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Antônio Cadengue volta
a dirigir em Puro Lixo
A

estréia do espetáculo Puro Lixo, dia 6 de
agosto, vem cercada de expectativa por
vários motivos entre os quais a volta do
encenador Antônio Cadengue, que já dirigiu
várias montagens cênicas de sucesso e estava
ausente, ultimamente, o texto de Luís Augusto
Reis, inspirado no artigo “Vivencial Diversiones
Apresenta: Frangos Falando para o Mundo”, de
João Silvério Trevisan (publicado no jornal "Lampião da Esquina", em 1979), a participação da
atriz Stella Maris Saldanha, entre outros. Será no
Teatro Hermilo Borba Filho, às 20h, com produção de Stella Maris Saldanha, projeto aprovado
pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura – Funcultura/2015 e elenco formado por
Stella Maris Saldanha, Eduardo Filho, Gil Paz,
Marinho Falcão, Paulo Castelo Branco e Samuel
Lira.
O tributo de Puro Lixo é ao Grupo de
Teatro Vivencial, coletivo de signicativa existência (1974-1983) na cena pernambucana, mais
especicamente entre Recife e Olinda. O espetáculo é um convite à brincadeira, à inventividade e à inteli-

gência de todas as vivecas de ontem, de hoje e de sempre,
como diz o autor Luís Augusto Reis. Não se trata,
de tentar replicar o Vivencial nos dias de hoje – impossível! É apenas um tributo, uma festa, um agradecimento.
Lança-se um olhar, atual, sobre aquele acontecimento
tão incrivelmente forte dos anos 1970 e 80, mapeando
poeticamente suas reverberações em nosso próprio modo
de ver/fazer teatro hoje, completa.
Ficha técnica: texto de Luís Augusto Reis (detalhe: o texto foi escrito especialmente para este
espetáculo), direção de Antônio Cadengue,
assistente de direção e dramaturgista - Igor de
Almeida Silva, cenograa de Otto Neuenschwander, gurinos e adereços de Manuel
Carlos, iluminação de Luciana Raposo, trilha
sonora de Eli-Eri Moura, preparação vocal de
Leila Freitas, preparação corporal de Paulo Henrique Ferreira e produção de Clara Angélica e Jô
Conceição. A peça cará em cartaz de 06 de
agosto até 04 de setembro, sempre aos sábados e
domingos, no teatro Hermilo Borba Filho, às 18h.
Mas, atenção, somente na estréia (06 de agosto)
o espetáculo será apresentado às 20h.

13ª Mostra de Dança presta
homenagem a Mônica Lira

A

Yeda B Mello

O encenador Antônio Cadengue e atriz Stella Maris Saldanha, ladeados pelo elenco e técnicos de Puro Lixo

13ª Mostra Brasileira de Dança (MDB)
traz ao Recife espetáculos que mostram a
força e a variedade da dança nacional,
entre os dias 29 de julho e 7 de agosto, prestando
homenagem a bailarina, coreógrafa e diretora
pernambucana Mônica Lira, que ganha espaço
Divulgação na programação com três obras do repertório do
Grupo Experimental. Dez espaços cênicos da
capital pernambucana receberão companhias,
coletivos e grupos independentes, atividades
pedagógicas gratuitas, ação de mobilidade urbana e uma campanha solidária. A Mostra conta
com incentivo do Fundo Pernambucano de
Incentivo à Cultura (Funcultura -PE) e com o
apoio da Prefeitura do Recife (PCR) e Companhia Editora de Pernambuco (Cepe).

