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Paulo de Castro é cidadão do Recife

produtor cultural, presidente da Apacepe (Associação de Produtores de
Artes Cênicas de Pernambuco) e ator
Paulo de Castro (Paulo Roberto de Figueiredo
Castro), conhecido também pelos mais íntimos
como Paulo Baixinho, é cidadão do Recife, conforme decreto legislativo 664/14, por proposta
do vereador Marcos Di Bria, cujo título foi entregue pelo Presidente da Câmara Municipal do
Recife, vereador Vicente André Gomes, em
reunião solene que contou com a presença de
expressivos nomes do teatro pernambucano,
autoridades e convidados especiais.

Recebo o título de cidadão recifense aos 66
anos de idade, feliz, muito feliz, realizado nunca. Nada
posso cobrar dessa cidade que me acolheu. Muito pelo
contrário, foi nela que vivi toda a minha vida, foi nela
que montei e produzi mais de 200 espetáculos de teatro,
dança, circo, ópera e música. Pernambuco me deu o
título de cidadão pernambucano e agora recebo o de
Cidadão do Recife. O que mais posso esperar? Feliz,
sempre! Comecei aos 16 anos, como ator e de lá pra cá
não parei um só momento de realizar o meu trabalho nas
Artes Cênicas desse país. Além de ser ator, diretor e
produtor cultural, fui presidente da Federação de Teatro
de Pernambuco, diz o novo cidadão recifense.
Antes de ser presidente da Apacepe,
Paulo de Castro foi presidente da Apadetepe Federação do Teatro Amador de Pernambuco,
cuja maior conquista foi transformá-la em Sindicato dos Artistas de Pernambuco – SATED-PE,
assegurando a prossão dos artistas de artes
cênicas. Ao sair fui eleito presidente da Associação dos
Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco –
APACEPE. Entre as coisas importantes que conquistamos, estão o convênio com a TV Globo, através da
Agenda do Teatro Pernambucano, o convênio com
Portugal. Lá, já passaram 62 artistas de teatro, dança,
música, e o projeto mais importante do estado de Pernambuco que é o Janeiro de Grandes Espetáculos –
Festival Internacional de Artes Cênicas de Pernambuco,
relembra.
As principais diculdades para se
produzir teatro em Pernambuco são, conforme
Paulo de Castro, em primeiro lugar a falta de espaço,
segundo, não existir uma política pública para a cultura
e terceiro a falta de respeito aos artistas locais, principalmente no ato de pagar os seus cachês, que as vezes
passam mais de um ano para recebermos. Exemplo
atual: até hoje a Paixão de Cristo do Recife, espera a 2ª
parcela das apresentações de 2015. Isso é falta de respeito
ou não é? Com a palavra o governo do estado.
Recife já foi considerado o terceiro
polo de produção teatral do país, e hoje? Ele
responde com rmeza: a gente não se livra dessa
marca. Naquele tempo éramos mais organizados.
Mesmo com poucos recursos o nosso teatro era muito
forte, combatente e os que militavam, se organizavam
muito rapidamente, por exemplo: no governo Jarbas, ele
tentou privatizar os teatros da cidade, não deu 48 horas
para conseguirmos reverter a situação e hoje não se fala
mais nisso. Hoje o Teatro do Parque continua fechado e
sem perspectiva de ser aberto. Se tivéssemos unidos ou se
isso fosse há 25 anos jamais aconteceria.

Divulgação

Paulo de Castro presidente da Apacepe (Associação de Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco) é cidadão do Recife

Para incentivar e desenvolver a produção teatral de Pernambuco, a médio prazo, conforme Paulo de Castro, a primeira coisa é nos organizarmos em uma pauta comum e exigir dos poderes
públicos o cumprimento. Por que hoje é impossível trabalharmos a cultura sem o fomento das instituições
municipais, estaduais e federais. No momento, ele
está produzindo 23ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos, a 13ª edição da Mostra Brasileira de Dança e a Paixão de Cristo do Recife na sua
21ª edição. Nesses últimos cinco anos produziu
mais de 50 espetáculos. É verdade que de teatro
apenas foram quatro, o restante na área da música. No momento está produzindo com Claudionor Germano, e o lho Pedro Castro, a 2ª edição
da Semana Arte Mulher que será realizada em

2017. Um projeto que envolve os seguintes
seguimentos: Teatro, Dança, Circo, Ópera, Gastronomia, Cultura Popular, Artesanato, Música,
Cinema, Folclore e Literatura.
O que você diz a quem produz teatro em
Pernambuco? Paulo Baixinho responde: tem que
estudar muito, pois talento só não resolve. As diculdades nanceiras que a classe artística brasileira sofre, em
particular de Pernambuco, são grandes. Temos que ser
em nossa prossão de artista, tudo! Atuar, fazer cenário,
gurino, produzir, e ainda divulgar - essa última a mais
difícil. Mas está no sangue, e quando falamos de sangue,
não adianta. Se me perguntassem, se faria tudo novamente. Eu faria tudo igual. Pois não posso me queixar e
repito, sou uma pessoa feliz, aliás essa é uma obrigação
de todos nós. E quem não consegue fracassa no teatro e

