O Massacre de Angicos é encenado
em Serra Talhada de 24 a 28 de julho
J

 As manifestações de rua deixam claro
que o Brasil acordou não pelos 20 centavos
de aumento nas passagens mas para a
necessidade de mudança de postura políticoadministrativa no que diz respeito à
educação, à saúde, à cultura, à ética, à
reforma política, à reforma tributária, enfim
ao tão sonhado novo tempo de justiça, bem
estar social, moralidade e transparência
administrativas, e fim de tantas mazelas que
estão anestesiando o povo brasileiro há anos.
O SATED-PE apoia o movimento das ruas,
que é pacífico e apartidário, e que deve ser
mantido sem badernas, sem violência e sem
partidarismo. Mas, infelizmente, os políticos
continuam dormindo no berço esplêndido
das benesses e das regalias de um poder
inócuo e ineficaz.
 Se fôssemos falar nas mazelas da cultura,
então, precisaríamos de um Ribalta de várias
páginas, tamanha é a gama de coisas erradas
que nos atormentam e afligem, prejudicando
não somente aos trabalhadores artísticos
mas o público que tem acesso aos bens
culturais, e especialmente aqueles que ainda
não possuem condições de usufruto dos
bens artísticos. Não somos contrário ao
futebol, por exemplo, mas não entendemos
quando se gasta tanto para fazer um Copa e
não se encontra nenhum recurso financeiro
para recuperar o Teatro do Parque, há tanto
tempo fechado porque não tem condições
de funcionar sem as urgentes e
indispensáveis reformas que atendam às
necessidades dos seus usuários.
 O que dizer então do inexplicável atraso
do pagamento de cachês dos nossos artistas
e técnicos que prestaram serviços e não
receberam, quando todos sabem que os
artistas de outros centros que se apresentam
aqui com patrocínios públicos têm, quase
sempre, 50% do cachês pagos na assinatura
do contrato e 50% logo após sua
apresentação? São dois pesos e duas
medidas, num total desrespeito aos artistas e
técnicos locais. Aos de fora, tudo, aos de
casa, nada, é sempre assim que funciona as
nossas instituições culturais, esquecendo que
os trabalhadores locais são pais de família
com as mesmas necessidades (ou até mais)
de pagamentos (habitação, luz, água,
alimentação, passagem. planos de saúde, etc)
dos famosos de outros centros, merecendo o
mesmo respeito e critério de pagamento.
 Enquanto isso, o Governo Federal
propõe-se a gastar mais de 500 milhões para
realizar um plebiscito para saber o que o
povo quer para que se faça uma reforma
política, o que soa como algo estranho e
absurdo. Deputados usam avião da FAB para
levar amigos para casamentos e jogos de
futebol do Brasil. Condenados por
corrupção continuam assumindo postos de
alta responsabilidade no Congresso. E a cura
gay, ein? Proposta por um deputado pastor,
parece até uma brincadeira. A PEC 37 não
foi aprovada (os deputados queriam julgar os
seus próprios crimes, parece uma piada), mas
precisamos ficar vigilantes e alertas. As
eleições de 2014 já estão próximas, agora
tudo só depende de nós.