Os interessados podem adquirir as
entradas pelo Call Center (81) 2626-2605 ou
através do www.compreingressos.com e ainda
na bilheteria dos teatros, conforme disponibilidade, duas horas antes de cada sessão (excetuando-se o Teatro de Santa Isabel, cuja bilheteria
abre das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os ingressos
custarão R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada),
R$ 10 (artistas e técnicos com a carteira do
SATED/PE) e R$ 5 (artistas participantes do
evento). O pagamento pode ser feito em dinheiro
Le Jardin Animé, de Fernando Azevedo, faz parte da programação da 13ª Mostra Brasileira de Dança
ou no cartão de crédito e débito (Visa, Master e
Kraw Penas/SEEC Cielo).
Para a abertura no Teatro Santa Isabel,
às 20h, na sexta-feira (29), o Balé Teatro Guaíra
(PR) apresenta Trânsito e Orikis, trabalhos da
coreógrafa baiana Ana Vitória. Fazem também
parte da programação deste ano o Núcleo Viladança (BA), com a montagem Da Ponta da Língua à
Ponta do Pé - voltada para o público jovem -, o
Coletivo Incomum e a Qualquer um dos 2 Companhia de Dança, ambos de Petrolina, além do
Stúdio de Danças (PE) e o Coletivo Lugar
Comum (PE).
As Mostras Coreográcas de Grupos em
Formação e de Grupos Prossionais, que acontecem na quinta (4) e sexta-feira (5) respectivamente, abrem espaço para trabalhos de curta
duração de artistas independentes e grupos do
estado. Para os primeiros, como a Cia. de Dança
do Recife e a Academia Fátima Freitas, a Mostra
de Coreograas se constituiu como um incentivo para a continuação da formação do bailarino.
O Balé do Teatro Guaíra, de Porto Alegre, abre a Mostra, dia 29

Com direção da homenageada Mônica Lira, o
público poderá conferir as obras Breguetu, Pontilhados e Zambo, do Grupo Experimental. Essa
última, de 1997, foi remontada especialmente
para a mostra com a participação de todos os
bailarinos que já passaram pelo elenco do espetáculo, incluindo Gilson Santana, o Mestre MeiaNoite. O projeto Vá de Bike! permite ainda que os
ciclistas recebam 50% de desconto no valor dos
ingressos mediante uso da bicicleta como meio
de transporte para chegar aos teatros.
A MBD dá continuidade ao projeto de
formação que vem desenvolvendo ao longo dos
anos e que acontece entre os dias 1° e 5 de agosto.
A Ocina de Aperfeiçoamento Prossional
Corpo Dinâmico/Corpo Fluante, ministrada
pelo dinamarquês Peter Dietz (Portugal), baseia-se em diferentes técnicas do movimento como
o Release Technique e o Contact Improvisation.
Já a dançarina Zuzu Leiva (SP) traz as
Danças do Oriente (de diferentes regiões) para
alunos em iniciação. Fábio Soares, integrante do
Cavalo Marinho Estrela de Ouro e do Maracatu
de Baque Solto Leão de Ouro, de Condado (PE),
estará à frente da ocina As danças do Maracatu
Rural e Cavalo Marinho na construção de um
corpo. Completando as atividades, o Seminário
Dança e Sustentabilidade reúne representantes
do Balé Guaíra (PR), Teatro Villa (BA), Focus
Cia de Dança (RJ), Balé Popular do Recife (PE),
Academia Fátima Freitas (PE) e artistas independentes da cidade para um debate no dia 1° de
agosto. Todo o programa pedagógico é gratuito e
as inscrições podem ser feitas pelo site da Mostra, www.mostrabrasileiradedanca.com.br
Uma novidade nesta edição, segundo a
organização do evento, é a inclusão do Compaz
do Alto Santa Terezinha como espaço pedagógico (sede da ocina As danças do Maracatu Rural
e Cavalo Marinho na construção de um corpo) e
de apresentações. No sábado (30) o Centro recebe o trabalho Visita Guiada, do Balé Teatro Guaíra, além de abrir as portas no domingo (7) para o
encerramento da mostra, com a ação Dança Solidária, uma conclusão da campanha Adote Um
Bailarino, com apresentações de grupos locais e
entrega de artigos de dança arrecadados durante
o período da MBD, em . todas as casas de espetáculos que fazem parte da MBD

Julho de 2016

Curta metragem A Nona Cidade
encerra oﬁcina em Serra Talhada

Divulgação

Maria Oliveira
ganha prêmio
de Teatro de
Formas
Animadas

Alvaro Severo

Atores, roteiristas e produtores do ﬁlme A Nova Cidade rodado em Serra Talhada.