na vida.
Para nalizar, Paulo de Castro declara: eu
quero hoje agradecer a todos com quem trabalhei, pois
na arte todos somos fundamentais, os técnicos, os atores,
os produtores, na realidade eu reconheço essas pessoas
como trabalhadores das artes. E para nalizarmos, não
poderia deixar de falar da minha família, pois tenho seis
lhos e até agora seis netos. Concluo salientando que
para ser feliz, faz-se necessário a família, o trabalho e os
amigos. A falta de qualquer um dos três para mim
impossibilita de alcançar a felicidade.
Solicitamos a algumas personalidades das
artes cênicas depoimentos sobre o novo cidadão
dos Recife, e elas disseram: Paulo foi o primeiro
produtor que me colocou em cena, no teatro infantil, A
Revolta dos Brinquedos, de Pernambuco de Oliveira
e Pedro Veiga, direção de José Francisco Filho, gurino
de Diva Pacheco. Uma coisa especial no teatro infantil
que Paulo de Castro produziu foi a valorização da
criança e da mensagem repassada para ela, Fiz outros
trabalhos com direção/produção dele, Era uma Vez
um Circo, direção de Rubem Rocha Filho, O Extrato
da Formosura, direção de Eduardo Maia, Bosque no
Coração do Brasil, direção de José Francisco Filho,
entre outros. (Ivonete Melo, atriz e presidente do
SATED-PE)
Uma vida dedicada as artes cênicas! Isso é que é
vida! Vida dura, vida alegre, vida livre, vida sofrida, vida
vivida com fé, esperança e dedicação! Um coração
grande, uma alma bondosa, um amigo que soma, uma
olhar para o bem, um olhar sempre pra frente! Esse é
Paulo Baixinho, que de pequeno só tem o nome! Cidadão
recifense, agora, mas acima de tudo cidadão de nossos
corações, de nosso teatro! Viva! (Paula de Renor,
atriz e produtora cultural)
Pra mim Paulo é um Pequeno Grande Homem!
Um líder natural que agrega tantas pessoas queridas,
cheias de competência e garra, ávidas para expressar a
sua arte e seu ofício. Anos e anos dedicados às Artes
Cênicas de Pernambuco, se zer uma retrospectiva sobre
sua trajetória dá um livro. Somos parceiros há 15 anos
no Janeiro de Grandes Espetáculos, uma coisa posso
dizer. .Amor, Conança e Respeito é o nosso elo maior.
(Carla Valença, Produtora cultural)
 Dia desses, um dos lhos de Paulo pediu-me
que falasse alguma coisa sobre o fato de o pai receber o
título de cidadão pernambucano. Sem inspiração, cabeça repleta de problemas, escrevi algo mais ou menos
assim: Ele é brasileiro. Poderia ter nascido no Rio de
Janeiro ou no Maranhão. Ou seria melhor em Alagoas
ou Pernambuco? Melhor mesmo é ter nascido onde de
fato nasceu, ou seja, na Paraíba. Paraibano pra valer
mas duvido que haja alguém mais pernambucano que ele.
E vou além dizendo que não existe alguém mais recifense
do que ele. Por isso, para por tudo no devido lugar, a
Câmara dos Vereadores resolveu dar a Paulo de Castro
o merecido título de cidadão recifense. E daí? Frei Caneca já dizia que importante mesmo é a pátria que adotamos e não a pátria em que nascemos. Mantenho o que
escrevi e complemento dizendo que, por tudo que fez pelas
artes cênicas de Pernambuco em todos esses anos, Paulo
de Castro merecia ter recebido esse título há muito
tempo. (José Pimentel, encenador, ator e produtor teatral)

Nascido para a arte
(*) Leidson Ferraz - Paulo de Castro nasceu
em Caiçara, no interior da Paraíba, mas foi no
Recife que construiu seu maior palco. Ainda
muito jovem, compôs o grupo Teatro Experimental de Pernambuco, fruto das lições aprendidas com a professora Ruth Bandeira, a primeira que lhe incentivou ao teatro. Numa sugestão
do mestre Rubens Teixeira, lançou junto aos
atores Pedro Henrique e Carlos Carvalho o
grupo Teatro da Criança do Recife, que sobreviveu anos levando peças para meninos e meninas
nos pátios de colégios. Ator, diretor, produtor,
“Paulo Baixinho”, como é mais conhecido pelos
amigos, soube ser grandioso nesta área, tornan-

do-se um dos nomes mais importantes para
quem estuda a história do teatro pernambucano
dos anos 1960 para cá. Atuou no Teatro Popular
do Nordeste, com Hermilo Borba Filho; foi sócio
de Bóris Trindade na Aquarius Produções Artísticas; até fazer nascer a sua Paulo de Castro
Produções Artísticas e, entre outras ações, assinar diversas parcerias especialmente com os
amigos José Pimentel e Pedro Portugal e até
instigar os próprios lhos ao seu mundo de
produções. Envolvendo-se com o teatro adulto,
o teatro para crianças, a dança e a música, Paulo
também atua politicamente, já que foi presidente de várias entidades de artes cênicas, estando
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há anos à frente da Apacepe. Soube ainda coordenar festivais, lançamentos de livros, CDs,
turnês internacionais, e inúmeras produções em
teatro e dança. Com o Janeiro de Grandes Espetáculos, a Paixão de Cristo do Recife e a Mostra
Brasileira de Dança, sabe administrar centenas
de artistas e técnicos e lidar com a labuta da
busca de nanciamento quase que diariamente.
É, de fato, um homem que nasceu para a arte,
plural, diversa, como ele. O Paulo baixinho
brigão brincalhão. Que trabalha incessantemente. E Pernambuco só tem a te agradecer. Salve,
Paulo (*) Leidson Ferraz é ator, pesquisador e
jornalista.
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Curso de Circo será realizado
pelo Instituto de Cegos

