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Moisés Neto pretende adaptar
parte da obra de Jomard para teatro
Divulgação

R

Jomard Muniz de Bri o prestigiou o lançamento do livro de Moisés Neto

M

oisés Neto revelou, por ocasião do lançamento do
livro sobre Jomard Muniz de Britto, que também
pensa em adaptar parte da obra de Jomard para
os palcos em 2016, segundo declarou ao Ribalta. Os Abismos
da Poeticidade em Jomard Muniz de Britto, está à venda na
Livraria Jaqueira (Recife). Trata-se de um estudo sobre os
7 livros de JMB, mais um feito em parceria com mais dois
autores. Jomard fez parte da equipe de Paulo Freire,
exercitou o Tropicalismo e o cinema Super 8 e foi professor
da UFPE e UFPB. Suas ideias são libertadoras e
questionam o status quo.
A obra de Moisés Monteiro de Melo Neto é
dividida em três partes:1) Anos 70 e 89; 2) Anos 90; 3) De
2001 em diante. São quase 400 páginas num mergulho na
obra radical que discute sexo, política, pedagogia, losoa,
poesia e muito mais. Foram quatro anos de pesquisa bem
apurada. O livro contém depoimentos de Caetano Veloso,
Gilberto Gil, Anco Márcio Tenório Vieira e outros
intelectuais que fazem parte do círculo de JMB (Jomard
Muniz de Britto).
Lucila Nogueira faz o prefácio: "Um trabalho sem
dúvida difícil e desaador, este de atravessar as camadas de
signicação, percorrendo várias décadas de uma produção
à qual se reúne a teoria presente em dois ensaios dos anos
60 e mais um livro posterior em co-autoria, com Jomard. A
verdade é que as vanguardas nacionais resultam celebradas
de modo crítico e contextualizado em Do Escrevivendo aos
Atentados Poéticos, tese de doutorado defendida por
Moisés em 2011, na UFPE, PPG Letras, sob nossa
orientação formal que apenas saiu acompanhando as
imagens sucessivas de um caleidoscópio intelectual que
representava um entendimento fulgurante, por parte de
Moisés, desse grande comunicador e intelectual que
plasmou o percurso de várias gerações.
JMB e Moisés ocupam este espaço de diálogo e
integração das artes interdisciplinares contemporâneas,
cada qual trazendo a intensidade de uma experiência
colada na pele como tatuagem que perdura e se multiplica
a cada nova experiência intelectual no coração da
linguagem. E não poderia ser diferente, um trabalho que
surgiu de modo disciplinado e esfuziante trazendo tantas
informações que a simples tese não conseguiria comportar
tudo aquilo que o orientando dominava e estava sempre
relacionando em conexões ontológicas e comparativas. Por
certo, lhe era de utilidade tanto a sua experiência nas artes
cênicas, como no ofício de professor, além de uma sintonia
especial desenvolvida com relação à importância da
contribuição do corpus, que não se negou a ser ouvido na
consecução da escrita acadêmica. Havia uma troca especial
naquelas manhãs de Boa Viagem, em que de um lado era
perseguido o conhecimento e de outro, a sobrevivência:
revezamento de aluno e mestra na dignidade da relação
que ultrapassa a problemática pessoal, na doação ao
trabalho de engrandecimento das vocações. Apesar das
minhas diculdades de saúde, não aconteceu qualquer
deslize na disciplina do autor deste livro que já trazia tudo
pronto, precisando apenas de algumas indicações formais.
A poesia que desnuda o engano sem propor uma verdade
absoluta, o tratando dos signos de uma maneira inovadora,
para além do estereótipo; literatura como luta e também
prazer, desmontando expressivamente as mitologias da
cultura burguesa, sem deixar de levar em conta a esfera dos
sentidos, a participação do corpo no discurso do intelecto.
Memória como parte essencial da ação e não simples
representação, vetor da diferença e similitude do
pensamento contemporâneo. Uma passagem da posição
diante do mundo a uma ação nele: estes alguns tópicos
especícos abordados por Moisés, nestas quase
quatrocentas páginas inaugurais sobre a produção literária
do poeta, professor e pensador da cultura brasileira Jomard
Muniz de Britto, que em boa hora o SESC decidiu levar
para um público maior do que o estritamente acadêmico.
Vamos todos à leitura."