P

elo terceiro ano consecutivo, Serra
Talhada recebeu o Projeto Cinema no
Interior, do produtor Marcos Carvalho
(MontSerrat Filmes), com incentivo do Funcultura Audiovisual. A ação, que é formativa,
leva a cinco cidades de Pernambuco, ocinas de
formação em áudio visual, tais como roteiro,
produção, fotograa e preparação de elenco,
tendo como resultado nal a produção de um
curta metragem. A novidade, este ano, foi a
ocina de direção ministrada pelo cineasta
Petrônio Lorena, lho de Serra Talhada, que
cou tão impressionado com o empenho e
talento dos intérpretes da terra que prepara
roteiro para uma nova produção cinematográca sob sua direção e produção.

O lme A Nona Cidade, resultado da
ocina, foi gravado nas ruas, praças e becos da
cidade, com roteiro de Diego Kehrle, Paulo
Bezerra, Alberto Junior e Jéssica Karen, entre
outros integrantes da turma, que teve como

orientadores os roteiristas Antony Dunes e
Tairone Feitosa, que produziram roteiros
memoráveis para o cinema brasileiro, tais como
Luzia Homem, Ele, o Boto e O Homem da Capa Preta,
entre outros lmes.

O elenco foi composto por Danielle
Viana, Frank Ferraz, Dany Feitosa, Gildo
Alves, Gorete Lima, Natan Ferraz, Dorotea
Nogueira, Iza Rodrigues, Carlos Silva e Humberto Cellu´s. A ocina de produção cou a
cargo de Camilla Lapa e Lorena Arouche, a de
Fotograa com Mary Elen e a preparação de
elenco com Ângela Câmara, atriz e diretora
carioca. O projeto Cinema no Interior desempenha fundamental importância para Serra
Talhada, contando com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria de Cultura
e Turismo, Centro Dramático Pajeú e Fundação de Cultural Cabras de Lampião, com a
parceria de Emerson Rocha, Ivo Oliveira, Álvaro Severo e Modesto de Barros.

Circuito Difusão de
Mostra de Cinema

Circos excursionam

A

Federação Pernambucana de Cineclubes
(FEPEC) e o Centro de Cultura Luiz
Freire (CCLF) realizaram o Circuito
Difusão da 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo. Foram exibidos três curtasmetragens que integram a Mostra deste ano e
cuja proposta é dar acesso ao público diverso,
promovendo a reexão sobre a temática, a partir
da estética do audiovisual.
Todos os lmes da sessão – que contém
acessibilidade com legendas closed caption e audiodescrição – abordam temáticas essenciais ao
desenvolvimento do pensamento crítico, como o
combate à pobreza, o direito à educação, liberdade de expressão, direito à participação política,
diversidade religiosa, entre vários outros assuntos tangentes aos direitos humanos.
No nal da sessão, foi realizada uma
conversa e reexão dos conteúdos retratados
nos lmes. A Mostra também é uma oportunidade para reforçar a importância dos cineclubes.
Espaços de difusão do cinema, que geram o debate e a consciência crítica e que são essenciais
para nos dias e momento político atuais, em que
os direitos humanos à comunicação, educação e
cultura estão sendo colocados em risco.

A 10ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Mundo é realizada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério das
Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos, com produção do Instituto Cultura
em Movimento, parceria com o Ministério da
Cultura e Empresa Brasil de Comunicação, e
patrocínio da Petrobras, do BNDES e da Caixa
Econômica Federal.

Dois circos que ganharam o Funcultura/Secretaria de Cultura/Fundarpe, vão
excursionar por várias cidades nordestinas. O Circo Nawellington circulará pela
Região Metropolitana do Recife e o Circo
Alves visitará várias cidades de três estados do Nordeste.

Maria Oliveira, vencedora do Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia

A

atriz e bonequeira Maria José Bezerra
de Oliveira (Maria Oliveira), do Recife, ganhou o 1º Prêmio Ariano Suassuna de Cultura Popular e Dramaturgia na categoria Teatro de Formas Animadas com o
texto Cantigas e Histórias na Terra do Sabiá ou O
que É Meu e o Boi Não Lambe, cando o segundo
lugar com Alex Apolônio Soares, de Garanhuns, com o texto Severino Brincante. Na área
de Dramaturgia serão distribuídos prêmios
de R$ 10 mil para os primeiros lugares e R$ 7
mil para os segundos lugares de cada categoria. A entrega dos prêmios aos vencedores
acontecerá numa cerimônia do Teatro Arraial
Ariano Suassuna, no próximo dia 18 de julho.