á considerado o maior espetáculo ao ar livre
do sertão, com entrada franca, O Massacre de
Angico – A Morte de Lampião, direção de um
mestre de grandiosas produções teatrais ao ar
livre no Estado, o diretor, ator, dramaturgo e
iluminador José Pimentel, mantém a expectativa
de reunir mais de cem mil pessoas nos cinco dias
da temporada, de 24 a 28 de julho, sempre às
20h, em Serra Talhada, na Estação do Forró
(antiga Estação Ferroviária) terminando exatamente na data que marca os 75 anos do massacre ocorrido em Angico, resultando na morte de
Lampião, o Rei do Cangaço.
À encenação, realizada pela segunda
vez, conta com 40 atores e 40 figurantes, além de
40 profissionais na equipe técnica e administrativa, numa realização da Fundação Cultural
Cabras de Lampião, com patrocínio do Funcultura/Governo do Estado de Pernambuco e
Prefeitura Municipal de Serra Talhada, além de
diversas empresas locais. A montagem tem
como lema “O Maior Espetáculo ao Ar Livre do
Sertão.
Serra Talhada, no sertão pernambucano, é a terra natal de Virgolino Ferreira da Silva,
o Lampião. Há 75 anos, o terrível encontro entre
militares do Governo Getulista e cangaceiros
liderados por Lampião e sua esposa, Maria
Bonita, estes pegos de surpresa e quase sem
nenhuma reação na madrugada do dia 28 de
julho de 1938, na grota de Angico, em Sergipe,
praticamente pôs fim à chamada Era do Cangaço. Em meio àquelas árvores retorcidas da caatinga e resultando num verdadeiro banho de
sangue no sertão nordestino, 11 integrantes do
afamado bando, incluindo o casal líder, foram
mortos e tiveram suas cabeças decepadas e
expostas ao público. Essa tragédia verdadeira é o
tema do grandioso espetáculo ao ar livre e gratuito, concebido a partir do até então único texto
dramatúrgico escrito pelo pesquisador do Cangaço, Anildomá Willans de Souza, natural de
Serra Talhada. Mas o “molho” que rege toda
esta história é o perfil apresentado desse homem
símbolo do Cangaço, visto por um outro viés,
bem mais humano pois ele tanto falava de morte
quanto de amor.
É este Lampião mais humano, mais
gente, segundo Pimentel, quem permeia o espetáculo: Certamente é um Lampião menos ruim do que o
povo imagina. É o Lampião de Domá, diz referindose ao apelido do autor do texto. Pesquisador
afamado do Cangaço, Anildomá Willans de
Souza possui quatro obras já publicadas nesta
temática, Lampião, o Comandante das Caatingas,
Xaxado: Dança de Guerra dos Cangaceiros de Lampião, Nas Pegadas de Lampião e Lampião: Nem Herói
Nem Bandido – A História. Foi a partir de suas
conclusões ao reconstruir esta tão controversa
trajetória, que decidiu enveredar-se na dramaturgia, mas tentando assumidamente humanizar a
figura de sua personagem principal.
Com larga experiência adquirida em
montagens como Paixão de Cristo da Nova Jerusalém, Paixão de Cristo do Recife, O Calvário de Frei
Caneca, Jesus e o Natal e Batalha dos Guararapes –
Assim Nasceu a Pátria e Revolução de 1817, para
citar algumas de suas realizações, José Pimentel
diz que, ao ser convidado pelo casal Anildomá
Willans e Cleonice Maria, que conheceu quando
foi jurado em um festival de teatro serratalhadense anos atrás, para dirigir o espetáculo aceitou o desafio por ter estreita ligação com o tema
do Cangaço. Lampião me faz recordar meu pai,
Virgínio Albino Pimentel, que costumava me contar a
história de que o encontrou duas vezes, antes mesmo de eu
nascer. Meu pai comprava porcos nos sítios para vender
nos matadouros e, numa dessas viagens, deparou-se com o
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O espetáculo reúne 80 pessoas, sendo 40 profissionais e 40 figurantes, em cenas divertidas e impactantes,
todas ao ar livre

bando de Lampião. Mas eles fizeram amizade e até um
banquete foi promovido. Tinha uma foto lá em casa com
meu pai vestido de cangaceiro e usando os dois punhais
que ele ganhou de presente! Por isso, desde pequeno, eu
ouvia falar bem de Lampião, que para mim sempre foi
um herói. Até por não ter matado meu pai, brinca.
O cangaceiro violento, bandido, que não abre
um sorriso, já está retratado por aí. Eu quis mostrar o
outro lado deste homem, que chora, se apaixona, sente
medo da morte pressentida, faz declarações de amor. Um
Lampião diferente, um Lampião com alma. Que fala de
morte, sim, mas também de amor. Que desafia o inimigo
com um punhal, mas, ao clarão da lua sertaneja, declarase poeticamente à mulher amada. Essa é a dualidade que
me interessa, defende o autor do texto, Anildomá
Willians de Souza.
Com cenas de relances quase cinematográficos, O Massacre de Angico – A Morte de
Lampião reconta a vida do Rei do Cangaço,
desde o desentendimento inicial de sua família
com o vizinho fazendeiro, Zé Saturnino, ainda
em Serra Talhada. Para evitar uma tragédia
iminente, e que de fato aconteceu, seu pai, Zé
Ferreira, fugiu com os filhos para Alagoas, mas
acabou sendo assassinado por vingança. Revoltados e para fazer justiça com as próprias mãos,
Virgolino Ferreira da Silva e seus irmãos entregaram-se ao Cangaço, movimento que deixou
muito político, coronel e fazendeiro apavorado
nas décadas de 1920 e 1930 no Nordeste. Temidos por uns e idolatrados por outros, os cangaceiros serviram como denunciantes das péssimas condições sociais daquela época, tanto que
a honra e bravura de Lampião foram decantadas
pelos poetas populares, ao mesmo tempo em
que o Governo o via como uma doença que
precisava ser eliminada.
No elenco, atores da própria Serra
Talhada, mas também do Recife e Olinda, além
da atriz/cantora Roberta Aureliano, que interpreta Maria Bonita e é natural de Maceió, Alagoas, mas passou toda a infância em Serra Talhada.
O ator e dançarino Karl Marx, de apenas 23
anos, vive o protagonista. Integrante do Grupo
de Xaxado Cabras de Lampião, ele comemora
10 anos à frente do mesmo papel, em outras
montagens. Também como atores, José Pimentel (Zé Ferreira, Pai de Lampião e Soldado com
voz em off), Juliana Guerra (Sinhá), Sebastião
Costa (Tenente Zé Lucena), Taveira Júnior (Zé
Saturnino, Padre Cícero, Soldado da Tortura e