Samuel Santos ministra
curso O Ator Total

Cristiane Passos

P

A Irmã Edna, coordenadora pedagógica do Instituto dos Cegos Antônio Pessoa de Queiroz, reuniu-se com Selma
Borges, Sérgio Muniz e Jonauto Andrade

O

Instituto dos Cegos Antônio Pessoa das pessoas com necessidades especiais,
de Queiroz (área visual) recebe, possibilitando um maior número de
através do projeto As Múltiplas conhecimento nas diversas áreas das artes. A
Acessibilidades na Linguagem Circense, com coordenação e realização administrativa são
patrocínio do Funcultura, ocinas de circo. de responsabilidade do Instituto de Cegos e
As aulas acontecerão das 13 às 15h, sempre a direção geral e artística é comandada pelo
nas segundas-feiras, durante oito meses, circense Sérgio Muniz.
Serão oferecidas atividades e
envolvendo arte-educadores e monitores de
vasta experiência em circo social, pois são técnicas circenses totalmente gratuitas, não
oriundos da mais antiga Escola de Circo de só para crianças e jovens com necessidades
Pernambuco – Arricirco. O projeto será especiais, como também para seus familiares.
dirigido e ministrado pelos circenses Sérgio Todo mês serão realizadas palestras e uma
Luiz Muniz da Silva e Jonauto Andrade apresentação de espetáculo circense aberto
Silva, que estiveram reunidos com a coorde- para demonstração de trabalhos desenvolvinadora das atividades, Selma Borges, e dos nas ocinas. Para Sérgio Muniz, a arte
diretora do instituto, Irmã Edna, para acertar contribui para a formação de um ser humano
mais sensível e colaborativo. No nal será
os últimos detalhes.
O Instituto de Cegos Antônio apresentado um espetáculo de circo para
Pessoa de Queiroz trabalha, há mais de 60 captar recursos nanceiros para o Instituto
anos, pelo bem estar de pessoas com dos Cegos Antônio Pessoa de Queiroz e
necessidades especiais. A proposta prioriza a incentivar a conscientização da população
valorização das potencialidades artísticas sobre as possibilidades do deciente físico.

(Vavá Schön-Paulino)
l Esta fala está tornando-se bienal. A
cada nova eleição estamos, aqui, postulando aos senhores candidatos e gestores
municipais, estaduais e/ou federais, a
atenção que os bens culturais materiais e
imateriais como também os trabalhadores da cultura merecem e necessitam.
l A corrosão dos pilares de sustentação
das relações institucionais agrava-se
como num casamento quando o amor é
substituído pelo rancor surdo, num processo de vingança interminável, de ambas
as partes. Para que esta reação físicoquímica não ponha por terra o pouco que
nos resta, nos pronunciaremos mais uma
vez (e sempre?).
l É triste perceber, a cada nova campanha política, os mesmos personagens,
com mínimas alterações em maquiagem,
gurino e texto, mas, com as mesmas
ações físicas interiores e exteriores.
l Nossa Voz é a fala de Nestor –
comandante grego – em TROILO E
CRESSIDA de William Shakespeare, Ato
I, Cena III: Nos embates da sorte é que o
homem verdadeiro prova seu consueto
valor. Desse modo o valor só de aparências e o valor verdadeiro se separam nos

furacões da sorte.
O porquê dos vaticínios sabemos nós,
artistas. Lutamos com palavras, música,
gestos, imagens e sonhos de criação! Mas
temos a justa medida do real burocrático
e das ideologias partidárias estigmatizantes. Enquanto antenas da humanidade temos o compromisso de Prometeu:
levar o fogo do conhecimento aos que
precisam. Luzes da ribalta do urdimento
para clarear as promessas incapazes de
produzir o efeito necessário. Pela assunção dos direitos outorgados na Constituição e no Plano Municipal de Cultura do
Recife, Lei Nº 17.576/2009.
l Necessitamos de gestores públicos
que não apenas prometam. Mas que de
fato resolvam o sucateamento da pasta da
cultura e demais equipamentos a ela atrelados. Enxugamentos da máquina administrativa para que as necessidades básicas do cidadão sejam supridas. Uma vida
cultural de qualidade também melhora a
saúde física e mental e a educação dos
citadinos.
l Que os ventos de agosto façam nosso
apelo chegar aos ouvidos de todos! Salve
Hermes, o mensageiro!
l