20º Festival Internacional de Dança
conta com 19 companhias

Divulgação

ecife sedia o 20º Festival Internacional de Dança do Recife, de 17 a 25 de
outubro, uma realização da Prefeitura
do Recife, através da Secretaria de Cultura e
Fundação de Cultura Cidade do Recife. Para
o público, o 20º FIDR vai representar uma
agenda de nove dias com 24 apresentações,
entre elas, a da Debris Company (Eslováquia), do Grupo Corpo (MG), a Quasar
(GO) e a Compassos Cia. de Dança (PE). A
coletiva com os detalhes do festival contou
com a presença do presidente da FCCR,
Diego Rocha, do gerente de Artes Cênicas,
Romildo Moreira, da gerente de Dança e
coordenadora do FIDR, Mônica Lira, e de
representantes da Secretaria de Cultura do
Estado, Fundarpe e de integrantes do movimento de Dança do Recife.
O presidente da FCCR, Diego
Rocha, destaca que para a cultura eventos
como o FIDR são imprescindíveis e que há o
compromisso para que eles aconteçam. “A
Prefeitura entende que os festivais, além de
serem uma excelente oportunidade para o
público, são fundamentais para que os artistas da cidade possam se manter atuantes. Por
isso, o uso do edital, para que todos possam
participar de uma grade que privilegia as
produções feitas aqui. O 20º FIDR será uma
grande festa, de qualidade, com mais de trinta apresentações, durante nove dias”, armou.
Ao todo participam 19 companhias
representando vários estados do País, além
de grupos locais. Os espetáculos serão apresentados nos Teatros Santa Isabel, Apolo,
Hermilo Borba Filho e Luiz Mendonça, e
também na Praça do Arsenal da Marinha, no
bairro do Recife, no projeto Dançando na
Rua, dentro do Recife Antigo de Coração, no
domingo (25). Comemorando a 20ª edição o
FIDR traz de volta ao Recife, depois de vários
anos, o Grupo Corpo que celebra 40 anos de
atividades e 35 obras em 2015, com o espetáculo Corpo 40 anos, composto pela “Suite
Branca” e “Dança Sinfônica”. Quem vem pela
primeira vez aos palcos do Recife é o grupo
Mercearia de Ideias (SP). Já o Grupo Acaso
(PE) estréia no festival o espetáculo Prece, sua
mais nova criação.
Além disso, o Recife será a única
cidade do Brasil a receber a Debris Company,
da Eslováquia, com o espetáculo Soliloquy, um
solo com expressão dramática baseado no
último capítulo do romance Ulysses, do
escritor irlandês James Joyce. A vinda da
Debris Company é uma parceria entre a
Prefeitura do Recife, a Prefeitura da cidade de
Bradeslavsk e o Consulado da Eslováquia na

A Cia. Corpo, de Minas Gerias, que comemora 40 anos de existência, é uma das atrações do 20 Festival Internaional de Dança do Recife

capital pernambucana.
A dança produzida em Pernambuco
estará bem representada por grupos como
Cia. Etc, Compassos Cia. de Dança, Cia. Vias
da Dança, Balé Popular do Recife e artistas
independentes como Flávia Pinheiro, Daniela Santos, entre outros. A programação contempla ainda as danças urbanas. Noutra
parceria, desta vez com a Associação Metropolitana de Hip Hop de Pernambuco, acontece a Mostra de Danças Urbanas nos dias 23
e 24 de outubro, das 16h às 21h, no Teatro
Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, em
Boa Viagem. A atividade, que tem entrada
franca, vai contar com dez competidores,
incluindo um da Bahia, e pretende apresentar
o que de melhor o estilo tem no Estado.
No domingo (25), o 20º FIDR vai
para a rua celebrar a dança junto com o público que participa do projeto Dançando na
Rua, dentro da programação do Recife Antigo de Coração, no Bairro do Recife. A partir
das 16h, onze grupos passam pelo palco montado na Praça do Arsenal: Studio de Danças,
Cia. Carolemos Dançarte, Balé Deveras (que
comemora 35 anos), Cia. Malungo, Cia.
Sopro de Zéfero, Obirim Mejeji, Cia. Pernambucana de Sapateado e Dança, Carvalho Cia.
de Dança, Mostra de Danças Urbanas, Espaço e Grupo Endança, Cia. do Frevo do Recife
(da Escola Municipal de Frevo Maestro
Fernando Borges) e Cia. de Dança Fátima
Freitas.
Antes da noite de abertura, a cidade
já começa a respirar dança. De 13 a 17, no
Centro Apolo-Hermilo, acontece a residência “Estratégias de Composição em Dança”
com Vanilton Lakka, mineiro, professor da

Universidade Federal da Bahia. Vinte e cinco
bailarinos recifenses foram selecionados.
Lakka também realiza o encontro teórico/prático “Conexões Entre Dança Contemporânea e Danças Urbanas” no Centro de
Artes da UFPE Cidade Universitária, dia 15.
Numa parceria com o 20º FIDR, o
Paço do Frevo realiza a ocina “O Movimento Autêntico”, com Soraia Jorge. A iniciativa
vai atender a dois públicos: no dia 23, para
quem já tem alguma prática, e no dia 24, para
quem ainda não tem experiência. Informações sobre inscrições devem ser obtidas
direto com o Paço do Frevo pelo telefone:
3355.9527. Duas rodas de conversas também
integram a programação. A primeira, intitulada “Os Bastidores da Cena. O que possibilita o movimento da dança?”, será realizada no
dia 19, com Adriana Gehres, Mônica Lira, Iris
Macedo e Raimundo Branco e mediação do
Movimento Dança Recife, no Teatro Arraial,
na rua da Aurora. A segunda, no dia 20 de
outubro, no mesmo local, terá como tema,
“Onde se forma o corpo que dança?”, e vai
contar com Luiz Roberto, Tainá Veríssimo e
Diogo Lins, e mediação do Acervo RecorDança. Conra a programação completa dos
espetáculos na página 3.
Serviço: 20º Festival Internacional
de Dança do Recife, de 17 a 25 de outubro;
Locais: Teatros Santa Isabel, Apolo, Hermilo
Borba Filho, Luiz Mendonça e no projeto
Dançando na Rua, dentro da programação do
Recife Antigo de Coração, no bairro do Recife. Ingressos: R$ 10,00 (inteira) / R$ 5,00
(meia). Informações: 3355.3137 (Gerência de
Artes Cênicas do Recife) e www.facebook.com/festivaldancarecife

25º Feteag será realizado de 23 a 31 de outubro em Caruaru
Divulgação

O prefeito de Caruaru, José Queiroz, recebe Arary Marrocos,
para garantir apoio nanceiro ao Festival de Teatro do Agreste 2015

