D

epois de um ano pontuado pelas
homenagens prestadas pela Assembléia
Legislativa, por proposta do deputado Ricardo
Costa, e Câmara Municipal do Recife, por
proposta do vereador Marcos Menezes, o
Teatro de Amadores de Pernambuco – TAP,
teve grandes momentos de sucesso com a
temporada de Um Sábado em 30, no Santa
Isabel, sob o patrocínio de Paulo de
Castro&Produções superlotando o teatro
durante 4 noites, e as duas noites maravilhosas
no Teatro Luiz Mendonça, logo em seguida.
Em 2013, quando completa 72 anos de
existência, além de abrilhantar o Janeiro de
Grandes Espetáculos com a mesma peça, tem,
o projeto de encenar A Casa de Bernarda Alba,
de Garcia Lorca, informa Reinaldo de Oliveira:
Temos planos de montagem de um espetáculo
com o qual o TAP marcou seu grande êxito em 1948,
A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca,
sucesso no Recife, Natal, Fortaleza, Maceió, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre. O possível elenco está quase definido e com
saúde, diz Reinaldo de Oliveira, esclarecendo
que não montou um novo espetáculo em 2012,
mesmo tendo aprovado projeto de Paulo de
Castro & Produções, pelo Funcultura, para
remontagem de Um Sábado em 30 para o
primeiro semestre daquele ano por causa de
problemas de saúde com o elenco. Chegamos a
iniciar os ensaios para promover certas substituições
imprescindíveis. Aconteceram fatos ligados à saúde de
nove elementos que não somente nos impediram de
entrar no primeiro semestre com aquela peça como
planejar qualquer nova montagem, ele explica.
Empurramos o cumprimento do projeto, de

acordo com o Funcultura, para o segundo semestre
quando, felizmente, quase todos os problemas foram
superados. O elenco recuperado teve desempenho tão
bom como sempre já nos preparando para participar do
Janeiro dos Grandes Espetáculos de 2013, no Teatro
Valdemar de Oliveira, em 18, 19 e 20. Foram
circunstâncias que nos obrigaram a uma paralisação,
complementa.
O TAP também está programando
uma repetição do que fez na década de oitenta,
quando convocou os que tinham interesse em
participar do conjunto, e reunindo 303
candidatos dos quais 100 foram aprovados e
passaram a formar dois elencos para Solteira é
que eu não fico, e inclusões em O Diário de Anne
Frank e Bob & Bobette, além dos que
permanecem, ainda hoje, em ação, dentro do
grupo. Assim, pretende renovar o elenco.
Outra notícia alvissareira sobre o
TAP é o livro que Reinaldo de Oliveira está
escrevendo, com a participação da Edições
Bagaço em colaboração com a Academia
Pernambucana de Letras, chamado de O Palco
de Minha Vida onde conta a história do TAP
com seus êxitos, seu repertório, seus diretores,
seu elenco total, seus fatos curiosos,
dramáticos e trágicos, sua filosofia, suas
perspectivas, tudo isso sob a ótica de quem
viveu todos os detalhes, como se visse tudo de
dentro para fora. Além disso o livro contém,
com a autorização dos herdeiros de Luiz
Marinho, todo o texto da peça Um Sábado em
30, em sua mais recente versão, enxugada e
ampliada conforme era desejo do autor. O
lançamento está sendo programado para após
o carnaval.

TAP ENCENARÁ ESTE ANO
A CASA DE BERNARDA ALBA
Divulgação

Reinaldo de Oliveira recebe placa comemorativa dos 71 anos do Teatro de Amadores de Pernambuco
do deputado Ricardo Costa, ladeado por Geninha Rosa Borges
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Zé Ramos, ator conhecido e festejado,
será ordenado diácono

M

uito querido e estimado pelo público e
pelos colegas de trabalho, o ator Zé
Ramos, será ordenado diácono da Igreja
Católica no dia 25 de janeiro próximo, às 19h
na catedral de Nazaré da Mata, às 19h. O
SATED-PE agradece o convite que ele eviou
para a cerimônia que, certamente, será
prestigiada pelos inúmeros amigos.
Zé Ramos começou sua carreira
profissional de ator teatral com o teatrólogo
Marcus Siqueira, de saudosa memória, em
Olinda. Participou de vários espetáculos,
sendo dirigido por vários encenadores,
inclusive da Paixão de Cristo de Nova
Jerusalém. Na TV Globo atuou em várias
novelas (a última delas foi Avenida Brasil). e
minisséries e no cinema.