da Decapitação), Gorete Lima (Dona Bela),
Diógenes D. Lima (Luiz Pedro), Carlos Amorim
(Zé Sereno), Gilberto Gomes (Jiboião), Feliciano Félix (Getúlio Vargas), Karine Gaya (Sila),
Dany Feitoza (Enedina), Leandra Nunes (Dulce) e Carlos Silva (Pedro de Cândida), além de
Beto Filho, Humberto Cellus, Marcos Fabrício,
Jefferson Firmino, Rodrigo Roberto, Manoel
dos Santos Lima, Diego Morais, Manoel Soares
da Silva, Gildo Alves, Rubens Alves Ferraz,
Leandro Soares de Melo, Cristiano Vitorino,
José Leonardo Barbosa, Nivaldo Nascimento,
Sebastião Barbosa, Edvaldo Severino, Anderson
Cristhian, Alex Sandro Pereira e Francisco das
Chagas, entre outros.
Durante 1h30 a encenação acontece,
contando com uma arrojada trilha sonora (que,
além da vozes gravadas dos intérpretes, inclui
obras de Chico Science a clássico francês, além
de músicas do cancioneiro popular, como
Mulher Rendeira; iluminação detalhista e muitos
efeitos especiais, estes últimos, assim como os
cenários, assinados pelo mago da cenografia
pernambucana Octávio Catanho (Tibi), parceiro de José Pimentel em todos os seus outros
trabalhos. A assistência de direção é de Pedro
Francisco de Souza. No total, o projeto está
orçado em R$ 600 mil e deve atrair ainda mais
turistas àquela região, berço do grande homem
do Cangaço.
Cenas inéditas foram inseridas nessa
nova temporada. A começar pela maior valorização dos fatos que eclodiram no assassinato do
pai de Virgolino Ferreira da Silva e em sua revolta. É o próprio José Pimentel quem vai entrar
em cena desta vez, no papel de Zé Ferreira, pai
de Lampião. Também será novidade a presença
de novos figurantes, nos papeis de cangaceiros e
soldados, em cenas que tanto mostram a luta
destes homens quanto momentos mais descontraídos do bando de Lampião, quando participavam de festas regadas a whisky, xaxado e coco.
Também promete causar bastante impacto o
momento da decapitação de Lampião e Maria
Bonita. Ao final, os 11 cangaceiros mortos
entram em cena, com os atores vestindo negro e
utilizando um efeito especial inspirado em truque da Escola de Samba Unidos da Tijuca, do
Rio de Janeiro, que vai fazer as cabeças serem
literalmente decepadas. Mais detalhes: www.omassacredeangico.com.br
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O Menino da Gaiola estréia no Teatro Apolo
Carolina de Lira

Teatro para Crianças vai
até o dia 28 de julho
I

Produtora Clarisse Fraga, autor do texto, Cleyton Cabral e encenador Samuel Santos , juntos em
O Menino da Gaiola

P

rimeiro texto teatral assinado pelo ator,
dramaturgo e publicitário recifense
Cleyton Cabral, O Menino da Gaiola, com
direção de Samuel Santos, estreia dia 20 de
julho no Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121,
Bairro do Recife. Tel. 3355 3321/ 3320),
ficando em temporada aos sábados e
domingos, às 16h, até 4 de agosto, graças ao
incentivo do Funcultura. Os ingressos custam
preços bem promocionais: R$ 10 (inteira) e R$
5 (crianças, estudantes, professores e maiores
de 60 anos). A peça tem duração de 55
minutos.
No elenco, Evilásio de Andrade
como o protagonista; Auricéia Fraga, Márcio
Fecher, Eduardo Japiassu e Ana Souza. A trilha
sonora é uma criação original da cantora e
compositora Isaar, que foi buscar inspiração
no próprio filho e construiu tudo com a
sonoridade de brinquedos, além da voz, flauta,
violino e didgeridoo, instrumento de sopro. A
iluminação é assinada por O Poste Soluções
Luminosas (Naná Sodré e Agrinez Melo);
figurinos de Java Araújo; maquiagem de Gera
Cyber e cenários de Renata Gamelo e Arthur
Braga. Na produção executiva, Clarisse Fraga.
A encenação tem um ar despojado e já
começa com o elenco brincando com a
percussão corporal e procurando saber o
sonho de alguns dos espectadores na plateia.
Seguindo a máxima do que diz sua avó, “a
gente sonha e fica mais perto das estrelas que
nos guiam”, Vito empreende sua jornada. No
caminho, Onário é a referência ao mendigo
que teve o rosto queimado e vive na escuridão
(diz ele, “sem sonho é o nada, o vazio”); Liz é a
garota que mora na cidade de Sentilavras
(sentimento + palavras) e sofre pelo assédio do
padrasto que teima em descobrir o posinho de
boneca que a garota, metaforicamente, traz