ensar a interpretação através do corpo:
energia, irradiação, contração, dilatação,
oposição, ações e partituras físicas e vocais, estado prontidão corporal levando ao corpo
ancestral, é a proposta do Curso O Ator Total – o
Performer Ancestral, que Samuel Santos ministrará
de agosto a outubro deste ano, sempre aos sábados, das 9h30 ás 12h30, no Espaço O Poste (Rua
da Aurora, 529. Maiores informações e inscrições
pelo site samuelsantos.39@gmail.com e/ou fone
984848421.
O curso é uma possibilidade de investigação do ator para a construção da interpretação
teatral em contato com novas formas e técnicas
teatrais. A busca pela descoberta de uma interpretação teatral, onde o corpo a voz e psicologia
estejam intimamente ligados as ações do ator no
palco. O objetivo é o da investigação do ator acerca da construção teatral em contato com os métodos de improvisação e interpretação em cima de
Michael Chekhov.
Samuel Santos é pernambucano do Recife com
26 anos dedicados ao teatro. É diretor, ator,
autor, produtor e professor de ocinas e cursos
de teatro na cidade e espetáculos adultos e infantis. Tem na sua formação cursos e ocinas com

principais nomes do teatro brasileiro e internacional como: Antunes Filho, Eugenio Barba, Julia
Varley, Linna de La Roca e Antônio Abujamra
Gonzalo Alfonsín, Barbara Heliodora, Regina
Miranda e Roberto Lúcio.
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Leidson Ferraz lança o livro
Teatro para Crianças no Recife

O

jornalista e pesquisador teatral Leidson
Ferraz lança, no dia 29 de agosto (uma
segunda-feira), às 19h30, no Teatro
Marco Camarotti, Sesc Santo Amaro, dentro da
VI Mostra Marco Camarotti de Teatro Para a
Infância e Juventude, o livro “Teatro Para
Crianças no Recife – 60 Anos de História no
Século XX (Volume 01)”, que conta com o
incentivo do Funcultura e a parceria cultural do
Sesc Pernambuco. Todos aqueles que se
dedicam à linguagem do teatro infanto juvenil
estão convidados.
A publicação é fruto de pesquisa
lançada originalmente em DVD em 2013 e faz um
mapeamento histórico, com fotos raras de peças,
programas de espetáculos, personalidades
ligadas ao universo cênico e anúncios
publicitários, além de trechos de críticas e
matérias jornalísticas das produções teatrais
para crianças no Recife desde 1939, ano em que
uma primeira montagem feita por e para
crianças ocupou o Teatro de Santa Isabel em
temporada (Branca de Neve e os 7 Anões, pelo

F

Grêmio Cênico Espinheirense, em 5 de março
daquele ano, com o lançamento das matinais
infantis dominicais).
Passeando pela produção do gênero
infanto juvenil nos anos 1940, 1950, 1960 até nal
dos anos 1970, o livro traça um painel deste
segmento tanto na produção amadora quanto
prossional, abordando polêmicas, repertórios,
festivais, artistas e técnicos e projetos os mais
diversos voltados à infância e juventude no
Recife. Com um total de 216 páginas, a obra
conta com design de Claudio Lira e orelha escrita
pelo dramaturgo e diretor Luiz Felipe Botelho.
O Volume 02 ainda busca incentivo
para poder ser publicado. Leidson Ferraz é
organizador da coleção “Memórias da Cena
Pernambucana”, em quatro volumes, e do livro
“Panorama do Teatro Para Crianças em
Pernambuco (2000-2010)”. Jornalista formado
pela Unicap, atualmente é mestrando no
Programa de Pós-Graduação em História da
UFPE, cada vez mais envolvido com a história do
teatro pernambucano.

Alegria mamulengueira

ernando Augusto Gonçalves recebeu um
convite inesperado do Ministério da
Cultura para ir a Olimpíada Rio/2016. Era
um reconhecimento ao trabalho que desenvolve
no Mamulengo Só-Riso e no Museu do
Mamulengo. Para mim, insisto, uma honrosíssima
surpresa pois tal trabalho tanto no Recife como em
Olinda são cabalmente ignorados, não apoiados e até
mesmo desacreditados. O convite se estendia ainda a que
eu levasse para Olimpíada 02 grupos de Mamulengo e 01
de João Redondo- RN para que se apresentassem para o
grande público nos 04 Polos e no Boulevard olímpicos,
fazendo antes pequenas palestras nas línguas que falo
para que o enorme número de turistas pudesse entender e
melhor apreciar as delícias do mamulengo. Assim
estamos com o Mestre Zé de Vina (Lagoa de Itaenga), o
Mestre Zé Lopes (Glória do Goitá) e ainda o Mestre
Josivan de Chico Daniel (Itajá – RN) numa maratona.
Apresenta-se assim o teatro popular de bonecos do Brasil
para as gentes de casa e as gentes de fora, numa armação
e numa valorização da cultura do povo brasileiro. Em
meio aos recursos tecnológicos mais avançados
apresentados por esta Olimpíada, em meio a sosticada e
espetacular beleza da sua cerimonia de abertura, a
simplicidade primitiva e tão comoventemente brasileira
do nosso mamulengo. Alegria total, disse Fernando
Augusto Gonçalves.
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Fernando Augusto Gonçalves, do Mamulengo Só-Riso, está no Rio,
a convite do Minc, acompanhando a Olimpíada
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Dia dos Pais na Várzea
Divulgação