O

Teatro Experimental de Arte (TEA),
grupo teatral que é um dos Patrimônios Vivos do Estado de Pernambuco,
vai realizar o 25º Feteag (Festival de
Teatro do Agreste), de 23 a 31 de outubro de
2015, nos Teatros João Lyra Filho e Rui Limeira Rosal (SESC Caruaru), com entrada sempre franca. Arary Marrocos e Fábio Pascoal,
mãe e lho, coordenam o festival que vai

contar com algumas atrações nacionais, como
a peça “Mercedes”, da Galharufas Companhia
de Teatro (PB), com texto e direção de Paulo
Vieira; a montagem infantil "E a Casa Caiu!",
da Companhia da Sombra (SP), com atuação
e bonecos de Daiane Baumgartner; além da
Mostra Estudantil, com montagens como
“Nossa Cidade”, do Curso de Interpretação
Para Teatro do SESC Santo Amaro; e “O Mar
de Fiote” e “Woyzeck”, ambas com alunos da
Licenciatura em Teatro da UFPE.
O prefeito de Caruaru, José Queiroz
recebeu em seu gabinete a fundadora do Festival de Teatro do Agreste - FETEAG, Arary
Marrocos para garantir o apoio à 25ª edição
do festival cumprindo o que havia prometido
no início deste ano. “Nós somos sensíveis e
entendemos a importância do festival que
tanto difunde a cena teatral do nosso município, e mesmo com as diculdades, vamos dar
esse aporte nanceiro para ajudar no custeio
do projeto”, lembra o prefeito José Queiroz.
Com o apoio nanceiro, será possível custear os cachês dos diretores do festival,

alimentação e transporte durante todo o
período do evento. A programação completa
será divulgada em uma coletiva de imprensa,
prevista para o dia 14. “Ficamos muito felizes.
Nossa preocupação maior é com a formação.
Quem participa do festival sai melhor
enquanto pessoa e prossional”, comemora a
fundadora do Festival de Teatro do Agreste,
Arary Marrocos.
O bonequeiro e ator Sebastião
Alves, o conhecido Sebá de Caruaru, é o homenageado do festival. Além de sua participação
em alguns espetáculos do “Mamusebá”, a Cia.
Máscaras de Teatro, dirigida pelo bonequeiro
Sebastião Simão Filho no Recife, é uma das
atrações convidadas com a divertida montagem para crianças, Fabulário. O evento pretende lançar um olhar sobre a arte bonequeira em
especial. O tema escolhido para esta 25ª edição do FETEAG foi “O Teatro de Formas
Animadas” e é inspirado pela frase profética
“Não dormir para sonhar!”, do poeta e ceramista Mestre Galdino. Mais informações:
www.feteag.com.br
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Sebastiana e Severina
estão no Teatro Arraial

Sonhos do Palhaço Nuneco

pós a participação no 3º Encontro de
Palhaços do Mundo em Portugal, Sonhos do
Palhaço Nuneco, do Grupo Ciarte, está em
cartaz no Teatro Rui Limeira Rosal (SESC), em
Caruaru nos dias 1,8 e 15 de Outubro às 20h. O
espetáculo busca através dos mecanismos repetitivos de um palhaço, nas idas e vindas de uma
viajem no sonho, trazer a tona a experiência
amorosa de Nuneco, um palhaço que ao encontrar o seu amor percorre um caminho de sonhos,
onde ele descobre que a sua bailarina simplesmente sumiu. Ao descobrir a existência desse
amor, ele parte em busca desse sonho de reencontrá-la e viver a imaginação criada a partir do
palhaço.
O espetáculo já visitou algumas escolas
da cidade e vem completando com essa temporada mais de 30 apresentações. A direção é de Eduardo Machado, mestre em Artes Cênicas pela

UFBA, e o texto (roteiro) é de Rafael Amâncio,
que também interpreta o Nuneco. Procuramos
atraves do palhaço tradicional homenagear o palhaço, o
que pra nós é algo muito tradicional e merece cuidado, e
Nuneco surgiu desse sonho por algo melhor, pelo amor,
ressalta Eduardo Machado
A peça visa auxiliar a descoberta do palhaço
interior de cada pessoa, a partir dos seus mecanismos clawnescos, o espetáculo trabalha a linguagem e a poética contemporânea da existência
do ser. Na cha técnica estão Mariana Granja,
Sarita Lira e Caio Santana. Nas apresentações
marcadas para o Teatro Rui Limeira Rosal,
ingressos disponíveis na bilheteria do teatro, aos
preços de R$: 10,00 meia e R$: 20,00 inteira. Além
disso o projeto tem o apoio da Brindgraf, Assartic, Sated, Feteape, Sesc, Fafe cidade das artes, Tv
Asa Branca, Rádio Liberdade, Jornais Extra,
Vanguarda. A realização é da Cartola Produções.

Milena Medeiros

OFICINAS DE PERCUSSÃO GRATUITA
PARA CRIANÇAS EM CAMARAGIBE

Maker Mídia

D

Cena de Sebastiana e Severina, que cumpre temporada no Teatro Arraial

epois de elogiada participação na II Mostra Internacional de Teatro Paraíba Encena, no início de outubro, a peça Sebastiana e
Severina, produção de Claudio Lira e Teatro Kamikaze, cumpre temporada até nal de novembro,
sempre aos domingos, 16h, no Teatro Arraial (Rua
da Aurora, 457, Boa Vista. Tel. 3184 3057), com
ingressos a R$ 20 e R$ 10. No enredo, duas rendeiras balzaquianas sonham em encontrar o homem
ideal e, na disputa por um belo rapaz, vão descobrir o verdadeiro valor da amizade. O texto do
pernambucano André Neves recebeu Menção
Honrosa pelo Prêmio Jabuti em 2003.
A montagem, com direção de Claudio
Lira, é indicada para maiores de oito anos. Em