LUISA MACIEL - LUZ E VIDA DO NORDESTE
R

Divulgação

esumir a história de vida e as atividades
artísticas da pintora Luisa Cavalcanti Maciel,
falecida recentemente, em Caruaru, é uma tarefa
difícil, tão grandiosa e intensa foi sua atuação na
área cultural e significativo o trabalho desenvolvido
por ela em movimentos de decisiva importância na
evolução de sua pintura e das diversas formas de
preservar, valorizar e difundir a cultura popular e
tradicional de nosso povo.
Incessante foi a sua busca para
proporcionar aos outros artistas, oportunidades de
mostrar suas artes na música, na dança, na
literatura oral e escrita, no teatro, na pintura e
sempre procurando o respeito necessário para
cada artista indistintamente. Essas lutas e
conquistas traduzem um estilo de vida, um estado
de consciência e toda a concepção que teve do
Universo. E como bem dizia em uma de suas
frases mais célebres e dita entre as pessoas que
com ela costumam lutar, “Um homem sem cultura, é
como uma árvore sem raiz”.
Nasceu no dia 19 de julho de 1926, no
agreste pernambucano, no distrito de Areia
Grande, município de Pesqueira, filha de Leonel
Primo Cavalcanti de Albuquerque e Júlia Luisa de
Vasconcelos Cavalcanti. No ano de 1930, mudouse com seus pais para a cidade de Caruaru, aonde
veio a concluir o curso primário no Grupo
Escolar Joaquim Nabuco no ano de 1938.
Contava seu pai, que desde cedo, costumava pintar
com motivos florais os roda-pés das salas da casa
onde morava na Rua do Sítio, no antigo bairro da
Rua Preta, na cidade de Caruaru – Pernambuco.
Aos 15 anos (1941) quando já concluía o
curso colegial no Colégio das Beneditinas de
Caruaru (Colégio das Freiras), já escrevia seus
primeiros versos, poemas, tocava violão, escrevia
estórias, passando o tempo livre desenhando e
pintando. No dia 16 de maio de 1945, casou-se
com o Sr. Rafael Maciel Filho, com quem teve seis
filhos: Luiz Ronaldo Maciel, Marcos Aurélio
Maciel, Maria do Socorro Maciel, Paulo Roméro
Maciel, Maria do Carmo Maciel e Rafael Fábio
Maciel, que ao longo dos anos lhes deram os
netos.
No ano de 1963, presta vestibular para o
Curso de Belas Artes na Universidade Federal de
Pernambuco, concluindo os cursos de Belas Artes,
Escultura e Cerâmica no ano de 1970, além dos
cursos: Curso Prático de Jornalismo (Caruaru-PE
1963), Curso de Gravura (Fortaleza-CE 1964),
Curso de Orientação Psicologica (Caruaru-PE
1965), Curso de Atividades Artísticas para Crianças
e Adolecentes (Recife-PE 1966), Curso de
Criatividade Artística para Criança e Adolecente
(Conventry - Inglaterra 1970), Curso de Educação
Criadora ( Rio de Janeiro -RJ 1971), Curso de
Comunicação e Turismo no Desenvolvimento
(Caruaru -PE 1971), Curso de Museologia
(Caruaru-PE 1973), Curso de Psicologia aplicada
às Relações Públicas e Humanas (João Pessoa - PB
1974), Curso de Idioma Espanhol para Aplicação