14º Festival Estudantil de Teatro e Dança
conta com participação de 37 grupos

Que Sapado Grande é esse Papai? É o título do evento solidário que a
Trupe Circense Pernilongos realizará no domingo 27, a partir das
15h, para comemoração do Dia dos Pais, na comunidade da
Várzea, Campo da Vila Arraes, Trata-se de um evento
benecente, com entrada gratuita, reunindo ocinas de
circenses, apresentações artísticas, show do 1º globista anão do
mundo, palhaços, malabaristas e mágicos, louvores, e diversão
para adultos, jovens e crianças. Quem quiser fazer a doação, é só
trazer um quilo de alimento não perecível. Para maiores
informações ligar para 9 8599-1538.

Fernando Figueiroa

História da Arte
O projeto Galeria Escola anuncia a realização do Curso de História
da Arte Contemporânea por Meio da Análise de Imagens, a ser
ministrado por Maria do Carmo Nino, de 22 a 26 de agosto, com
aulas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30.

Nota de condolências
ANÍBAL SANTIAGO
Divulgação

Padre Anibal Santiago, pároco de Tegipió, era muito querido pelos que fazem teatro
em Pernambuco

A

diretoria e todos os colaboradores do SATED-PE
manifestam sua solidariedade com a dor dos familiares,
amigos e todos os que conviveram com o Padre Aníbal
Santiago, falecido aos 74 anos de idade. Arquiteto, desenhista e
gurinista de teatro, ele foi pároco da Paróquia de Nossa Senhora
do Rosário, no bairro de Tegipió, ´por 22 anos. Homem de teatro,
realizou notável trabalho com a Cia. de Teatro Seraphim e a Paixão
de Cristo de Nova Jerusalém. Que Deus o tenha por todo bem que
ele fez entre nós. Ivonete Melo – presidente do SATED-PE.

Maquiagem
proﬁssionalizante

D

e 15 de agosto a 02 de setembro, com turmas em três turnos (manhã. tarde e noite), será realizado o Curso Prático
de Maquiagem Prossionalizante, ministrado por Jocilene Ribeiro (Casa da Esteticista) e Jô Ribeiro (Stúdio Mak-Up),
com turmas de oito alunos apenas. O curso visa a capacitação de
novos prossionais, sendo mais completo para a inicialização ou
atualização na área de maquiagem social. Um aprendizado mais
amplo com teoria centralizada no tema e aulas práticas abrangendo todas as etapas da maquiagem com técnicas atuais e usuais,
uma visão do mercado de trabalho. Maiores informações sobre
cursos, palestras, ocinas, workshop, produtos e serviços, só por
telefone: (81) 3497.0150 / 3074.81889.9166.2897 Claro/
9.8627.9535 Oi / 9.9811.6274 Tim. Av. Visconde de Suassuna, 923 loja 01 térreo esquina com a Av João de Barros, Recife - PE. casadaesteticista@gmail.com

Viva La Vida é o espetáculo de encerramento com a Escola Municipal de Arte João Pernambuco