1º Prêmio lançado em julho de 2015,
pelo governador Paulo Câmara, durante a 25ª
edição do Festival de Inverno de Garanhuns,
destina-se a reconhecer, valorizar e incentivar
práticas de transmissão de saberes e fazeres
da Cultura Popular, estimular a escrita dramática e revelar novos dramaturgos. É realizado pelo Governo do Estado, por meio da
Secretaria de Cultura de Pernambuco –
Secult-PE e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe.

Na categoria Teatro para Infância e
Juventude, o vencedor foi Raphael Gustavo
Soares Ferreira, de Vitória de Santo Antão,
autor do texto Um Conto de Marias ou de Maria
Flor, cando André Filho, do Recife.em
segundo lugar com O Sonho de Ent. Na categoria Teatro Adulto o ganhador foi Cleyton José
de Andrade Cabral, de Olinda, com Talvez Sim,
Talvez Não, enquanto Alberto Vilarinho Ama-

ral, do Recife, cou em segundo lugar com o
texto A Dança ou o Evangelho?

No segmento Cultura Popular,
foram premiadas práticas individuais ou
coletivas de transmissão de saberes e fazeres,
preservação da memória das expressões populares em todas as suas formas e modos próprios.
O mestre mamulengueiro Zé Lopes,
de Glória do Goitá, é um dos contemplados,
além de Costa Neto, o Caboclinho Sete Flexas
de Goiana, mais um grupo agraciado com a
premiação, O Samba de Coco das Irmãs
Lopes, de Arcoverde, o Afoxé Alan Oyó. A
Mestra Ana Lúcia é mais uma agraciada na
área de Cultura Popular e também Casa do
Pife, Mestre Reisado Três Reis do Oriente,
Caboclinho União Sete Flexas de Goiana,
Mamulengo Teatro Riso, Anda a Roda, entre
outros.

A Comissão de Seleção das propostas inscritas no 1º Prêmio Ariano Suassuna de
Cultura Popular e Dramaturgia, na área de
Dramaturgia, contou com a participação dos
seguintes prossionais de notório saber: João
Denys Araújo Leite, Márcio Luiz Marciano e
Ronaldo Correia de Brito, que no período de
13 de maio a 15 de junho, analisaram e pontuaram os textos das categorias de Teatro para
Infância e Juventude, Teatro de Formas Animadas e Teatro Adulto. No segmento Cultura
Popular, a avaliação das propostas foi feita
pelos prossionais Katia Simone Alves Pintor, Luis Henrique Costa dos Santos, Marla
da Silva Derzi, Patrícia Araújo dos Reis e
Paulo Marques Ferreira.

FALECIMENTO
A morte da atriz Maria Paula, do Teatro de Amadores de Pernambuco, causou constrangimento entre
todos que a conheciam, especialmente artistas e colegas de trabalho. Ela era muito querida por todos.
Consagrou-se comediante ao substituir Diná de Oliveira, que falecera, no elenco de Um Sábado em
Trinta, de Luiz Marinho. O SATED-PE externa seu pesar e sua saudade a todos familiares e amigos.
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O Massacre de Angico incentiva
turismo em Serra Talhada

O espetáculo reúne teatro, dança e música, para contar a vida de Lampião – o Rei do Cangaço

O

espetáculo O Massacre de Angico – a Morte
de Lampião, que será apresentado de 27 a
31 de julho na Estação do Forró (antiga
Estação Ferroviária) de Serra Talhada, às 20h,
alcança sua quinta temporada, este ano, tornando-se uma atração turística para o sertão pernambucano. Estima-se um público de mais de
20.000 pessoas nos cinco dias de apresentação.
O evento é gratuito, realização da Fundação
Cultural Cabras de Lampião, contando com o
apoio da Fundarpe/ Secretaria de Cultura/Governo do Estado de Pernambuco e Prefeitura Municipal de Serra Talhada, além de diversas empresas locais. Informações (87) 38313860.