dos Estudos do Artesanato e
Folclore ( Santa Fé - Argentina
1977), Curso de Folclore ( Ipacaray
- Paraguay 1978) e Curso de
Folclore (Recife -PE 1979).
Começou sua vida de
artista plástica tendo como
professores: o renomado e
inesquecível Lula Cardoso Ayres,
Vicente do Rego Monteiro, Chalita,
Reinaldo Fonseca, entre outros.
Teve como companheiros
contemporâneos os artistas,
Wellington Virgulino, João Câmara,
Wilton de Souza, Abelardo da
Hora, Corbiniano Lins, entre
outros. Mostrou seus trabalhos em
exposições individuais e coletivas na
Galeria de Arte do Recife, do Brasil
e de vários países estrangeiros.
Recebeu vários prêmios em salões e
bienais.
Luisa Maciel editou o livro
de sua autoria “A Fonte Inesgotável do
Pensamento”.
O trabalho cultural que desenvolve
desde 1969, quando promoveu o
I Festival Folclórico de Caruaru, onde
reuniu 36 grupos folclóricos
autênticos da região, além da
participação de grupos de outros
estados, criou a primeira promoção
do Forró, que foi denominado
“Forró de Sá Joaninha”, além de
promover Vaquejada, Feira de
Livros, Lançamentos de Livros,
Feira de Artesanato, Feira
Luisa Maciel deixou um legado inestimável para a
Internacional de Arte,
cultura nordestina
Apresentações de grupos teatrais da
região, entre os anos de 1969 e 1972.
dos grupos de danças folclóricas, enviou diferentes
regiões do Brasil para mostrar ao mundo o valor
No ano de 1973, como Secretária de
de nossos jovens em busca da preservação de
Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de
nossas raízes, coordenando suas participações em
Caruaru, promove a I Semana Internacional do
festivais internacionais de folclore realizados por
Artesão, na Casa de Cultura José Condé, com a
Delegados Oficiais do CIOFF® dos seguintes
presença de artesãos de vários países da América
países: Argentina, Alemanha, Bélgica, Bolívia.
Latina. E criou a Feira do Artesão, na praça João
Promove Festivais Internacionais de Folclore nas
Guilherme, onde reuniu os artesãos de Caruaru.
cidades de Caruaru (Pernambuco), Campina
Promovendo também a I Festa do Umbú no Morro
Grande (Paraíba), Passo Fundo, Farroupilha, Cruz
do Bom Jesus, a I Semana do Folclore, com
Alta e Novo Hamburgo (Rio Grande do Sul),
apresentações de grupos folclóricos autênticos,
Belo Horizonte, Montes Claros, Ouro Preto,
com a presença de cirandas, peças teatrais,
Diamantina Juiz de Fora e Sete Lagos (Minas
cantadores de cordel, cantadores de viola.
Gerais), Cáceres, Várzea Grande e Cuiabá (Mato
Com a Fundação do Centro de Cultura
Popular Luisa Maciel, promove no mês de abril de Grosso ). E também no exterior:
Canadá, Chile, China, Egito, Espanha,
1977, o I Encontro Latino Americano de Folclore e
Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Itália,
Artesanato, V Semana Internacional do Artesão e I
Inglaterra, Iugoslávia, Japão, México, Macau,
Festival Internacional de Folclore de Caruaru, contando
Paraguay, Polônia, Portugal, Rússia, Suécia, Suíça,
com a presença do amigo Luiz Lua Gonzaga o
Thailandia, Taiwan, Turquia. A vida e a história de
“Rei do Baião”.
Luisa
Maciel oferecem subsídios para vários livros,
No desenvolvimento de seu trabalho em
Luz e Vida do Nordeste. Aqui fizemos um
prol da valorização das tradições populares, através resumo
biográfico de sua vasta atuação.

PERNAMBUCO FALA OLINDA - ANO II
O

projeto Cultura Nossa – Pernambuco Fala
Olinda, Ano II, do produtor cultural Lúcio
Fábio, será realizado no período de 13 de janeiro a
07 de junho de 2013, no Espaço Cultural Professor
José de Barros Lins (anexo ao Instituto Allan
Kardec) Avenida Professor Andrade Bezerra, nº
826, Salgadinho – Olinda/PE, próximo ao Centro
de Convenções. O projeto objetiva programar o
referido espaço, através da realização de 16
espetáculos teatrais, 03 Oficinas e 03 Leituras
Dramatizadas.
Na abertura do projeto, dia 13/01/2013, às 16h, a
comunidade de Salgadinho terá um evento de
qualidade, onde se farão presentes o poder público,
artistas, pensadores, educadores, estudantes,
presidentes de entidades de classe e representantes
de ONG's e Associações comunitárias que irão
abrilhantar o certame e deleitar-se com o
espetáculo teatral O Desejo de Catirina, da Cia
D'Loucos de Teatro Popular (Recife). O projeto
tem o incentivo do Funcultura 2011, Fundarpe,
Secretaria de Cultura, Governo do Estado de
Pernambuco

Divulgação

Ator
Zé Ramos
é ordenado
diácono

O espetáculo O Desejo de Catirina abre as atividades do Cultura Nossa
– Pernambuco Fala Olinda – Ano 2
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Teatro Joaquim Cardozo abre
edital para ocupação de pauta

A

té o dia 25 de janeiro o Teatro Joaquim
Cardozo recebe propostas para espetáculos
de teatro, dança e/ou música, destinados aos
públicos adultos e/ou infanto-juvenis conforme
Edital de Ocupação de pautas para o primeiro

Bonecos na periferia
Divulgação

semestre de 2013. Além de espetáculos de
Teatro, Dança e Música, o edital abre mais duas
linhas de fomento: Apoio a Montagem de
espetáculos de Teatro e Dança e Apoio a Grupo
de Pesquisa em Teatro.