E

Crianças de Camaragibe contam com o cina gratuita de percussão musical

stão abertas as inscrições para o grupo de O Projeto que tem o incentivo cultural do Fundo
percussão do projeto “Batucar: o som da Pernambucano de Incentivo a Cultura inclusão”. O projeto iniciou em abril com FUNCULTURA - da FUNDARPE e Secretaria de
ocinas de percussão para crianças com e sem Cultura do Estado e busca “batucar” a sensibilidadeciência do município de Camaragibe. As de e o talento das crianças e adolescentes, pois é
ocinas continuam, com aulas sobre percussão, muito bom saber tocar um instrumento, fazer seu
som, criar seu próprio som, além de provisitas a locais de expressão da cultura
porcionar a socialização, educação musical
afro-brasileira e ocinas com mestres da
Projeto
e o protagonismo infanto – juvenil, incenticultura popular. Ao nal do projeto
“Batucar
vando, inclusive, o empreendedorismo e a
acontecerão apresentações culturais
o
som
da
geração de emprego e renda.
pelas unidades dos Centros de Atenção
Psicosocial Infantil (CAPS - Infantil) em Inclusão ”dá
Ficha técnica: produção executiva do
continuidade
Camaragibe.
Centro Comunitário Vivendo e Aprendenas atividades
As ocinas ocorrem nas quartas com inscrições do, coordenação de Eliz Galvão, assistência
de produção de Thomás Galvão, educação
e sextas-feiras das 14h às 16h30 no Centro
abertas
Comunitário Vivendo e Aprendendo. O em setembro musical de Anderson Henry, programação
visual de Charles Assis, divulgação de
projeto nasceu da necessidade de criação
Pedro Dias, Incentivo Cultural:
de espaços de socialização para pessoas
com deciência garantindo-lhes acesso a ativida- FUNCULTURA, FUNDARPE, Secretaria de
des de cunho cultural. Parte dos alunos são crian- Cultura do Estado de PE. Contatos com Pedro
ças e adolescentes oriundos dos CAPS-Infantil. Dias (81) 9.9536-4746, (81) 3458.2211/ (81)
Podem participar crianças e adolescentes dos 8 99813.0124/ (81) 99642.6135, e-mail: ccvaviaos 16 anos de idade com ou sem deciência. Mas d a @ g m a i l . c o m e F a c e b o o k .com/centrocomunitariocivendoeaprendendo.
atenção, as vagas são limitadas.

A

M

cena, os atores-músicos (Célia Regina, Demétrio
Rangel, também diretor musical, Luiz Manuel e
Zuleika Ferreira, todos cantando e tocando instrumentos) desmisticam a “quarta parede” e
mostram-se misturados às personagens, revelando segredos do teatro como se fosse uma brincadeira lúdica de criança, já que são um grupo que
chega a uma cidade do interior para contar a bela e
divertida história das rendeiras solteironas Sebastiana e Severina. Através de uma espécie de oratório – a religiosidade é um elemento forte da narrativa de André Neves – todos os elementos vão se
revelando, inclusive o próprio fazer teatral. À
frente da produção estão Andrêzza Alves, Claudio
Lira e Ivo Barreto.

Curso do Acupe faz sucesso

ais de cem alunos concluíram o Curso
Acupe Formação do IntérpretePesquisador em Dança, em 2015, o que
deixou o diretor Paulo Henrique Ferreira, comemorando o sucesso do empreendimento, que
aconteceu, gratuitamente, em Triunfo, Recife,
Goiana e Garanhuns, através do incentivo do
Funcultura/Governo do Estado de Pernambuco.
“O mais impressionante nesta edição foi perceber
cidades agregadoras a receber interessados de
municípios vizinhos”, concluiu. No total, foram
mais de cem alunos concluintes de um total de dez
cidades diferentes. Cada turma contou com
90h/aulas. O projeto, que está em sua 3ª edição, já
aconteceu anteriormente nos municípios do Jaboatão dos Guararapes, Recife, Arcoverde, São Bene-

dito do Sul e Surubim.
Não é fácil levar cursos para outras cidades,
principalmente pela disponibilidade de tempo que os professores precisam ter, mas o nosso objetivo é esse: manter a
relação permanente com a formação em dança, fomentando-a em outros lugares, diz Paulo Henrique Ferreira.
Desta vez, participaram professores como o próprio Paulo Henrique Ferreira, Juliana Siqueira,
Fred Nascimento, Lau Veríssimo, José Manoel
Sobrinho, Pedro Salustiano, Marcelo Sena, Taveira Júnior e Luiz Roberto numa grade de disciplinas que incluíam Danças Tradicionais, Ballet
Clássico, Dança Contemporânea, Teatro, Pesquisa
em Dança e Demonstração de Trabalho. Os concluintes receberam certicado respaldado pelo
SATED/PE.

I Exposição Orixamar

Divulgação

A Compassos Cia. de Danças
comemora 25 anos de vida

o longo de 25 anos, a dança e suas
interfaces com outras áreas do
conhecimento, alimentaram os
processos artísticos da Compassos Cia. de
Danças, sempre enriquecidos por um mergulho
no ritual da Capoeira de Angola, que ofereceu
aos artistas e interessados que participaram
das experiências, um estado criativo vivo e
permanente, tornando-se um dos pilares para a

construção corporal dos seus integrantes.
Para comemorar, a Compassos inicia o
projeto Tardes de Angola, encontros visando
estabelecer diálogos com e sobre a Capoeira de
Angola, no Espaço Cia. Compassos de Dança.
Para abençoar esse primeiro encontro ao som
do berimbau, foram convidados os mestres e
amigos Cáica e Fábio Cabide, e a capoeirista
Gabriella Conde.

