssimo, direção de palco de Tatiana
Pedrosa, fotografia de Fernando Figueiroa,
produção de Totem e produção executiva de
Taína Veríssimo.

Janela de Cinema

A

quinta edição do Janela do Cinema
traz uma programação de 13 clássicos
que prometem lotar o Cinema São
Luiz e Cinema da Fundação, de 24 de outubro
a 2 de novembro. São longas-metragens em
cópias novas ou restauradas, nos formatos
DCP e 35mm.O programa, que este ano tem
como tema Estradas Perdidas, é um dos mais
e s p e r a d o s e d i s p u t a d o s d o Ja n e l a
Internacional de Cinema do Recife e desta vez

traz obras de mestres como David Lean,
Nicholas Ray e Wim Wenders (“Paris, Texas”,
que completa 30 anos), além de títulos
emblemáticos do horror, aventura e ficçãocientífica, entre eles “Os Caçadores da Arca
Perdida”, de Steven Spielberg, “Alien”, de
Ridley Scott, “O massacre da serra elétrica”,
de Tobe Hooper, “O comboio do medo”, de
William Friedkin e “Mad Max 2”, de George
Miller.

Outubro 2014
Dia 01 - Ronaldo Brito, Oscar Fidelis; 02 -Isaltino Caetano, Marcio Gonçalves; 03 André Felipe, Maria Oliveira, Pablo Cavalcanti; 04 - José Francisco; 05 - Severino
Florêncio; 07 - Everton Gomes, Ricardo Vendramini; 09 - João Paulo, Natascha Falcão;
10 - Helijane Rocha, Gerdenia Alves, Karla Yannara, Marizete Alencar; 11 - Jana Figarella;
13 - Edvaldo Farias; 14 - Brenda Schettini, Natan Maciel; 16 - Aleksandra Duran, Mônica
Farina; 17 - Berinjela, Guilherme Coelho; 18 - Marilu Oliveira; 19 - Fernando Pereira,
Manoel Roberto, Victor Hugo; 21 - Mestre Zé Lopes; 22-Silvana Montepin; 25-Adelmo
Andrade; 30 Marco França, Nic Santiago; 31 Diego Viana, Miltwo.