Abertas inscrições para
Festival Pernambuco em Dança

O

Festival Pernambuco em Dança está com
suas inscrições abertas para a sua 13ª edição,
que presta homenagem a Ubiracy Ferreira e o
Balé de Cultura Negra do Recife. Poderão
participar grupos de danças profissionais e
amadores, além de escolas, academias, pontos de
culturas e projetos sociais. O regulamento para a
inscrição está no blog
http://pernambucoemdanca.blogspot.com.br/p
/regulamento.html. O Pernambuco em Dança
acontecerá entre os dias 16 de março e 29 abril
em diversos palcos da Região Metropolitana do
Recife e interior.
As produções de dança que quiserem
fazer parte do 13º Festival Pernambuco em
Dança serão aceitas até 20 de janeiro de 2013,
conforme consta no regulamento. Poderão
participar espetáculos em todas as suas vertentes
da dança. Os materiais solicitados são fichas
técnicas completas dos participantes; release da
coreografia em CD, que também contenha o
mínimo de cinco fotos em alta resolução do

trabalho a ser apresentado - com os devidos
créditos do fotógrafo -; um DVD da coreografia
a ser apresentada; clipagem com matérias
publicadas nos veículos de mídia sobre a
companhia, assim como qualquer outro material
que possa contribuir para a divulgação do
trabalho a ser apresentado.
Cada espetáculo completo deverá ter de 30
minutos a 50 minutos corridos e as coreografias
de companhias e grupos de danças profissionais
poderão ser de até 15 minutos. Já os grupos
amadores, projetos sociais, pontos de cultura,
escolas e academias de dança têm 10 minutos
para apresentação - incluindo suas variações,
solos, trios e pas de deux. No entanto, não será
necessário que todo o tempo sugerido seja
utilizado, uma vez que ele indica apenas o limite
máximo de cada coreografia. O material deverá
ser enviado à Rua Vidal de Negreiros, nº 318,
aptº 701 - bairro de São José - CEP: 50.020-480.
A/C: Fred Salim. Detalhes no blog
www.pernambucoemdanca.blogspot.com.br

Os espetáculos da Trupe Bonecos do Capibaribe utilizam novas experiências
e linguagens cênicas

CDPST comemora 24 anos
D
de vivênçia teatral e artística
O

Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada –
C D P S T, i n i c i a e s t e a n o d e 2 0 1 3
comemorando seus 24 anos de existência, levando
arte, lazer e cultura ao público serra-talhadense e
da região, com a responsabilidade socioeducativa
de sempre, fazendo as pessoas questionar e refletir,
através de suas produções artísticas.
A companhia teatral surgiu em Janeiro de 1989
pelas mãos de Modesto Lopes de Barros, até
então, recém chegado de São Paulo, onde
concluíra o curso de teatro Macunaíma. A Cia. fez
sua estréia com o espetáculo B, em Cadeira de
Rodas, no dia 06 de maio daquele ano (1989),
tendo sido remontado em 1999 quando dos seus
10 anos. Depois desse vieram muitos outros
espetáculos como O Negro, O Circo Rataplan, Os
Malefícios do Tabaco, Acorda, José!, Enfim, Só, Solidão, a
Comédia, O Rapto das Cebolinhas, Casa de Mãe Chica,
Réquiem, Neurose – A Cidade e Seus Sentidos, Conversas
de Lavadeiras, Jesus & Judas - traição ou missão?, Enfim
Sós!, Jacaré Espaçonave do Céu (em parceria com a
Gualharufas produções), entre outros trabalhos
levados às escolas, praças e espaços alternativos do
município, além de visitar varias cidades de
Pernambuco, este ano tais como Limoeiro, Bom
Jardim, Orobó, Afogados da Ingazeira, Floresta,
Salgueiro, Bodocó; e também cruzando a fronteira
Estadual, chegando com seus espetáculos ao
Ceará.
Depois de muito trabalho, o CDPST hoje é Ponto
de Cultura Estadual, disponibilizando à
comunidade aulas de danças, teatro e outras