A direção é do consagrado encenador
de grandiosos espetáculos ao ar livre, José
Pimentel, e tem no elenco artistas locais, do
Recife e de Olinda. O intérprete de Lampião é o
ator e dançarino Karl Marx, integrante do
Grupo de Xaxado Cabras de Lampião. A atriz e
cantora alagoana Roberta Aureliano, que passou toda a infância em Serra Talhada, faz o papel
de Maria Bonita. A peça é concebida a partir do
único texto dramatúrgico sobre o tema, escrito
pelo pesquisador do Cangaço, Anildomá Willans de Souza, natural de Serra Talhada, mesma
cidade onde Lampião nasceu.

A vida do Rei do Cangaço, Virgolino
Ferreira da Silva, o Lampião – afamado como
herói e bandido – símbolo do Cangaço, e seu
bando, é vista por outro viés, bem mais humano.
Eu quis mostrar o outro lado deste homem, que chora, se
apaixona, sente medo da morte pressentida, faz declarações de amor. Um Lampião diferente, mais gente: um
Lampião com alma, que fala de morte sim, mas também
de amor. Que desaa o inimigo com um punhal, mas, ao
clarão da lua sertaneja, declara-se poeticamente à
mulher amada. Essa é proposta do espetáculo. comenta
Anildomá Willians de Souza que escreveu

Divulgação

Maria Bonita é interpretada pela cantora e atriz Roberta Aureliano, alagoana residente em Serra Talhada

outros livros sobre a mesma temática, tais como
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.

Realizado desde 2012 pela Fundação
Cabras de Lampião, o espetáculo é ambientado
em cima de uma ribanceira de terra batida (mas
sem ser necessária a itinerância do público e
com visão privilegiada para todos), durante
1h30, contando com trilha sonora das vozes

gravadas dos intérpretes, e obras de Chico Science e clássico francês, além de músicas do
cancioneiro popular, como Mulher Rendeira e a
canção Se Eu Soubesse, na voz da atriz e cantora
Roberta Aureliano, iluminação detalhista e
muitos efeitos especiais, estes últimos, assim
como os cenários, assinados pelo mago da cenograa pernambucana Octávio Catanho (Tibi),
parceiro de José Pimentel em todos os seus
outros trabalhos. No total, o projeto está orçado
em R$ 600 mil e deve atrair ainda mais turistas a

Divulgação

Local de Nascimento
O

utra atração para o turista é o local
de nascimento de Lampião o Sítio
Passagem das Pedras, situado a 35
km. do centro de Serra Talhada, pela
Rodovia Estadual Virgolino Ferreira da Silva
(PE 390), na direção da cidade de Floresta. A
primeira parada é no início da estrada Zé
Saturnino. Depois, em pau-de-arara –
transporte rudimentar – segue-se estrada
afora, parando nas Pedras, onde aconteceu o
primeiro confronto armado entre os irmãos
Ferreiras (família de Lampião) e Zé
Saturnino (primeiro inimigo).
Um pouco mais adiante, o Sítio

Serra Talhada, berço do grande homem do Cangaço.

O Massacre de Angico focaliza desde o
desentendimento inicial da família de Virgolino
com o vizinho fazendeiro, Zé Saturnino, ainda
em Serra Talhada, até a morte dele. Para evitar
uma tragédia iminente, e que de fato aconteceu,
seu pai, Zé Ferreira, fugiu com os lhos 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
apavorados 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.

Foi com a decisão do então presidente
da República, Getúlio Vargas, que as tropas
militares conseguiram preparar, após diversas
tentativas, uma emboscada em local propício,
de única entrada e saída, em Angico. Mas até
sua morte, outros fatos importantes da trajetória deste homem que marcou a história do Brasil, afamado como herói e bandido, são revelados no espetáculo, como seu encontro com
Padre Cícero para receber a patente de capitão
do Exército Patriótico, as demonstrações de
liderança e guerrilha nas visitas aos sete estados
do Nordeste; seu amor à esposa, Maria Bonita, a
festa da cabroeira dançando xaxado e coco, até a
traição de Pedro de Cândida, coiteiro que foi
torturado pelos militares e acabou entregando o
local de repouso dos cangaceiros em terras
sergipanas (Lampião foi assassinado aos 41
anos. Maria Bonita estava com 27).