O

Exposição convida visitantes a “mergulhar” no projeto Orixamar, um encontro de terreiros

produtor cultural Geraldo Dias convida
para a “I Exposição Orixamar – Tem Orixás
nas Águas de Jaboatão”, de 27 de outubro a
6 de novembro, das 9 às 17h, com entrada franca, no
Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Prefeitura do
Recife, no Pátio de São Pedro, casa 34 (Tel. 3355
3100). A mostra, com curadoria de Geraldo Dias e
caráter sensorial, pois pretende transportar os
visitantes às águas e ao cheiro da praia, traz gurinos e adereços, imagens fotográcas e registros em
vídeo do vitorioso projeto “Orixamar”, um encontro
de terreiros que aconteceu no dia 8 de dezembro de

2014, na praia de Candeias, Jaboatão dos Guararapes, com a participação de 14 terreiros de Candomblé.
O evento contou ainda com 14 tendas,
apresentações de cultura popular, shows musicais e
degustações de comidas de terreiro. O homenageado naquela edição foi o multi instrumentista Naná
Vasconcelos. A segunda edição do projeto vai acontecer no dia 8 de dezembro de 2015, com homenagens ao Pai José Amaro e à cirandeira Lia de Itamaracá. A exposição conta com apoio da Prefeitura do
Recife e de todos os terreiros participantes.

Setembro/Outubro 2015

20º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇA DO RECIFE - PROGRAMAÇÃO
Dia 17, às 20h30, no Teatro de Santa Isabel Sobre Isto, Meu Corpo Não se Cansa, da Quasar Cia.
de Dança. (GO). O amor em suas diferentes
singularidades. 22h, no Teatro Hermilo Borba
Filho, Dark Room, esta criação é fruto da
pesquisa contínua desenvolvida pela Cia. Etc.
Duração: 60m. Espetáculo recomendado para
maiores de 18 anos.
Dia 18, às 18h, no Teatro Hermilo Borba Filho Enchente, Solo do Outro – Projeto do Centro
Apolo/Hermilo. Duração: 35m. Espetáculo
indicado para maiores de 12 anos. 18h, Teatro
Hermilo Borba Filho – Dúbbio, Vanilton Lakka
(MG/BA). Duração: 14m. Espetáculo indicado
para maiores de 12 anos. Às 19h, no Teatro Luiz
Mendonça - Nordeste, a dança do Brasil, do Balé
Popular do Recife (PE). Duração: 60m.
Espetáculo livre para todos os públicos. Às 20h,
no Teatro de Santa Isabel, Nossos Sapatos, da
Mercearia de Ideias (SP). Duração: 60m.
Espetáculo indicado para maiores de 12 anos. É
um espetáculo que tem como temática de
pesquisa a saudade. Às 20h, no
Dias 19 e 20, às 19h, no Teatro Apolo – Prece,
Grupo Acaso (PE). Espetáculo indicado para
maiores de 14 anos com duração de 40m, propõe
reexões a respeito do comportamento do
homem perante as suas crenças. Às 20h, no
Teatro Hermilo Borba Filho - Vinil de Asfalto,
pelo Ossos do Ofício (DF). Duração: 45m.
Espetáculo indicado para maiores de 12 anos.
Os bailarinos se revezam numa orquestra
regida pela escuta, pela memória e pela sutileza
do encontro
Dia 20, às 19h, no Teatro Luiz Mendonça –
Bailaora, com a bailaora, personagem de Karina
Leiroe o ator Adriano Cabral. Cia. Karina Leiro
(PE). Duração: 53m. Espetáculo indicado para
maiores de 12 anos. Às 20h30, no Teatro
Hermilo Borba Filho – Diafrágma, pelo Coletivo
Mazdita (PE). Duração: 42 minutos.
Espetáculo indicado para maiores de 14 anos.
Dia 21, às 19h, no Teatro Apolo - Menu de Danças,
pela Cia. Gente (RJ), composto por duas
criações no formato solo. Às 20h30, no Teatro
de Santa Isabel - Três Mulheres e um Bordado de Sol,
que leva à cena as marcas no encontro dos
integrantes da Compassos Cia. de Danças
durante três anos de pesquisas literárias,
visuais e corporais com as obras e biograas de
três artistas: Clarice Lispector, Edith Piaf e
Frida Kahlo. Indicado para maiores de 12 anos.
Duração: 70m.
Dia 22, às 19h, no Teatro Luiz Mendonça -
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O bailarino e coreógrafo Vanilton Lakka ministrará uma residência sobre Estratégias de Composição em Dança
Divulgação

Momento de Dorival Obá, que será apresentado no Teatro Luiz Marinho, dia 22 de outubro

Dorival Obá! Pela Cia. Vias da Dança (PE).
Duração: 45m. Espetáculo que traz em oferenda
as memórias de Dorival. O mar, indicado para
maiores de 12 anos. Às 20h30, no Teatro Apolo –
Fole é a repetição insistente de um mesmo
estímulo que sofre derivações, alterações e

transformações devido a permanência e a ação
do tempo. Michelle Moura (PR). Duração: 40m.
Espetáculo indicado para maiores de 12 anos
Dias 23 e 24, 16h às 21h, no Teatro Luiz
Mendonça - Mostra de Danças Urbanas - Ginga
B.boys e B.girls e Batalha Hip Hop. Associação