numa parte do corpo; e os pescadores
Domásio e Damásio só conseguem achar
sofás, pneus e geladeiras no rio que deveria lhes
dar o peixe do sustento.
Através dessas personagens, questões do dia a
dia, frequentemente estampadas no jornal,
vêm à tona, como um alerta às crianças e
adultos. É uma dramaturgia corajosa, que lança
assuntos dos tempos de hoje e abre essa
possibilidade do diálogo, Você tem algum
sonho preso? Essa é a pergunta mais frequente
de Vito, um garoto de nove anos que, inspirado
pelo tio, um criador de pássaros, resolve sair
numa jornada pelo mundo portando apenas
uma gaiola. Mas não quer prender passarinhos
e, sim, anotar em papel os sonhos de cada
pessoa para depois fazê-los voar, voar, voar.
lembra o diretor Samuel Santos. Mas o tema
principal, que permeia todas as cenas, é mesmo
o cultivar dos sonhos.
De perfil inegavelmente poético e
indicado para crianças a partir dos sete anos, O
Menino da Gaiola, espetáculo infanto juvenil
com produção do Bureau de Cultura,está
repleto da fantasia própria do mundo infantil,
com personagens lúdicas, mesmo que em
situações cruéis e verdadeiras. A difícil
realidade do mundo atual está ali, no tema
exposto, mas numa linguagem que não vai
ag redir nem crianças nem adultos e,
certamente, lançará questões, já que um dos
objetivos da montagem, além de permitir
debates ao final com a plateia (estão sendo
agendadas sessões especiais para alunos da
rede pública de ensino e ONGs), é fazer com
que a família que vai ao teatro possa conversar
sobre tudo o que foi visto. É tirar o caráter
passional do espectador, seja criança ou adulto;
fazer fervilhar reflexões na cabeça de cada um
e permitir o diálogo familiar após cada sessão.

niciado no dia 29 de junho, o 10º Festival de
Teatro para Crianças de Pernambuco
prossegue até 28 de julho, com várias atrações
e contando co o incentivo cultural do
Funcultura/Fundarpe/Secretaria de Cultura
do Governo de Pernambuco e apoio da
Prefeitura do Recife, Rede Globo Nordeste e
Sesc de Pernambuco. Realização da Metron
Produções. A programação está assim:
Teatro Marco Camarotti (Rua do
Pombal, s/n - SESC Santo Amaro - Tel. 81
3216-1616), às 16h30, dias 13 e 14 de julho
(sábado e domingo) Pindorama, Caravela e
Malungo; 20 e 21 de julho (sábado e
domingo) Seu Rei Mandou; 27 e 28 de julho
(sábado e domingo) De Íris ao Arco-Íris.
Teatro Santa Isabel (Pça. da República,
s/n - Tels. 81 3355-3323 / 81 3355-3324) =
dias: 13 e 14 de julho (sábado e domingo) /
16h30 - Caxuxa; 27 e 28 de julho (sábado e
domingo) / 16h30 - POP.
Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante
Jeremias Bastos, s/n Pina, Recife-PE Tel. 81
3355-6398), sempre às 16h30; dias 13 e 14 de
julho (sábado e domingo)Outra História de
Francisco; 20 e 21 de julho (sábado e
domingo) - Passarêdo; 27 e 28 de julho
(sábado e domingo) Chapeuzinho Vermelho
Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona
Lindu), Av Boa Viagem, s/n c/ acesso pela
Rua Setúbal (estacionamento), Tels. 81 33559821: sempre às 16h30m dias 13 e 14 de julho - Pluft, o
fantasminha; ; – 20 de julho (sábado) -

SobreVoar O menino que sonhou voar; Dia:
21 de julho (domingo) - Estórias brincantes
de muitas mainhas; Dias 27 e 28 de julho
(sábado e domingo) / 16h30 - Meu reino por
um drama.
Teatro Capiba (Av. Professor José dos
Anjos , 1109, Sesc de Casa Amarela - Casa
Amarela Recife – PE, Tels. 81 3267-4400 / 81
3267-4410) - dias: 13 e 14 de julho (sábado e
domingo) / 16h30 - Chiquinho, o caranguejo
ensacolado
Divulgação

João Falcão, o homenageado do 10º Festival
de Teatro para Crianças de Pernambuco
Divulgação

Chapeuzinho Vermelho, no Teatro Barreto Jr - Pina
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Cursos do Joaquim
Cardozo
As inscrições para o Curso de Iniciação
Teatral, com duração de cinco meses, ainda
estão abertas no Teatro Joaquim Cardozo –
UFPE. Os interessados devem realizar sua
inscrição no Centro Cultural Benfica, na
Rua Benfica, 157, Madalena, no horário das
14 às 20h. As aulas acontecerão no horário
das 19h às 22h, sempre às segundas-feiras e
serão voltadas para maiores de 16 anos. O
curso será dividido em três módulos: Interpretação, Dramaturgia e Montagem e terá
como conclusão um espetáculo a ser apresentado no teatro. Os módulos serão ministrados pelos professores Breno Fittipaldi,
Rodrigo Dourado e Wellington Júnior. Valores: matrícula: R$ 20,00 e mensalidade: R$
50,00. Mais informações: 3227 0657 ou
teatrojcardozo@yahoo.com.br