atividades relacionadas à cultura, além de ser
cineclube, com exibição de filmes de graça em suas
dependência, à Rua 11, 1202 no bairro Bom Jesus.
A história do CDPST é cheia de altos e baixos, e
muita superação. Em 2012 realizou duas novas
peças teatrais, o projeto Vamos ler na Barraca,
gente! E a seleção para um grande festival de teatro
em Igarassu, Entre os fatos negativos destaca-se o
furto de objetos de valor de integrantes da
companhia (celular, câmeras digital e dinheiro),
ladrões arrombaram a sede e levaram mais de R$
6.000,00 em equipamentos do ponto de cultura e
do cineclube; Carlos Silva sofre um pequeno
acidente. Mas o grupo foi contemplado pelo
Funcultura Audiovisual com recursos para
manutenção do CineClube Pajeú, não parou o
espetáculo, chegando, finalmente, à capital em
parceria com Galharufas Produções (Teatro
Barreto Jr.), embora, no retorno a Serra Talhada, o
carro que levava os atores soltou o pneu e capotou,
felizmente sem vitima fatal, mas, deixando feridos
e machucados.
Fatos alegres e dramáticos que vivenciamos nesse ano que
passou; mostrando que a tragédia e comedia só no palco não
tem valia, é preciso transportá-las para vida como disse o
artista cênico francês Artaud. Que 2013 seja um ano cheio
de oportunidades e boas vibrações. A quem faz o CDPST e
vive entre “flores e espinhos” o nosso parabéns. Vida longa a
Modesto de Barros que em dezembro completou 64 anos, 36
dedicados a militância artística e colaboração com todos que
se propõem a enveredar por este caminho pedregoso e
ariscado, mas fascinante e arrebatador, diz Carlos Silva.
Divulgação

Integrantes do Centro Dramático Pajeú de Serra Talhada comemoram 24 anos de trabalho

urante todos os domingos de janeiro de
2013, os moradores do Vasco da Gama e
adjacências terão uma opção a mais de lazer.
Trata-se de apresentações de teatro de bonecos
que acontecerão sempre às 15h no Teatro
Lobatinho (Rua Canapi, 134, no Vasco da
Gama, fone 3268.4002). A programação prevê,
no dia 06/01, Miro dos Bonecos, de Carpina, com
o seu Mamulengo Novo Milênio. No domingo
seguinte, 13/01, será a vez do Mamulengando
Alegria, de Glória do Goitá, com o espetáculo
Balaio de Gato. Este grupo tem apenas mulheres
manipulando os bonecos. A data do dia 20/01
está reservada para As aventuras de Benedito na
Capitá com o Mamulengo Mamusebá, de
Caruaru. Finalmente, no dia 27, teremos Ser, o
não ser, espetáculo de teatro negro com a Trupe
Bonecos do Capibaribe. O ingresso custa o
preço simbólico R$ 1,00 (um real).
Esta atividade integra a programação
do projeto Boneco no Ponto, iniciativa do
Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco,
contemplada com o Prêmio Procultura de Estímulo
ao Circo, Dança e Teatro 2010 da
FUNARTE/Ministério da Cultura. Vencedor na
Categoria B – Programação de Espaços Cênicos. Além
de apresentações artísticas, este projeto prevê
ainda a realização de atividades formativas em
audiovisual. Uma delas é a Oficina de Iniciação à
filmagem de eventos (documentação em vídeo e fotos),
cujas inscrições já se encontram abertas. A carga
horária de 20 horas-aula será distribuída ao
longo dos sábados 02, 16 e 23 de fevereiro, 02 e
09 de março, sempre no horário das 9h às 13h.
O facilitador será o professor Fernando
Carmino, profissional com formação em
Radialismo e larga experiência na produção de
audiovisuais como roteirista e diretor de
imagem.
Tanto o projeto Boneco no Ponto quanto
o Ponto de Cultura Bonecos de Pernambuco são
iniciativas da Associação Pernambucana de
Teatro de Bonecos (APTB), financiadas com
recursos do MinC e Fundarpe. Ao longo do
ano, atividades artísticas e formativas são
oferecidas a população, gratuitamente.
Informações e inscrições pelo fone 3268.4002
ou pelo e-mail pontobonecosdepe@globo.com.
Miro dos Bonecos - Mamulengo Novo
Milênio, Carpina/PE - Nascido em
07/04/1964, Ermírio José da Silva, o Miro dos
Bonecos, é um dos mamulengueiros mais jovens
em atividade no Estado de Pernambuco. Exímio
artesão, é capaz de esculpir uma cabeça de
boneco em aproximadamente 10 minutos.
Começou a brincar mamulengo em 1998, tendo
recebido influências de diversos
mamulengueiros, entre os quais Mestre Solón,
Mestre João Galego e Saúba. No seu brinquedo,
Miro conta com a participação do filho Adriano
e do sobrinho Leonardo, que atuam como