Metropolitana de Hip Hop em Pernambuco.
Duração: 7 horas. Livre para todos os públicos
Dia 23, às19h, no Teatro Apolo – Soliloquy, pela
Company (Eslováquia). Duração: 40m.
Espetáculo solo, com expressão de dança
dramática, baseado no último capítulo do
clássico romance Ulisses, de James Joyce,
recomendado para maiores de 12 anos. Às 20h,
no Teatro Hermilo Borba Filho - Cara da Mãe,
pelo Coletivo Cênico Tenda Vermelha (PE).
Duração: 1h15, indicado para maiores de 12
anos. Surgiu como fruto de ação coletiva de três
bailarinas, que dão voz a sua inquietação
pessoal e artística.
Dia 24, às 18h, no Teatro Hermilo Borba Filho –
Átiman, Daniela Santos (PE). Duração: 40m.
Indicado para maiores de 12 anos, às 19h – no
Teatro Apolo, Albedo, pela Cia. Siameses (SP).
Duração: 55m. Espetáculo indicado para
maiores de 16 anos, trabalha um território
simultaneamente imaginário e real, onde o fazer
artístico da dança se transforma pelo primado
da presença em cena.
Dias 24 e 25, às 20h30, no Teatro de Santa
Isabel - Corpo 40 Anos - “Suite Branca” e “Dança
Sinfônica”, Grupo Corpo (MG). Duração: 60m.
Espetáculo indicado para maiores de 12 anos.
Com uma obra memorialista (Dança Sinfônica)
e outra que pontua para o futuro (Suite Branca),
a maior companhia particular de dança
contemporânea do país celebra 40 anos de uma
existência pautada pela excelência e artística e
a busca incessante de renovação.
Dia 25, das 16 às 18h, na Praça do Arsenal Projeto Dançando na Rua, que acontece,
mensalmente, no último domingo de cada mês,
na Praça do Arsenal da Marinha, no Bairro de
Recife, congregando espetáculos variados, com
companhias prossionais e grupos amadores,
assim como trabalhos de academia, fazendo um
panorama das danças praticadas na capital
pernambucana. Neste domingo 25 de outubro,
a programação do Dançando na Rua será toda
dedicada ao 20º FIDR. Duração: 02h. Livre para
todos os públicos.
Programação Pedagógica:
De 13 a 17 - Estratégias de Composição em
Dança, no Centro Apolo/Hermilo, com
Vanilton Lakka, A residência visa expor
ferramentas de composição em dança e gerar
um ambiente de diálogo entre artistas de
matrizes de danças variadas, com o objetivo de
vislumbrar possibilidades de criação com
materiais e históricos diversos.

Palhaço e sua pulga adestrada
circulam por praças e parques
Marília Chalegre.

Além dos espetáculos em praças e parques, o ator Anderson Machado dará uma o cina sobreo Palhaço e a Rua

O

ator, palhaço, malabarista e músico
Anderson Machado, da Caravana
Tapioca, através do incentivo do
Funcultura, está levando a peça Cavaco e Sua
Pulga Adestrada para diversas praças e
parques de cidades da Região Metropolitana
do Recife, sempre com entrada franca. A
circulação começou pelo Parque Dona
Lindu, Parque da Jaqueira e Pracinha de Boa
Viagem, passando ainda pelos municípios

do Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço
da Mata e Itamaracá. Em novembro, aos
domingos, Olinda, Camaragibe e novamente
o Recife receberão este projeto que vem
divertindo famílias inteiras.
Parte das apresentações conta com
recurso de acessibilidade coordenada por
Andreza Nóbrega (VouVer Acessibilidade),
com tradução em libras e áudio descrição.
Recentemente o espetáculo completou 100

apresentações, sendo visto em praças de
mais de vinte cidades do Sertão e Agreste
pernambucano pelo Prêmio Funarte Artes
Na Rua. Agora é a vez da Região
Metropolitana através do projeto “Cavaco e
Sua Pulga Adestrada Nas Praças!”, com
incentivo do Funcultura.
Ainda em novembro, Anderson
Machado vai promover a ocina gratuita "O
Palhaço e a Rua!", cuja proposta é
compartilhar parte do aprendizado
adquirido em seus dez anos de ofício e
pesquisa do riso. A ocina permitirá aos
participantes, circenses, atores e artistas em
geral, maiores de 18 anos, conhecer os
processos de criação do artista através de
diversos exercícios. Técnicas de despertar
do riso, relação com espaço cênico,
comicidade em habilidades, improviso e
atuação em espaços abertos, serão alguns
dos temas abordados neste processo. Ao
nal, os participantes farão uma vivência
prática na rua.
No enredo de Cavaco e Sua Pulga
Adestrada, Cavaco é um antigo dono de circo
que acabou falido ao perder todos os seus
artistas e decide reconstruir sua carreira
com a pulga Maria. Transportando o público
para o universo lúdico e mágico do circo, a
pulga chega de paraquedas, faz música
experimental com panelas, cospe fogo e
doma uma fera feríssima, entre outras

habilidades que aprendeu ao longo de sua
carreira. Cavaco, o excêntrico domador, faz a
costura dos números com música ao vivo,
malabarismo, magia e comicidade. Ao
melhor estilo do artista popular, é
estabelecido um jogo de interação e
improvisação com a plateia que participa do
espetáculo até o nal, esperando a incrível
pulga ser lançada do canhão para o espaço
sideral. Com roteiro, atuação e cenograa de
Anderson Machado (Cavaco), e direção de
Helder Vasconcelos, este é um espetáculo de
humor ingênuo para divertir toda a família! A
trilha sonora original é de Adriana Milet,
com gurino de Luciano Pontes. Marcella
Malheiros assina a produção executiva do
projeto.
A agenda de apresentações
gratuitas está assim denida: Dia 08/11
(domingo), Praça do Carmo (Olinda), 18h30,
15/11 (domingo), Parque 13 de Maio (Recife),
10h, 15/11 (domingo), Praça do Arsenal
(Recife), 16h, com audiodescrição e libras,
29/11 (dom), Parque de Camaragibe
(Camaragibe), 16h30. Ocina O Palhaço e a
Rua! - carga horária de 20 horas, de 24 a 28 de
novembro, das 13h30 às 17h30, no Espaço
Vila (Rua Radialista Amarília Nicéas, 76,
Santo Amaro). Saída de Palhaço no sábado,
28/11. Inscrição: Enviar currículo e carta de
intenção até o dia 20 de novembro para o email; andersondmt@hotmail.com
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O Açougueiro faz primeira
circulação pelo interior A
Divulgação