Pop, no Teatro de Santa Isabel
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Prefeitura Municipal do Cabo, através da
Secretaria de Cultura e Lazer, cujo titular é
Rinaldo da Costa, anuncia a construção de uma
nova casa de espetáculos, o Teatro Municipal
Francisco Alves (nome escolhido pelo movimento teatral cabense em homenagem ao saudoso ator), com capacidade para 600 lugares, na
Praça Nove de Julho, localizada nas margens da
PE 60, em fase de construção, conforme informação do coordenador de cultura, Luiz Navarro, sócio do nosso SATED-PE.
A iniciativa deixa o pessoal de artes
cênicas do município, que é muito atuante, bem
esperançoso e muito feliz, pois a busca por
novos espaços para escoamento da produção
artísticas é antiga. O novo teatro poderá receber
grandes produções, pois contará com sistema de
som e luz de última geração, além de conforto e
acessibilidade.
Atualmente, o Cabo só possui o Teatro
Municipal Barreto Júnior, que após quatro anos
fechado, foi totalmente reformado, sendo palco
de festivais, mostras e temporadas. E x i s t e ,
também, um projeto de ampliação para torná-lo
tecnicamente melhor e mais confortável. Informa, ainda Luiz Navarro que, ao longo desses
últimos nove anos, a cidade ganhou vários espaços alternativos para espetáculos mais intimistas.
Com a construção das Escolas Modelos, a Prefeitura do Cabo construiu auditórios com possibilidades para teatro e cinema, surgindo assim o
Auditório Padre Vander Velder, em Pontezinha,
o Auditório Luiz Alves Lacer, na Cidade Garapu, ambos já em funcionamento, e para ser
inaugurado, o Auditório da Escola Modelo do
Loteamento Nova Era, em Ponte dos Carva-

lhos, todos com capacidade para 196 espectadores.
A Secretaria de Cultura e Lazer do
Cabo realizará, em novembro deste ano, o Festival de Curtas-Metragens a partir das produções
extraídas da Oficina de Cinema, a exemplo da
sua primeira versão no ano de 2011. Os curtas
circularão pelos diversos espaços existentes em
nossa cidade. Em fase de captação de recursos, o
II Festival Nacional de Teatro de Rua do Cabo
de Santo Agostinho. levará espetáculos de rua
para vários bairros do município, oferecendo
também oficinas em diversas áreas do teatro
para os artistas participantes e comunidades que
receberão as apresentações.
Neste ano, a Secretaria Executiva de
Cultura e Lazer, realizará a 8ª versão da Semana
Cabense de Cultura com o objetivo de levar a
diversas comunidades cabenses, espetáculos de
dança, teatro, musica, cinema, entre outras manifestações culturais. A implantação do Estúdio
Municipal Maninho da Flauta, com infraestrutura capaz de atender nossos artistas, na produção
de CD's e gravação de trilha sonora para espetáculos e a criação da Orquestra Sinfônica Mirim
são outra novidades anunciadas pela Prefeitura
do Cabo.
Idealizada e mantida pela Secretaria
de Cultura, a Orquestra Sinfônica Mirim será
iniciadas com aulas ministradas no Teatro
Municipal Barreto Júnior, com capacidade
para atender 80 jovens de várias comunidades,
compra de todos os instrumentos e na contratação do maestro e dos professores de violinos,
violas, violoncelos, instrumento de sopro e
percussão.

Divulgação

Tchékhov de Carne e Osso

O ator e encenador Arman Saibekyan ministrará
oficina no Recife

C

om base nos personagens e situações
extraídas (ou inspiradas) nas três principais
peças de Anton Tchékhov: A Gaivota, O Jardim das Cerejeiras e As Três Irmãs, será trabalhado o jogo do ator a partir do seu corpo em
cena, suas ações e sua fisicalidade, na oficina
Tchékhov, de Carne e Osso, a ser ministrada
por Arman Saribekyan, de 15 a 19 de julho, das
18 às 22h, na sede do O.C.A.S.A espaço de
reflexão (Rua Visconde do Abaeté, 166, Tamarineira, Recife, PE). 20 vagas. Maiores detalhes
c o m M á r c i a C r u z – m a r c i a c r u z . l acruz@gmail.com – (81) 9642.6222 e Virgínia
Brasil – vibrasil@gmail.com – (81) 9209.0713.
Através desse corpo cênico será
buscada uma ampla compreensão das personagens, com o auxílio da tradução direta e

simultânea de textos de sua contextualização
cultural e, sobretudo linguística, do ponto de
vista de alguém que nasceu e viveu nessa sociedade, que fala essa língua e que pode recorrer
ao texto original, livre das deturpações possíveis depois de tantas traduções. O objetivo da
oficina é redescobrir esse teatro que durante
tanto tempo foi chamado de intelectual, psicológico, ignorando os aspectos cômicos e humanos tão presentes em cada uma das personagens na forma em que foram escritos (seu
nome, sobrenome, modo de falar, etc).
Para isso, a improvisação será a principal ferramenta de trabalho. Trata-se de uma
pesquisa física: corpo e imaginação em prol da
descoberta desses seres carnais, sensuais,
criados por esse dramaturgo que também era
médico e que não escondia seu olhar “anatômico”, fisiológico e, portanto, extremamente
vivo e humanista em suas obras.
Arman Saribekyan é ator do Théâtre
du Soleil desde o início de 2009, trupe com a
qual atuou no espetáculo Os Náufragos da
Louca Esperança, em sua temporada francesa
e em todas as suas turnês internacionais. Nascido na Armênia, que nessa época fazia parte
da União Soviética, deu seus primeiros passos
em cena na pura tradição do teatro russo, em
uma outra república soviética: a Ucrânia, onde
os pilares do ensino e da prática teatrais eram e
continuam sendo Stanislavski, Meyerhold,
Vakhtangov, que se alimentavam das obras de
Theckhov, Gogol, Gorki e outros grandes
nomes da literatura russa.
Formou-se no Atelier-Studio do
Teatro Nacional da Juventude (TNJ) de Zaporojié, na Ucrânia e mais tarde na Escola Internacional de Teatro Béatrice Brout em Paris.
Trabalhou com diretores como Vitaly Denissenko, Dmittro Lazorko, Guenady Fortous e
Alexandre Belozub em espetáculos como Il
est bien tard, M. Lautrec, Hiroshima, meu
Amor, Vinte Minutos com um Anjo e A Festividade, seu primeiro trabalho com um texto
de Tchekhov. No cinema atuou em curtametragens e na versão cinematográfica de Os
Náufragos da Louca Esperança no canal
ARTE na França.