O

14º Festival Estudantil de Teatro e Dança, de 17 a
28 de agosto, no Teatro Apolo, no Recife, tem sua
programação ocial. Em 2016 o cronograma de
apresentações traz à cena 37 grupos, sendo cinco de teatro
infanto-juvenil, sete de teatro adulto e 25 grupos de dança
e coreograa. Os espetáculos acontecerão sempre de
quarta a domingo, às 16h, 19h e 20h, no Teatro Apolo, no
centro do Recife.
A peça Estresse no Call Center, do grupo teatral
Artedom, de Olinda, abre a programação do festival,
enquanto o encerramento ca por conta de Viva La Vida,
interpretado por alunos do Curso Básico de Teatro da
Escola Municipal de Arte João Pernambuco, do Recife. As
apresentações são marcadas pela diversidade de referências e ritmos. Obras cujas inspirações teatrais vão do
inglês William Shakespeare às tramas contemporâneas,
além de danças e coreograas que vão do jazz ao xaxado.
Aprovado no Funcultura, pela Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o festival homenageia nesta edição o coreografo André Madureira, criador do Balé Popular do Recife, e a atriz e arte educadora Fátima Aguiar.
O Festival Estudantil de Teatro e Dança é uma
mostra não competitiva que há 14 anos tem como objetivo
a difusão das artes cênicas entre alunos de escolas públicas e privadas, permitindo o incentivo da produção cultural no âmbito escolar, bem como a formação de plateias e
de artistas para os palcos prossionais. O festival conta
com a idealização e produção do produtor cultural Pedro
Portugal. Conra abaixo a programação ocial completa:
Teatro Apolo, dia 17 de agosto (quarta-feira), 19h
- Estresse no Call Center pelo Grupo Teatral Artedom – Olinda/PE, texto e direção de Thina Neves; dia 18 de agosto
(quinta-feira), 19h - Bote a Mão que Ainda tá Quentinha pelo
Grupo Teatral o Tempo Não Para, do SESC Santo Amaro,
- Recife/PE, com texto de Adriano Marcena e direção de
Flavio Santos; dia 19 de agosto (sexta-feira), 19h – pela
Academia Santa Gertrudes – Olinda/PE, texto de William Shakespeare, adaptação e direção de Gabi Cabral; dia
20 de agosto (sábado), 16h - As Reticências da Minha Préadolescência, pelo Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, de Camaragibe/PE, texto e direção de: Cláudia
Alves; às 20h - A Megera Domada pelo Grupo de Teatro
Dose Humana e Colégio Marista São Luís – Recife/PE,
texto de William Shakespeare e direção de Fátima Aguiar; dia 21 de agosto (domingo), 16h - Os Sacos Vermelhos,
pela Ocina de Atores – Recife, texto de Luiz Felipe
Botelho e direção de Pollyanna Cabral; às 20h - A Mais
Forte pelo Colégio Grande Passo – Recife/PE, texto de
August Strindberg e direção de Edinaldo Ribeiro.
Dia 24 de agosto (quarta-feira), 19h - A Podridão
que Há em Mim, pela Associação Cultural Boi Menino –
Recife/PE, texto e direção de Anderson Leite; Mostra de
Dança e Coreograa (dias 25 e 26 de agosto) - dia 25 de
agosto (quinta-feira), 19h - Fadas das Estações - Arte
Ballet/Colégio Dom – Olinda, coreograa de Thamara
Moreira; Fada Lilás - Espaço de Dança Thamara Moreira
– Olinda. Thamara Moreira; Harlequinade - Espaço de
Dança Thamara Moreira – Olinda, coreograa de Thamara Moreira; Paysant - Espaço de Dança Thamara Moreira
– Olinda, coreograa de Thamara Moreira; Amigas de
Clara - Espaço de Dança Thamara Moreira – Olinda, coreograa de Thamara Moreira; Valsa das Flores - Espaço de
Dança Thamara Moreira – Olinda, coreograa de Thamara Moreira; Fayre Doll - Espaço de Dança Thamara Morei-
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ra – Olinda, coreograa de Thamara Moreira; Chão
Batido - Colégio Marista São Luís/Grupo Andança – Recife, coreograa de Julcelio Nobrega Santos; Pássaro Azul –
Um Hiato - Luará Espaço de Arte e Dança, Cabo de Santo
Agostinho, coreograa de Silas Samarky; Alice, De Maravilha a Maravilha - Luará Espaço de Arte e Dança- Cabo
de Santo Agostinho, coreograa Leide Dornelas; Entre e
Elas - Colégio Equipe de Dança – Recife, coreograa
Taynanda Carvalho e Viviane Lira e Baque - Colégio
NAP/Grupo NAP de Dança – Recife, coreograa deViviane Lira.
Dia 26 de agosto (sexta-feira), 19h - Caranguejo
Esperto - Criativo Espaço de Arte – Recife, coreograa de
Gigi Albuquerque; África - Colégio Virgem Imaculada Janga – Paulista, coreograa de Thuan Cesar Nascimento
Batista; Xaxado, A dança de Lampião - Escola de Referência Luiz Rodolfo de Araujo Jr – Abreu e Lima, coreograa
de Katyucia Lima; Lampião: Amor Crença e Dança - Cia
de Dança Teatro Luardat – Recife, coreograa de Claudineide Rodrigues; Morte e Ressurreição do Boi Ta Tá Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Tá – Recife, coreograa de Coletivo OBS 2; Gigi - Escola Gesttus de Dança –
Recife, coreograa de Mayara Mesquita; Por falta d'água Escola Gesttus de Dança – Recife, coreograa de Mayara
Mesquita; Maiouy - Escola Gesttus de Dança – Recife,
coreograa de Vannina Porto; Shílí - Escola Gesttus de
Dança – Recife, coreograa de Vannina Porto; Coração
Confuso - Jazz Heloisa Duque – Recife, coreograa de
Heloisa Duque; Xaxateado - Grupo de Sapateado do Colégio Motivo– Recife, coreograa de Bianca Morais;Jazz
com Groove - Grupo de Jazz do Colégio Motivo– Recife,
coreograa de Bianca Morais; Mistura de Ritmos - Grupo
Contemporãneo do Colégio Motivo – Recife, coreograa
de Cristiane Barbosa.
Dia 27 de agosto (sábado), 16h, O Labirinto Academia Santa Gertrudes – Olinda, texto e direção de
Gabi Cabral; dia 27 de agosto (sábado), 20h, Central Park
West - Hipérion Escola de Artes – Recife, texto de Wood
Alen com direção de Edson Aranha; dia 28 de agosto (domingo), 16h, Era Uma Vez no Fundo do Mar - Espaço
Criança Esperança de Jaboatão- Jaboatão dos Guararapes, texto de Elis Costa com direção de Altino Francisco;
dia 28 de agosto (domingo), 20h, Viva La Vida - Escola
Municipal de Arte João Pernambuco – EMAJPE – Recife,
com dramaturgia de Fred Nascimento a partir de recorte
de textos de Antonin Artaud, Eduardo Galeano, Pablo
Neruda, Vladimir Maiakóvski, Victória Santa Cruz e
outros autores, direção de Fred Nascimento.
Divulgação