levantadores e tocadores de zabumba e triângulo
Mamulengando Alegria - Glória do
Goitá /PE - Criado em 2008, em Glória do
Goitá por Cirleide e Marinês, respectivamente
filha e esposa do Mestre Zé Lopes. Por já
participarem ativamente das apresentações do
Mestre Zé Lopes, surgiu a ideia de formar um
grupo de mamulengo com inovações, sendo a
principal delas o fato da brincadeira ser
apresentada apenas por mulheres. O grupo
apresenta historias próprias e também
adaptações de enredos já encenados por outros
mamulengueiros. Entre as “passagens”
apresentadas, elas destacam a importância das
mulheres na cultura, na arte e na sociedade. O
espetáculo apresentado, Balaio de Gato, foi assim
batizado pelo grupo, por conter varias histórias
do mamulengo, de outras brincadeiras, historias
adaptadas para bonecos, e criações próprias,
onde são abordados temas da atualidade.
Ficha Técnica - A maior parte dos bonecos
foi confeccionada por Marinês e Cirleide,
brincantes do grupo. Os demais por Mestre Zé
Lopes, Bibiu, filho do Mestre Saúba, além dos
artesões Augusto e Taísa.
Mamulengo Mamusebá – Caruaru/PE - Foi
fundada em 1985 por Sebastião Alves, Mestre
Sebá, tendo como parceiros Edu de Oliveira, Iva
Araújo, Linda e Antônio Ferreira. Desde 2009, o
grupo mantém um espaço próprio, o Teatro
Garagem Mamusebá, onde apresenta
regularmente a sua produção para a população e
visitantes da Capital do Agreste. As Aventuras de
Benedito na Capitá, a mais recente produção da
Cia, apresenta as aventuras de Benedito, o
paladino popular do Nordeste, que apronta e
desapronta, casa e descasa. Poeta e matreiro,
revela: “As aventuras não é na capitá do mar,
mas sim na capitá do forró”.
Trupe Bonecos do Capibaribe – Recife/PE
- Atua na cidade do Recife desde 2009. “Ser, o
não ser”, sua mais recente produção, mostra a
eterna busca do homem racional e sua
inquietude perante sua existência no mundo. Foi
um espetáculo pensado para o público adulto,
mas que vem agradando também ao publico
infantil, graças aos efeitos mágicos provocados
pela técnica de teatro negro e ao enredo que
trata de indagações da modernidade de forma
simples. É uma metáfora lúdica onde homem
ocidental, fragmentado culturalmente pela perda
da ideia de alma prevalecente na Idade Média,
deixa de se entender como um todo e passa a se
enxergar por partes cada vez menores e cada
vez menos articuladas. Tudo é mostrado através
de técnicas de teatro de animação, das quais se
destaca o Teatro Negro, que através do uso da
luz negra, revela qualquer material que contem
fósforo, escondendo tudo que não contem essa
substancia. Isso dá ao público a ilusão de que as
coisas voam, somem e aparecem.

4

Janeiro/Fevereiro de 2013

As Deixas
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Stellium 2013 lota
Teatro Luiz Mendonça
O

astrólogo e teatrólogo Eduardo Maia,
no Stellium 2013, com a palestra “O
G r a n d e Tr í g o n o : S a l ve e O c u p e a
Solidariedade” atraiu 539 pessoas que
lotaram o Teatro Luiz Mendonça, no Parque
Dona Lindu, com entrada franca, em 6 de
janeiro - dia dos Reis Magos e dia mundial do
Astrólogo - às 18 horas. Essa foi a 32ª edição
do Stellium, sendo o evento astrológico mais
antigo das Américas e do Ocidente.
Associado ao Sated e criador
intelectual, diretor e apresentador do evento,
Eduardo Maia contou com a produção geral
do CETAP e ambientação do teatro do
artista plástico e astrólogo Paulo Brito,
execução visual de Paulo Teixeira Júnior e
pesquisa de Ciclos da astróloga Taciana

Jácome. Patrocínio Cultural da Fundarpe e da
Prefeitura do Recife.
O Grande Trígono Exato é um
Ângulo de 120º formado pelos Planetas
Júpiter/Saturno/Netuno de 17 a 19 de julho
de 2013. Essa configuração nunca aconteceu
e até o final desse século não acontecerá mais.
É a realização do entusiasmo, o acabamento
da valorização e a síntese da harmonia. A
grande contra-ofensiva fluente e contrapartida emocional. Júpiter divide para reinar.
Saturno civiliza para estruturar. Netuno
acalma para se extasiar. O ponto alto (cênico)
do espetáculo foi a interpretação no final, do
texto Solidariedade de Rubem Alves, que foi
adaptado e reformatado para poesia pelo
astrólogo Eduardo Maia.