ESCOLA DE TEATRO FIANDEIROS
encena Prisioneiro do Tempo em julho
Daniela Travassos

A

Cabo terá nova casa
de espetáculo em 2014

Prisioneiro do Tempo é uma realização do Núcleo Novelo de Pesquisa em Teatro da Escola Fiandeiros

O

espetáculo Prisioneiro do Tempo, com
texto e direção de André Filho, do
Núcleo Novelo de Pesquisa em Teatro,
formado por ex-alunos da Escola de Teatro
Fiandeiros, teve concorrida estréia no Espaço Fiandeiros. Após a encenação, foi aberto
debate com a platéia, os atores e o diretor da
montagem, para o conhecimento do processo da estética dramática e do núcleo
Novelo. O espetáculo fez mais duas apresentações gratuitas no Espaço Fiandeiros,
enquanto se prepara para fazer a sua primeira temporada.
A Escola de Teatro Fiandeiros
vem consolidar uma das principais linhas de
ação da Companhia Fiandeiros: a formação.
Em parceria com o SATED-PE, desde
2009, surgiu esse projeto com o objetivo de
contribuir para a discussão sobre o fazer
teatral e, principalmente, de estimular o
interesse na arte da representação. Com

uma carga horária bastante expressiva, a
Escola também traz em seu quadro de professores, profissionais qualificados e reconhecidos por suas diversas atuações nas
artes cênicas nas áreas de: Linguagem Corporal, Expressão Vocal, História do Teatro,
Análise de Texto, Interpretação I, Interpretação II e montagem.
Além destas disciplinas, a Escola
também oferece as disciplinas complementares: iluminação, cenografia e figurino,
elaboração de projetos culturais, entre
outras. No ano de 2012, a Fiandeiros iniciou
também uma outra extensão da escola,
desta vez voltada especificamente para o
público da infância e juventude, e já formou
a sua primeira turma de atores mirins, dividida em dois módulos de atividades. Prisioneiro do Tempo ficará em temporada no Espaço
Fiandeiros durante o mês de julho, sextas e
sábados às 20 horas.

II Leitura Dramatizada
animará Caruaru em agosto
A

Associação dos Artistas de Caruaru promoverá, no mês de agosto, a II Leitura Dramatizada, com apresentação de 13 peças teatrais do
ator, diretor, dramaturgo e poeta Argemiro Pascoal, sempre nas quintas, sextas-feiras e sábados,
às 20h30, no Teatro João Lyra Filho, Rua Visconde de Inhaúma, 1080, bairro Maurício de Nassau,
Caruaru. Neste ano, os realizadores do evento
pretendem promover o intercâmbio entre a comunidade, estudantes, pesquisadores e profissionais
das artes cênicas, incentivando a criação de novos
grupos teatrais e a descoberta de futuros encenadores e dramaturgos, informa o presidente da
Assartic, Jô Albuquerque.
A primeira edição da Leitura Dramatizada foi realizada no ano passado com textos de

Nelson Rodrigues. No encerramento do dia 31 de
agosto, às 20h30, no Teatro João Lyra Filho, logo
após o anúncio dos premiados com entrega de
troféus e certificados, haverá uma apresentação
especial da peça Status Quo, texto e direção de
Emerson Deyvison.
O presidente da Assartic, Jô Albuquerque, convida os diretores pernambucanos para
participarem dessa homenagem ao teatrólogo
Argemiro Pascoal, um dos ícones do teatro pernambucano, que faleceu no ano passado, e informa que as inscrições serão aceitas até o dia 20 de
julho, via e-mail assartic2012@gmail.com Maiores informações com Jô Albuquerque (81)
9197.4847 e 8139.2673 ou Junior Macedo (81)
9852.2928.