Stress no CallCenter abre a programação no dia 17 de agosto
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O professor Wellington Júnior ministrará o curso O Trabalho do Ator sobre Si Mesmo, de 17 a 19 de agosto, das 18h30 às 22h, no
Espaço Primeiro Andar, nesta capital. Nele,
um mergulho nas técnicas de interpretação
dramática de Uta Hagen, que propõe uma
sequência de sete exercícios individuais,
ensaiados, onde se toma decisões sobre:
Quem eu sou? (o próprio ator) Que tempo
é esse? Que lugar é esse? Qual a minha relação com as coisas relativas a esse tempo e a
esse lugar? Que situação é essa? Qual é o
meu obstáculo ou obstáculos? O que eu
faço para alcançar o que quero? As vagas
são limitadas. Inscrições podem ser feitas
através do site www.espacoprimeiroandar.com.br
l A Academia Pernambucana de Letras,
l

através da presidente, Margarida Cantarelli, convida para a palestra que o acadêmico
Paulo Gustavo fará sobre “Evaldo Coutinho e a Consciência do Efêmero, uma homenagem ao lósofo Evaldo Coutinho, falecido em 2007, cujos 105 anos de nascimento
transcorreram no mês de julho, com exibição de uma cinebiograa do homenageado,
A Composição do Vazio, roteirizada por Marcos Enrique Lopes.
l A Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas continua aberta até 21 de agosto reunindo criações (fotograas, esculturas, pinturas, gravuras, desenhos, objetos, instalações, videoinstalações, intervenções e
novas tecnologias) de 24 artistas iniciantes
selecionados por Fernando Oliva e Rosemeire Odahara Graça.

Cineasta Lula Magalhães
procura novos talentos

Divulgação

Cineasta Lula Magalhães procura novos talentos para seus ﬁlmes

O

cineasta pernambucano Lula Magalhães está abrindo portas para atores
pernambucanos que desejam participar de curtas metragens e outros lmes. Os
contatos podem ser feitos através do e-mail
lulamagalhaes1984@outlook.com Natural de
Catende, Zona da Mata Sul, Luiz Eduardo da
Silva Costa Magalhães ou Lula Magalhães, de
32 anos, é cineasta, roteirista, fotógrafo e
montador. Há dois anos, lançou seu primeiro
curta metragem, Mandala Night Club, história
que conta a trajetória de um serial-killer
recifense que age pelas ruas do centro do
Recife em busca de garotas de programas,
suas principais vítimas.
O trabalho foi indicado para alguns
festivais de cinema, como: Grotesc O Vision
Internacional Film, Festival em Curitiba/PR,
Cine de Bordas do Itaú Cultural, em São

Paulo/SP e o Cine Jardim, na cidade de Belo
Jardim, no agreste pernambucano. Logo em
seguida, vieram outros curtas, Invasor, Indutor
e O Pequeno Baú, todos voltados ao estilo cinematográco do terror. Lula Magalhães
também exibiu um de seus curtas no Festival
de Cinema de Caruaru, Pernambuco e na
Mostra Monstro de Cinema, em Jacareí, em
São Paulo, além de participar do Festival
Cultural Mondo Estronho de Curitiba. Para
este semestre, Magalhães objetiva rodar mais
três roteiros e nalizar as lmagens de O
Pequeno Baú. Também planeja para o mês de
agosto deste ano, a realização da mostra Lula
Magalhães, que irá acontecer no dia 27, às
15h, na Aurora Filmes, localizado na Rua da
Aurora. Na programação haverá exibições de
curtas e um debate sobre o futuro do audiovisual em Pernambuco.

O

Espetáculo A Visita realizou
temporada em Portugal

Divulgação

Projeto Fafe Cidade das Artes, plataforma
cultural e artística da Câmara Municipal de
Fafe, Portugal, convidou o grupo de teatro
Arte-em-Cena, para apresentar o espetáculo A Visita,
no Teatro Cinema de Fafe e fazer circulação pelas
juntas de Freguesias do Município, com residência
assegurada na cidade de Fafe. As apresentações
foram realizadas no Teatro Cinema de Fafe, no Auditório da Junta de Freguesia de Antime, no Auditório
da Junta de Freguesia de Arões São Romão e no
Auditório da Junta de Freguesia de Fornelos, além de
uma apresentação especial para os internos do Cercifafe - Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Inadaptados de Fafe.