VI Mostra de Circo

VI Mostra de Circo Recife, realizada no
Sítio Trindade, recentemente, dentro do
projeto Recife Antigo de Coração, da
Prefeitura do Recife, contou com uma vasta
programação de espetáculos realizados pela Cia.
2 em Cena/PE, Empyre Circus/PE, Circo
Alves/PE, Cia. Contemporânea Circo/PE, Escola
Pernambucana de Circo, Circo do Palhaço
Mentirinha/PE, Circo Mágico Alakazam/PE,
Disney Circo/PE e lançamento da revista Shazam,
de Mickael Marvey. O encerramento teve lugar
no Recife Antigo de Coração, com Vivências com
Várias Modalidades de Técnicas Circenses, tendo
como facilitadores Lauro Lima, Sérgio Muniz,
Jaqueline Trindade e Delmar Camilo.
Os homenageados da VI Mostra de
Circo foram Alakazam, um mestre, e Maviael de
Barros .o circo além da lona, com apresentação do

ator Williams Sant'Anna, que interpretou o
Chicó em O Auto da Compadecida, de Ariano
Suassuna. Wilson Ribeiro da Silva, o Alakazam,
tem seis décadas dedicadas a arte do circo e 70
anos de vida. É reconhecido em todo o Brasil
como uma das grandes referências do circo
nacional. Tornou-se sinônimo da própria arte que
escolheu como missão e que o tornou um mestre, diz
Williams Sant'Anna.
Sobre Maviael Ribeiro de Barros,
Williams Sant'Anna conta que foi levado ao circo
pelo coração ao se casar com uma das maiores
damas do circo brasileiro, Índia Moreno. Mas, fora
dos picadeiros encontrou sua vocação tornando-se um dos
grandes articuladores do movimento do circo de
Pernambuco, criador da Associação dos Proprietários de
Artistas Circenses de Pernambuco, que preside,
atualmente.

Senhora de Engenho volta
ao cartaz em Camaragibe
Pedro Portugal

O ator Alexandre Guimarães interpreta sete personagens no espetáculo O Açougueiro

D

epois de cumprir temporada na capital
pernambucana no Espaço O Poste
durante os meses de julho e agosto desse
ano, com sucesso, O Açougueiro faz a primeira
circulação pelo interior do estado, com apresentações em Garanhuns, Caetés e Saloá pela
Mostra de Artes Cênicas do Sesc Garanhuns.
Em seguida, participa da Mostra de Teatro de
Trindade para estrear no sertão, região que é
cenário da dramaturgia de Samuel Santos.
Boi de carga, boi de corte, carro de boi.
Um homem de infância pobre cujo único sonho
era ser dono de açougue para espantar o pesadelo da fome. Antônio, protagonista da trama,
se apaixona por Nicinha, ex-prostituta da
pequena cidade, e decide viver seu amor. A

partir dessa união, ambos começam a sentir o
peso da intolerância de uma sociedade cada vez
mais preconceituosa. O ator Alexandre Guimarães se desdobra em sete personagens para,
entre aboios e toadas, contar a trajetória de
Antônio. O Açougueiro se passa no sertão pernambucano ou em qualquer lugar onde a dor e o
preconceito são os pratos principais das relações.
Ficha Técnica: texto/direção de
Samuel Santos, ator - Alexandre Guimarães,
gurino/preparação corporal de Agrinez Melo,
preparação vocal de Nazaré Sodré e
maquiagem de Vinicius Vieira. Mais
informações: www.oacougueiro.com
www.curingacomunique.com.br/oacougueiro

= Dois novos espaços para ensino da dança de salão estão funcionando no Recife.
Uma no Edf. Rua Dom João Moura, 151, Engenho do Meio (próximo a Igreja Universal),
onde o prof. Július Silva ensina forró, tango, bolero, samba, zouk, salsa, bachata e valsa.
Contatos pelos fones (81) 32711181 e 987181900. O outro na Rua do Sossego, 52, Boa
Vista, onde Rejane Quitéria e Július Silva ensinam forró, tango, bolero, samba, zouk,
salsa, bachata e valsa. Contatos pelos fones (81)32668392 e 983283248.
= Quem quiser participar do Curso de Fotograa que a Aurora Filmes realiza pode
comparecer ao local, Rua da Aurora, 987, telefones 30919338 e 988492721. Os
conhecimentos ministrados são teóricos e práticos sobre zoom, obturador, foco, cores e
suas temperaturas, enquadramento, iluminação, still, produção fotográca, tipos de
câmaras e lentes, práticas fotográcas.