Artistas de Jaboatão lançam
nota de repúdio à administração

C

om seus projetos culturais descartados, com
apresentações não pagas, tudo por conta,
teoricamente, da falta de capital existente na
Prefeitura de Jaboatão, os artistas jaboatonenses
lançam Nota de Repúdio ao saberem que a
Secretaria de Cultura do Município trouxe a
banda Capital Inicial para o Reveillon. A
apresentação dia 31 de dezembro, na Praia de
Piedade, por um custo elevadíssimo levando-se
em conta que em 2010 o cachê pago pela
Prefeitura de Paulo Afonso foi de190 mil reais.
Eis na íntegra a Nota de Repúdio que nos foi
enviada com pedido de divulgação:
Nota de Repúdio
Depois de alguns Projetos de Cultura já
constantes do Calendário do Município e mais a
MOSTEJA (Mostra de Teatro de Jaboatão) em
sua XIII Edição, terem sidos cancelados, poucos
dias antes de suas realizações, por falta do
prometido apoio da Prefeitura do Jaboatão dos
Guararapes, todos cancelamentos justificados
como “falta de verba”, vemos, no entanto, a
Secretaria de Cultura de Jaboatão dos
Guararapes agora trazer a Banda Capital Inicial

para o Réveillon. Todos os Projetos cancelados
seguiram o trâmite administrativo regular
daquele setor. O Projeto MOSTEJA deu entrada
no dia 25 de maio de 2012 na Secretaria de
Cultura e Eventos; passou pelo Conselho de
Cultura do Jaboatão, sendo aprovado e tendo
como referência a Resolução N0° 05/2012,
publicada no Diário Oficial do dia 19 de junho de
2012. Portanto, considerando que a mostra é
voltado ao público infantil e adulto, contribuindo
na formação de plateia e educação ao teatro,
contemplando o município com espetáculos de
reconhecidas qualidades artísticas, deixamos aqui
nossos protestos a este tipo de atitude de nossas
autoridades responsáveis pelo apoio às atividades
culturais do Município. A produção local e os
grupos de teatro selecionados para XIII
MOSTEJA de 2012, agradecem ao Gestor
Público do nosso Município do Jaboatão dos
Guararapes este “ato de abandono”!
ASTEJ – ASSOCIAÇÃO DE TEATRO DE
JA B OAT Ã O A JA – A Ç Ã O
JABOATONENSE DAS ARTES Jaboatão
dos Guararapes,13 de dezembro de 2012

O musical Historinhas de Dentro será exibido gratuitamente neste mês de janeiro

O

musical infanto-juvenil Historinhas de Dentro,
do Grupo Quadro de Cena, com texto e
direção de Samuel Santos vai ser apresentado de
graça no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do
Riomar Shopping (Avenida República do Líbano,
251, Pina. Tel. 3256 7500), domingo, às 16h,
dentro da programação do Férias na Cultura. As
entradas gratuitas serão distribuídas uma hora da
sessão, que vai contar com recursos de
acessibilidade (tradução em libras e áudiodescrição) e comentários ao final do espetáculo,
que conta com incentivo do Funcultura.
Na terça, dia 22 de janeiro, nova sessão na sede do

NACC (Rua do Futuro, 855 - Graças); no dia 24,
em Olinda, na Casa de Passagem (Rua Luiz de
Carvalho, 284, Bairro Novo); e no dia 26, em
Petrolina, no SESC Petrolina, sempre às 16h, com
entrada franca. Ficha técnica: direção musical de
Zeh Rocha; músicos Diogo Lopes, Samuel Lira e
Wendel Bento; áudio-descritora - Liliana Tavares;
intérprete de libras - Ernani Ribeiro Elenco:
Andreza Nóbrega (em revezamento com Regina
Medeiros), Marcella Malheiros, Milena Marques,
Naná Sodré e Thomás Aquino. Maiores
informações com Marcella Malheiros 9815 0285
ou Andreza Nóbrega 8746 0373.

Galpão das Artes anuncia
estréia de As Roupas do Rei
O Galpão das Artes começa 2013 com a estréia de
novo espetáculo, As Roupas do Rei, com direção de
Luiz Navarro, cabense e diretor renomado e
premiado, cumprindo temporada em Limoeiro, a
partir do dia 10 de janeiro de 2013. No elenco
estão: Jadenilson Gomes, Kettuly Muniz, Charlon
Cabral, Tarcísio Queiroz, Lucas Rafael, João
Carlos e João Pedro. A montagem tem o
patrocínio do Funcultura e do Governo de
Pernambuco e conta também com o apoio da
Prefeitura de Limoeiro, em relação a logística já
que a produção acontece na zona rural.
O espetáculo conta a história de uma
menina que se detém, no meio da correria da
grande cidade, para observar uma cena prosaica:

uma mulher estendendo roupas num varal roupas estranhas, coloridas, exóticas, de um outro
tempo. A curiosidade instiga o menino a começar
uma conversa, e logo descobre que tudo aquilo
pertence a um rei nada convencional que gosta de
comer pastel e andar de skate. Todos os episódios
da vida do rei são encenados por bonecos num
palquinho que se descortina no meio do varal e
fazem despertar no menino um questão
inquietante: "será que eu também sou Rei?". A
conclusão não tarda: "Se todo menino se sentir
especial como um rei e querido como um rei,
então todo menino também pode ser considerar
um rei".O espetáculo teve o projeto aprovado em
nome de Charlon Cabral no Funcultura 2011.

FALECIMENTO
Múcio Dias, ou melhor, Múcio Vilela (como ele
gostava de ser chamado), faleceu dia 16 de
dezembro de 2012, em Arcoverde, de infarto.
Tinha 45 anos. Nasceu em Garanhuns e desde
muito cedo desenvolveu sua vida na arte. Foi ator,
bailarino, aderecista e por vezes dirigia também.
Tinha um especial talento para a comédia, sua
espontaneidade e imensa facilidade para o
improviso, fazia sempre com que todos rissem.
Era um andarilho, além de Garanhuns, sua cidade

natal, morou no Cabo de Santo Agostinho e
Arcoverde, e por onde passava, sempre
trabalhava com teatro, além é claro, de fazer
amigos que tanto o amavam. Possuía um
personagem fixo, a performance Bartira Balista,
que tanto animava o público em mostras e
festivais por onde passava. Múcio era amável,
alegre, instigante, cativante. Único na sua maneira
de ser, viver e ver a vida. Vai deixar uma imensa
lacuna e uma saudade sem fim.

Aniversariantes

Janeiro 2013

DIA 01 - FABIANA PIRRO, ELOIZA AQUINO. 02 - ADELIO LIMA, ISRAEL HOLANDA, FARIAS
FILHO. 03 - JORGE COSTA, JAFFERSON COSTA. 04 - LOURDES ROSSITER. 06 - ANA AQUINO.
09 - CELINHA DO CARIRI, DUK KARAMAZATT, JÉSSICA BRAYNER, LAIS CORRÊA. 10 CHARLES PIERRE, TATIANE ALVES. 11 - ALLINE MENEZES, ÍTALO MARTINS. 14 - RÔMULO
RAMOS, ROMERO RAMOS, ODÍLIA NUNES. 16 - ADRIANA BASTOS, CLAYTON CORDEIRO. 17
- FÁBIO SILVA, RICARDO LARANJEIRA. 18 - CRIZ SOUZA. 19 - ZÁCARAS GÁRCIA, ROMILDO
MOREIRA, SMIRNA MACIEL, MURILO CALDAS. 20 - ALBEMAR ARAÚJO, JÉSSICA VIANA,
SEBÁ ALVES, ALINE BARBOSA. 21 - ISIS MONTEIRO, WANESSA COSTA. 23 - WILLIAM
UCHÔA. 24 - NÍNIVE CALDAS. 25 - JULIANA MAXCIR, LÁIS VIEIRA. 26 - DANIELLE HOOVER.
27 - JOSY SILVA. 28 - DIÓGENES D. LIMA, HILDA TORRES, OSÉAS BORBA NETO.

Fevereiro 2013

DIA 02 - CAYO OGAM, DVISON DIAS, DJAELTON QUIRINO, OSCAR. 03 - MARCOS AURÉLIO
SOARES. 04 - ANDRÉ BRASILEIRO. 05 - FERNANDO YAMAMOTO. 08 - JÉSSICA COSTA. 09
DAMIANA LÚZIA, CAROL VIANA, FLÁVIO HENRIQUE. 10 - ALANA LIAL, DUVENNIER
PESSÔA, JAILSOM LIMA. 11 - NELSON SILVA. 14 - RAFAELLA LIRA. 15 - GEORGE MEIRELES,
SIMONE SHAHYD. 16 - RAFAEL BARROS. 18 - MARINETE NEVES. 19 - MONYQUE MUNIZ. 20 FLÁIRA FERRO. 21 - IVO BARRETO, ERON VYEIRA, VIVIANI SORATTO. 22 - MÔNICA LIRA. 23
- ROBERTO CARLOS. 24 - IVY FRANÇA. 26 - CÁSSIA MASCENA, GERALDO DIAS, THIAGO
GARCIA. 28 - LADY BATISTA, PEDRO PORTUGAL. 29 - DÁRIO GOMES.