O Grupo de Teatro Arte-Em-Cena, fundado em 1987, já se apresentou nas cidades de Caruaru,
Arcoverde, Recife, Bom Conselho, Cabo de Santo
Agostinho, Garanhuns, Palmares, Bezerros, Gravatá,
Pesqueira, Belo Jardim e Petrolina, no Estado de
Pernambuco, e Feira de Santana/BA, São Gonçalo
dos Campos/BA, João Pessoa/PB, Campina Grande/PB, São José do Rio Preto/SP, Piracicaba/SP, São
Mateus/ES, Guaramiranga/CE, Rio de Janeiro/RJ,
São Paulo/SP e Valongo cidade do Porto em Portugal.
Ao visitar o local que fez parte de sua infância, Antônio depara-se com um deserto de gente e de
bicho. Homens que são meio gente, meio barro feito
as casas - e meio bicho.. Na mais absoluta solidão,
busca na memória recriar fatos de seu passado. Através de relatos sobre a família, a política e sentimentos
seus, tocando ainda em temas como sexualidade,
amizade e afetos, ele tenta encher de vida o vazio do
lugar e do seu coração. A peça celebra os quase trinta
anos de atuação deste coletivo no município de Caruaru/Pernambuco.
O diretor/encenador do espetáculo, Nildo
Garbo, optou por trilhar os caminhos do construtivismo para a realização de sua encenação, que teve
como ponto de partida o texto de Moncho Rodriguez e da concepção e composição do trabalho do
ator. E a partir destes elementos passou a desenhar a
geograa cênica, que além da luz, utilizando-se de
poucos recursos técnicos. Certos de que a experiência
desenvolvida pelo grupo Arte-em-Cena, principalmente com
este espetáculo, é de grande interesse para o público fafense e
permitindo um verdadeiro encontro com a cultura do Nordeste brasileiro, acreditamos que esta será uma oportunidade
para que se possa estabelecer um verdadeiro intercâmbio
entre criadores e públicos, comenta o encenador.

Ao encontrar esta oportunidade, oferecida pelo
ator Severino Florêncio, de trespassar a história de António
na Visita para o Nordeste, me senti reencontrando os camiDivulgação

O ator Severino Florêncio além de protagonizar o espetáculo
A Visita, é responsável pela sua produção

nhos dessa deserticação numa geograa humana, social,
política e económica que também é preciso que seja mais uma
vez denunciada. Sendo frutos de uma mesma identidade,
sofremos os mesmos males. Esta história não pertence apenas
a terra dos esquecidos em Portugal ou na Espanha, é de todos
os povos que são abandonados e esquecidos, deserticados de
gentes e almas, secados no abandono na essência das suas
histórias, das suas falas, das suas memórias, dos seus cantares, dos seus sonhos das suas identidades. Acredito que este
texto, agora denitivamente transposto para o Nordestinez,
ganhará sentidos e signicados renovados e poderá contribuir
para que todos um dia, ainda possamos retomar a Visita que
obrigatoriamente temos que fazer, diz o autor do texto,
Moncho Rodriguez.

Ficha técnica: texto de Moncho Rodriguez,
ator - Severino Florêncio, direção/gurino/adereços
de Nildo Garbo, mapa de luz de Edu de Oliveira,
execução de adereços de Naldo Fernandes, execução
de gurino de Iva Araújo, cenotécnico - Arnaldo
Honorato, fotograas de Marcos Nascimento, design
gráco de Moacir Silva e Produção de Severino
Florêncio.

Entrega de prêmio
foi concorrida

A

Maria Oliveira ladeada pelo ﬁlho Lucas Oliveira e Jorge Clésio

solenidade da entrega do 1º Prêmio Ariano
Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia, realizada no Teatro de Santa Izabel, foi
prestigiada por muitos artistas e pelo público
geral. Estavam lá, entre outros, o meu primeiro
lugar em Dramaturgia para Teatro de Formas
Animadas! Só alegria!
Estavam lá Jorge Costa, presidente da
Associação Pernambucana de Teatro de Bonecos,
ao lado de Ana Rocha - uma bonequeira e maezona do teatro, o lho da premiada, Lucas Oliveira,
que também é parceiro em suas criações, Izolda,
Marcelo Bonm e Saturnino de Araujo, Tereza
Amaral, Paulo Germano, Jorge Clésio, e os também premiados: Alex Apolônio, Raphael Gustavo, Alberto Amaral, André Filho, Zé Lopes, entre
outras personalidades.

Agosto
Dia 01 - Alexandre Araújo, Nicolau Domingues; 02 - Ronaldo Brissant; 03 - Leonardo Liberato,
Renato Menezes; 04 - Danillo Campelo, Walter Júnior; 06 - Isabelle Costa; 07 - Karina Sampaio; 08
- Palhaço Linguiça; 09 - Carolina Anjo, Lázaro Santos, Simone Figueiredo; 10 - Júlio Cesar, Kamile
Carvalho, Paulo Dence, Vavá Schön-Paulino; 12 - Alexsandra Sacramento, Gustavo Rocha; 13 Gabriel Galvão, Richard Simpson; 14 - Ana Catarina Maia, André Lima, Babi Johari, Priscila Borba;
15 - Carlos Macêdo, Eddy Barbosa, Glenda Carla; 16 - Popper Mask; 17 - Bento Verissimo, Luma
Oliveira; 18 - Cristiano Primo, Marília Souto; 19 - Sheiyla Costa; 20 - Jomeri Pontes, Patrício
Arcanjo; 21 - Letícia Karina, Jadilson Lourenço; 23 - Ednilson Leite,Simone Pereira, Simone Stefany
Ribeiro, Marília Linhares, Mister Sandro; 24 - J. Nascimento PE; 26 - Sílvio Góes; 27 - Saturnino de
Araújo; 29 - Cátia Cardoso; 30 - Lívia Falcão, Marcos Paulo; 31 - Adriana Dias, Rômulo Ribeiro.
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