O ator Pedro Dias participa do elenco de Senhora de Engenho Entre a Cruz e a Torá

N

o Casarão de Maria Amazonas/ Engenho
Camaragibe, Av. Belmino Correia de
Araújo, s/n, Centro – Camaragibe, nos
dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de outubro, às 19h, volta
a ser encenado o espetáculo Senhora de Engenho
Entre a Cruz e a Torá, com texto de Miriam Halm
e direção de Lupércio Kallabar. A peça refaz a
trajetória da vida da portuguesa Branca Dias, que
fugida da inquisição por ser judia, encontrou
abrigo em Pernambuco no Brasil colônia, em
1550. No elenco estão Andreza Katarina, Bárbara
Warner, Cláudia Alves, Yah Vasconcellos, Dul
Santos, Euclides Farias, Francis de Souza,
Geraldo Cosmo, Guto Kelevra, Isabella Natally,
Patrícia Assunção, Pedro Dias e Wanderson
Oliveira. R$ 20 e R$ 10 (meia). Realização de
Patrícia Assunção e Companhia Popular de

Teatro de Camaragibe.
Ficha técnica: produtores associados Juvino Agner e Bernardo Junior, encenação,
trilha sonora e programação visual de Emanuel
David D' Lucard, assistente de encenação e
operação de som de Fabiana Souza, direção de
arte de Lupércio Kallabar, consultória histórica e
religiosa de Tânia Kaufman, preparação corporal
de Anderson Henry, plano de maquiagem de
Cláudia Alves, criação, pesquisa e execução de
gurino de Francis de Souza, designer de luz de
Geraldo Cosmo/ João Paulo, operação de luz de
João Paulo, fotograa de Pedro Portugal, registro
e edição de vídeo de Sérgio Gusmão, execução de
cenário e adereços de Bernardo Junior, contraregras de Naldinho Alves e Edson Rodrigues e
elaboração do projeto de Lùcio Fábio.

4ª FESTA SOLIDÁRIA
Aniversário de
José Francisco Filho,
como sempre,
reuniu muitos
artistas em
torno dele

Setembro

DIA 01 - GIOVANI GOMES, LILIANA MARTINS, TITINA MEDEIROS; 02 - JANAINA COSMO, RONALDO
CAVALCANTI. 03 - PAULO OLIVEIRA, PALHAÇO PIMENTINHA; 04 - CLEBIO SOUZA, RAISSA HADASSA;
05 - DIANA NONATO; 06 - DRIANA IANINO, MISTER DENIS; 08 - TAMYRIS FARIAS; 09 - KARINA
VANESSA, PATRÍCIA SOLIS; 12 - GUGGA SIQUEIRA; 13 -JULINHO DO CARMO; 14 - CARLOS DUARTE,
CHARLON CABRAL, JAQUELINE ALVES, MICKAEL MARLEY, SÉRGIO MUNIZ; 15 - TEREZA FRANCO; 16 LAYSA FERNANDES, TATO; 17 - MARCOS PORTELA; 18 - INGRED ALMEIDA, RODRIGO OLIVEIRA; 19 JUNIOR DUQUE; 20 - WELLIGTON MENEZES; 23 - STEFANI VIDAL; 24 - JAQUESON SANTANA; 26 PABLO SOUZA; 27 - RENATO MELO; 28 - LUCIANO OLIVEIRA, JENNYFER CALDAS; 29 - CAROL RIBEIRO,
KINHO RAMALHO. 30 - PAULO REIS.

Outubro

DIA 01 - OSCAR FIDELIS; 02 - ISALTINO CAETANO, MARCIO GONÇALVES, RODRIGO ALEIXO;03 ANDRÉ FELIPE, MARIA OLIVEIRA, PABLO CAVALCANTI; 04 - JOSÉ FRANCISCO FILHO, MURIEL GUIM,
NATHALY GALDINO;05 - SEVERINO FLORÊNCIO; 07 - EVERTON GOMES, RICARDO VENDRAMINI; 08 JULIANA FERNADES; 09 - JOÃO PAULO, NATASCHA FALCÃO; 10 - HELIJANE ROCHA, GERDENIA ALVES,
KARLA YANNARA, MARIZETE ALENCAR;11 - JANA FIGARELLA; 13 - EDVALDO FARIAS, IRIS GOMES,
RENATA TARUB, MUSSUDZA; 14 - BRENDA SCHETTINI, NATAN MACIEL; 16 - ALEKSANDRA DURAN,
MÔNICA KARINA; 17 - BERINJELA, GUILHERME COELHO; 18 - MARILU OLIVEIRA; 19 - FERNANDO
PEREIRA, MANOEL ROBERTO, RICARDO SANTOS, VICTOR HUGO; 21 - ERICK, FLÁVIO ROCHA, KARINA
YANNARA, SIMONI SANTOS, MESTRE ZÉ LOPES; 22 - SILVANA MONTEPIN; 23 - EDMILSON LEITE; 25 CAIO VIANA, DAYSON SANTOS, FRANCISCO CHICÃO, JUNIOR PERNAMBUCO, RONALDO BRITO,
VALDI COUTINHO; 26 - WAGNER SANTOS; 27 - JOSÉ ALBERTO, MARCIA CRUZ, MYLENA BENN; 28 ADELMO ANDRADE; 29 - JAMERSON DAVYD; 30 - MARCO FRANÇA, NIC SANTIAGO; 31 - DIEGO VIANA,
MILTWO.

Pelo quarto ano consecutivo, a Trupe Circense Pernilongo's realizará a 4ª Festa Solidária ao
Dia da Criança, no dia 25de outubro, das 14 às 17h, na Comunidade da Vila Arraes - Várzea Recife - PE (Próx. ao Campo da Vila Arraes). Maiores informações pelos telefones 987470229 (Jonauto Andrade) e 98599-1538 (Sérgio Muniz). Os participantes devem doar
brinquedos, pipocas, pirulitos, bolas, picolés. Etc para as crianças. Homenagem a Orlando
Orfei, um dos maiores nomes do circo.