Diretor do Acupe fará
residência no Laban-Rio
O

diretor do Acupe Grupo de Dança, Paulo
Henrique Ferreira, fará residência artística
no Centro Laban Rio, no segundo semestre
deste ano, via Funcultura, sob supervisão da
conceituada coreógrafa Regina Miranda e
apoio de Lígia Tourinho, professora da UFRJ.
Seu plano futuro é estudar em Nova York, no
Centro Laban (Paulinho já tem especialização
nesta técnica), investindo em sua formação
cada vez mais para repassar a outras pessoas.
Com cinco anos de história à frente do
Acupe Grupo de Dança, sua equipe já produziu
os vários espetáculos, tais como Coreológicas

Recife, 5 Minutos Para Blackout, Jogo Coreográfico e Sarará, além de ter realizado o Seminário Nacional de Dança Educação em duas
edições. Recentemente, promoveu o “Curso
Acupe – Formação do Intérprete-Pesquisador
em Dança”, em parceria com o SATED/PE,
por quatro cidades pernambucanas, graças ao
incentivo do Funcultura. Há histórias incríveis
em Surubim, São Benedito do Sul, Recife e
Arcoverde (o curso já foi realizado em Jaboatão
dos Guararapes, inicialmente). O SATED/PE
permitiu a emissão do registro profissional ao
final das aulas.
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Festival em Palmares festeja
Hermilo Borba Filho
O

Grupo de Teatro Nova Arte Produções realizará o Festival Estação do Frio Hermilo Borba
Filho, homenageando o dramaturgo, em Palmares, de 25 de julho a 04 de agosto, com uma
programação bem diversificada envolvendo teatro , circo, dança, literatura (leituras
dramatizadas), MPB, oficinas de dança, teatro. Maquiagem artística, contação de histórias e teatro
de rua.
Na abertura haverá, no Cine Teatro Apolo, dia 25 de julho, às 20h30m, um seminário
sobre a vida e a obra do dramaturgo Hermilo Borba Filho. No encerramento, das 15 às 17h, um
cortejo cultural sairá da Praça Bispo Pereira Alves percorrendo as ruas de Palmares e encerrando
na Praça Dr. Paulo Paranhos

Ponto de Partida traz ao Recife
o espetáculo musical Travessia
A elogiada equipe mineira, que atraiu ótimo público em 2012, retorna à
capital pernambucana com este inédito espetáculo, dias 17 e 18 de agosto,
no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu
Grão Fotografia.

Espetáculo musical Travessia, ainda inédito no Recife, será apresentado no Teatro Luiz Mendonça

C

O espetáculo Olivier e Lilia: uma História de
Amor em 900 Frases, direção e adaptação de
Rodrigo Dourado do texto de Elizabeth
Mazev, com Leidson Ferraz e Fátima Pontes
será a atração do encerramento da I Mostra
Geraldo Brros de Teatro e Dança, no
domingo 14 de julho, no Espaço Escadaria
do Sesc Arcoverde.
 A Cia. Palavras Andarilhos apresenta Da
Boca Doce aos Ouvidos Perfumados, lendo, contando e
ouvindo histórias, dia 4 de julho, às 19h30, no
Teatro Joaquim Cardozo, com Carminha
Maraoes, Cleyson Gomes, Fátima Pinheiro ,
Líbia Bonfim, Marúcia Coelho, Paulo André
Viana, Socorro Miranda e Vinicius
Viramundos.

 Na Casa das Rosas, Avenida Paulista, 37,
em São Paulo terá lugar a leitura dramatizada
de A Santa Joana dos Matadouros, de Bertolt
Brecht, coordenação e produção de Helder
Mariani e Thiago Brito, com Gabriela
Cerqueira (Juana), Ariel Lopes, Carlos
Francisco, Dagoberto Feliz, Daniel
Kronenberg, Fabiano Benigno, Flávio
Rodrigo, Helder Mariani, Katia Naiane,
Laruama Alves, Luiz Altieri, Luciana Lyra
(nossa associada), Mayara Norbin, Marcella
Vicentini, Paloma Rocha, Suzana Aragão,
Tarcila Tanhã e Thiago Brito. Convidados
para o debate: Dagoberto Feliz, Luciana Lira
e Sylvia Moreira, tendo como moderador
Carlos Eduardo Batalha
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DIA 01- BLACK ESCOBAR EIRANILDO BARBOSA; 04 - LEONARDO EDARDNA
E LENO DI SABOYA; 05 - ALYNE FIRMO; 06 - RENATA DE FÁTIMA; 08 HANCOCK; 10 - SANDRA ALBINO; 12 - AUGUSTA FERRAZ; 14 - ADILSON DI
CARVALHO, GILVALDO SILVA E PAULA UCHÔA; 15 - MAURÍCIO AZEVEDO E
NENZINHO; 18 - RICARDO AMORIM E WANESSA GUEDES; 19 - ANDRÉ
ALBUQUERQUE; 21 - ISAK GONZAGA E SIMONE SANTOS; 23 - MADALENA
SABOIA; 25 - JÚLIA FRANÇA E MATEUS LUZ; 27 - LUCIANO ROGÉRIO; 28 ANDREZA CASTRO E JULIANA ELVIRA; 30 - PAULA DE RENOR; 31 EDUARDO BRINGUEL, CRISTIANO ARAÚJO E ÉDER MATEUS.