Passagem das Pedras – onde está à casa de
Dona Jacosa, avó materna de Virgolino, onde
ele nasceu. É como se a família ainda
estivesse lá, com sua avó, a Mulher Rendeira,
cantando loas. Consta de um maravilhoso
acervo em fotograas, utensílio e móveis,
objetos e documentos que proporcionam um
mergulho no mundo mágico do cangaço, por
onde começou a saga do mito Virgolino
Ferreira da Silva. É o ponto de partida da vida
daquele que por duas décadas percorreu a
maior parte do nordeste brasileiro fazendo
justiça com as próprias mãos, pondo em
xeque o poderio dos coronéis
Sítio Passagem das Pedras, onde nasceu Lampião
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Teatro Roberto Costa
é a novidade de Paulista
Divulgação

Inauguração do Teatro Experimental Roberto Costa, em Paulista, foi uma festa

A

cidade de Paulista conta com uma
atração que é a grande novidade
não somente para os seus moradores e das adjacências mas também para
outros centros da Região Metropolitana
do Recife, o recém inaugurado Teatro
Experimental Roberto Costa, localizado
no Paulista North Way Shopping, que
abriga até o dia 31 deste mês, todos os sábados e domingos, às 16h30, espetáculos do
XVIII Festival de Teatro para Crianças de
Pernambuco. A idéia do ator e produtor
Roberto Costa tornou-se uma realidade e
ele comemora entusiasmado:
Um sonho na cabeça e uma sala disponível. Assim damos início a essa parceria que já é um
sucesso. O Paulista North Way Shopping, chegou
a cidade para mudar de vez o perl dos paulistenses. Hoje respiramos novos ares. Serviços, lazer e
cultura, do lado de nossa casa. Mesmo de forma
experimental, o teatro vem somar e trazer para a
cidade, espetáculos de teatro, música, e dança, que
provavelmente não viriam por falta de espaço.
Agradeço ao Paulista North Way Shopping,( Mi
Rodrigues ), a Monster Prod Glaydston, Augusto
Mendonça, Ibson Quirino, (dando aquela força )
Edivane Bactista e Ruy Aguiar, da Metron Produções, Carlos Lira e Elias Vilar ( doaram todas
as pernas e rotunda pretas ), Cia do Riso, Júlio
Valente, Humantoche Produções ,Ricardo Silva,
Capibaribe Produções, Galpão das Artes (Limoeiro-PE), Victor Palácio, Kaio Brucy Anna Barbara, Silvio Alves, Paty Vieira e Ilca Souza e
Magbgráca. A Monica Vilarim e toda minha
família e amigos que sempre torceram por mim e
pelo teatro. E a luta continua, diz
A programação do Festival de
Teatro Infantil de Pernambuco tem como
atração nos dias 16 e 17, Malévola e Aurora em

Uma Bela Adormecida, da Capibaribe Produções (Recife), dias 23 e 24 – Meu Reino por
um Drama, da Métron Produções (Recife),
e 30 e 31, Branca de Neve, da Humantoche
Produções (Paulista), sempre às 16h30.
Enquanto a classe artística e os
moradores brigam pela reforma do Teatro
Paulo Freire, único equipamento cultural
público do município, o Teatro Experimental Roberto Costa abre as portas dentro do Paulista North Way Shopping. O
espaço foi inaugurado no dia 3, às 16h30,
com o musical O Pequeno Príncipe, que integra o 18º Festival de Teatro para Crianças
de Pernambuco.
A nova sala teatral pernambucana
será comandada pela produtora do encenador Roberto Costa. Estabelecemos uma
parceria por tempo indeterminado com o centro
de compras. Havia uma sala disponível, onde
deveria funcionar uma loja âncora. Como já tinha
feito diversas ações culturais por lá, z essa
proposta aos administradores, informa Roberto Costa. O local tem capacidade inicial
para 150 espectadores. A programação
adulta do mês ca por conta das comédias
Seu Botelho, com Flávio Andrade, dia 9, e As
Freirigas, no dia 23, às 20h.
Flávio Andrade, ator prossional
com sete anos de carreira como humorista
também foi uma das atrações da nova casa
de espetáculos do Paulista. Atuou em espetáculos de diversos gêneros: comédias,
infantis e dramáticos. Em 2015 foi seminalista do Prêmio Multishow de Humor, e
já levou seu show a várias cidades como
Rio de Janeiro, Maceió, Fortaleza, João
Pessoa, dentre outras. Também conhecido
por dar vida ao personagem Seu Botelho,