om patrocínio do projeto Vivo EnCena,
o Grupo Ponto de Partida, de Minas
Gerais, após o sucesso aqui em 2012 na
primeira temporada, volta ao Recife. Desta
vez, traz na bagagem o musical Travessia,
com mais de 20 anos de trajetória (somente
em 2013, já passou por Barbacena, Maceió,
Aracaju, Vitória e Goiânia pelo mesmo
projeto), mas ainda é inédito em terras pernambucanas. Fará duas sessões no Teatro
Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu,
dias 17 e 18 de agosto, respectivamente às 21
e 19 horas. Os ingressos custam R$ 30 (inteira), R$ 15 (Clientes Vivo, estudantes, professores e maiores de 60 anos) e R$ 10 (artistas,
com venda antecipada no Sindicato dos
Artistas – SATED/PE).
Com 32 anos de trajetória e uma
marca de excelência artística já reconhecida
na cena cultural brasileira: o Grupo Ponto de
Partida estabeleceu-se como uma referência
na investigação teatral. Pesquisou e desenvolveu uma linguagem única para musicais
brasileiros e construiu uma dramaturgia
inédita a partir da obra de autores como
Guimarães Rosa, Carlos Drummond de
Andrade, Jorge Amado, Manoel de Barros,
Adélia Prado, Bartolomeu Campos de Queirós e compositores como Milton Nascimento e Chico Buarque. A equipe formou-se
tecnicamente com os principais nomes do
país – Fernanda Montenegro, Sérgio Britto,
Cacá Carvalho, Jorginho de Carvalho, Babaya, Gilvan de Oliveira, para citar alguns, e já
se apresentou por todo Brasil, Europa, África e América do Sul.
Agora, retorna ao Recife (é a
segunda vez em 32 anos de tão elogiada
história), graças a parceria do Vivo EnCena,
para mostrar um dos espetáculos que mais
representa seu trabalho entre 32 montagens
já realizadas, Travessia, musical que está há 20
anos em cartaz e que, além de ter reinaugurado o Teatro Avenida, em Angola, representou o Brasil nos 50 anos da Unesco, em
Paris. É teatro e música numa simbiose
incrível e da melhor qualidade. Em “Travessia”, o Grupo Ponto de Partida continua sua
pesquisa de linguagem em que o ator é o
centro da encenação. Ele canta, dança, interpreta, empresta seu corpo para desenhar o
espetáculo. O palco está nu e os elementos
de cena tanto são signos para leitura do
espetáculo, como instrumentos de percussão.
“Travessia” não é apenas um show
e também não é teatro. É uma mistura saborosa que leva o espectador por uma viagem.
Ela conta a história do trabalho, da luta e da
festa do povo brasileiro e faz um passeio por

nossa música em grande companhia: Villa
Lobos, Tom Jobim, Chico Buarque, Milton
Nascimento, Caetano Veloso, Elomar, Gonzaguinha. “Travessia” é música encenada, é
o som formalizado em imagens. Às vezes a
música é o texto dramático, às vezes, apenas
o ritmo é o condutor e, às vezes, ainda a cena
determina a música. Em todas essas formas,
quase sempre, o resultado é surpreendente.
Travessia, além de apresentar-se em
várias cidades brasileiras, tem uma carreira
essencialmente internacional, com temporadas na África, na América Latina e na Europa. É um espetáculo que tem o jeito e o
cheiro do Brasil. Que ritualiza nossa alegria,
brinca com nossos ritmos. Que está desenhado com nossa negritude e nossa latinidade. A intenção é cantar nossas raízes e nossos sonhos, nossas particularidades e nossos
pontos de contato com todo homem.
Enfim, “Travessia” quer ser um ritual, uma
festa.

Ficha técnica: concepção e direção
- Regina Bertola, direção musical e arranjos Gilvan de Oliveira, preparação vocal – Babaya, figurino - Alexandre Rousset, iluminação
- Jorginho de Carvalho, Elenco - Carolina
Damasceno, Dani Costa, Érica Elke, João
Mello, Lido Loschi, Lourdes Araújo, Pablo
Bertola, Regina Bertola, Renato Neves e
Soraia Moraes; Músicos - Gilvan de Oliveira
(violão) e Serginho Silva (bateria), textos Regina Bertola e Adélia Prado, assessoria de
imprensa - Leidson Ferraz (81) 3222 0025 /
9292 1316 leidson.ferraz@gmail.com e
produção - Ponto de Partida - Fátima Jorge
(32) 9977 1028.

Serviço: Travessia, espetáculo com
o Grupo Ponto de Partida no Recife; Dias
17 e 18 de agosto (sábado, às 21 horas, e
domingo, às 19 horas), no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu. Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Recife/PE. Tel. 81 3355 9821 / 3355 9822). Ingressos: R$ 30
(inteira), R$ 15 (Clientes Vivo, estudantes,
professores e maiores de 60 anos) e R$ 10
(artistas, com venda antecipada no Sindicato
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversão no Estado de Pernambuco –
SATED/PE – Casa da Cultura, Raio Oeste,
2º andar, sala 309. Tel. 81 3424 3133). Informações: (81) 3355 9821 / 3355 9822.
Clientes Vivo tem 50% de desconto para comprar até 02 ingressos. Devem
apresentar cartão ou fatura recente paga ou
voucher Programa Vivo Valoriza. Para
todos ainda é necessário apresentar documento de identificação com foto. Desconto
válido somente para o titular e não cumulativo com outras promoções e/ou descontos.