· Estão abertas as inscrições para a
segunda edição do Festival Cultural
Risadinha, que acontecerá entre os
dias 22 e 29 de outubro, em Camaragibe. Os interessados precisam iniciar o
procedimento pelo site até o dia 02 de
agosto, através da aba Inscrição, onde é
explicado todo o caminho e consta os
links para visualizar o edital e baixar as
chas de inscrição.
· O espetáculo Sistema 25 cumprirá
temporada na Caixa Cultural Recife,
de 04 a 27 de agosto, sempre às 19h das
quintas e sextas-feiras, e aos sábados,
às 15h e 19h.
· A Mostra Bienal Caixa de Novos
Artistas está aberta para visitação até o
dia 21 de agosto, de terça a sábado das
10 às 20h, e aos domingos, das 10 às 17h.
Entrada franca.
· Vem aí, dias 23 e 30 de julho, às 18h, a
leitura dramatizada de A Morte de Sócrates, texto de Zeferino Rocha, direção de
Jorge de Souza, com Alexandre Troccoli e Henrique Cosden. Na ocasião
haverá exibição de um audiovisual.
· Recebemos, com pedido de publicação, a seguinte nota: Reiteramos a
denúncia de descaso da Prefeitura de
Campinas quanto a relação com artistas de todo o Brasil que se apresentaram no 12º FEVERESTIVAL e ainda
não receberam por seu trabalho. O
descaso e a omissão por parte do Prefeito e da Secretaria de Cultura demonstram um enraizado desrespeito com a
classe artística e a cultura em geral. E
esse modo de trabalho provoca atrasos
não apenas nessa relação mas em tantas outras entre artistas e Prefeitura.
Desde já agradecemos e até breve.

Cynthia Margareth, Cristiane Taguchi, Kaian Ciasca e Mariella Siqueira
(Núcleo FEVERESTIVAL)
· Recebemos e agradecemos convite
da presidente da Academia Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli,
para a sessão solene de posse do escritor Lourival Holanda, que ocupará a
cadeira nº 04 e será recebido pela acadêmica Luzilá Gonçalves.
Divulgação

O ator Henrique Cosden participará da leitura dramatizada
de A Morte de Sócrates
Divulgação

Momento de Sistema 21, que cumprirá temporada na Caixa Cultural do Recife, em agosto

Julho

DIA 01 - Maria Paulo; 02 - Gyselle Brasiliano; 03 Arion Santos, Dayvison de Albuquerque;
04 -Gleyci Kelli, Jailton Júnior, Leonardo Edardina, Luciana Salvador, Rapadura, Silvia
Rangel, Sheila Tavares; 05 - Rayssa Carvalho; 06 - Samara Lacerda; 07 - Geison Scallop,
Renata Kaiser 08 - André Santana; 10 - Carlos Mallcom, Raphael SantaCruz; 11 - Graice
Barbosa, Robson Simão; 12 - Augusta Ferraz, Christine Lima, Rose Hans; 13 - Edvaldo dos
Santos, Pacheco;14 -Palhaço Cascatinha; 16 - Daniel Souza, Yuri, Ricardo; 18 - Tita Pereira;
19 - Jefferson Arruda; 20 -Paula Guidini, Gildo; 22 - Arthur Sales, Kleber Valentim; 24 Marcela Araújo; 25 - Alexandre Gomes, Marcelo aguied; 27 - Rafael Rangel; 28 - Adevânia
Gomes, Andreza Castro; 29 - Carlos Lira; 30 - Fábio Castro, Felipe Dupopping, Paula de
Renor, Patrícia Bona; 31 - Cristiano Araújo.Rachel Costa

