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Índia Morena empenha-se para criar
o Museu do Circo Pernambucano

F

igura emblemática do circo
pernambucano, a circense
Índia Morena completará 73
anos de idade no dia 13 de julho, 63
dos quais trabalhando no circo, onde
começou aos 10 anos de idade, ainda
menina, cantando, mas depois encantou-se pelo contorcionismo e terminou fazendo sucesso como contorcionista, trapezista, voadora, cantora,
mestra de festa, palhaça e em vários
números do ar como escada e muitos
outros. Há 23 anos morando em Muribeca, Jaboatão dos Guararapes, ela
acalenta realizar o sonho de construir
o Museu do Circo Pernambucano,
onde possa guardar suas memórias
que estão distribuídas em 300 vestidos de apresentações, recortes de
jornais, 70 pares de sapato, história na
agenda telefônica da Uspe, entre
outros objetos e elementos que registram a trajetória do circo no nosso
Estado.

A vida sempre foi muito difícil
para o circense, especialmente para mim,
uma menina de 10 anos de idade que encantou-se com a magia do circo e largou tudo,
minha mãe e seis irmãos, que moravam no
bairro de Afogados, Recife, para seguir com
o grupo do Itaquatiara Real Circo onde
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adotei o nome artístico de Índia Morena.
Depois, passei em diversas companhia, entre
as quais a Coliseu Argentino, New American Circus, Coliseu Mirim, Bem-Hur, Coliseu Romano e Copacabana, Aprendi tudo da
arte circense, relembra Índia Morena.

Atualmente, Índia Morena,
ostenta com orgulho a honra de ter
sido membro do Conselho Deliberativo do extinto Instituto Nacional de
Artes Cênicas – Inacen, hoje Funarte,
da Câmara Setorial da Fundarpe-PE,
representante titular na Lei de Incentivo à Cultura, representante dos
circenses no SATED-PE e o título
maior de Patrimônio Vivo do Estado
de Pernambuco (2006) além de Cidadã Jaboatonense e Mulher Evidência
de Jaboatão dos Guararapes, entre
outras homenagens em cidades pernambucanas.

Margarida Pereira Alcântara
nasceu no dia 13 de julho de 1943, aos
17 anos casou com um trapezista,
separando-se dele e conhecendo Maviael Ribeiro de Barros, presidente da
Associação dos Proprietários e Artístas de Circo no Estado de Pernambuco - APACEPE, com o qual teve dois
lhos, Gledmar e Glaudius, netos e
uma bisneta. Índia Morena ainda faz

apresentações, usa salto alto, contracena com um palhaço e diz que só
deixará de fazê-lo quando não tiver
mais condições físicas: vou trabalhar no
circo e pelo circo até não poder mais.

Mas o empenho dela está
voltado para o Museu do Circo Pernambucano preocupada em ter um
espaço para guardar os troféus, medalhas, diplomas, placas, uma carta e um
rosário doados pelo Papa João Paulo
II, 2.560 fotos com grandes vultos
nacionais e amigos, documentários
televisivos e outros materiais sobre o
circo pernambucano. Onde vou guardar
tudo isso, com quem vou deixar?, preocupa-se.

Índia Morena tem diploma
de honra ao mérito concedido pela
Prefeitura e Câmara de Vereadores de
São Paulo, já participou de um lme
com o ator Murilo Gloss, da Globo, e
escreveu o livro Dramas Circenses, foi
destaque no livro Mulheres que Mudaram a História de Pernambuco e na Agenda Cultural da Prefeitura do Recife, já
participou de um desle de modas de
Eduardo Araújo ao lado da atriz Fabiana Pirro, e na Fito Ervas, em São
Paulo, e recebeu o Troféu Destaque
2007 do SATED-PE.

Índia Morena quer criar o Museu do Circo Pernambucano

SATED-PE participou do IV-ENTEC no Paraná

A

O SATED-PE esteve representado pela presidente Ivonete Melo no IV Encontro Nacional dos
Trabalhadores em Educação e Cultura

· Os artistas presentes no IV ENTEC – Encontro Nacional de Trabalhadores em Educação e
Cultura, assinaram uma moção de repúdio aos
que lhes chamam de vagabundos, cujo termo
do manifesto também assinado pelo SATEDPE (Ivonete Melo – presidente) transcrevemos
agora, na íntegra: Diante das decisões mal
intencionadas desse governo interino de
Michel Temer – de extinguir o Minc – Ministério da Cultura, onde os artistas reagiram imediatamente ocupando os Mincs e suas autarquias
em todos os estados do país, #OcupaMinc#.
Esse fato, levou alguns políticos a se manifestarem contrários aos artistas de maneira preconceituosa.
· Repudiamos as recentes declarações equivocadas do Exmº Sr Deputado Federal Marcos
Feliciano do partido PSC, que através das redes
sociais desrespeitou todos os trabalhadores da
arte e cultura do Brasil. Falando que artista é
desocupado e vive mamando nas tetas do
governo, devendo os artistas procurar o Ministério do Trabalho.

presidente do SATED-PE, atriz Ivonete
Melo, participou do IV Encontro Nacional
dos Trabalhadores em Educação e Cultura,
realizado pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e
Cultura, de 2 a 4 deste mês, em Foz do Iguaçu,
Paraná, tendo como tema Os Desaos da Educação e da
Cultura na Democracia Brasileira. Na ocasião os
participantes elaboraram a carta de repúdio aos que
chamam os artistas de vagabundos.
Houve participação de 138 sindicatos, 386
pessoas no todo, e 14 federações liadas à CNTEEC,
de várias localidades do país. Os assuntos
abordados, de interesse das categorias das áreas de

· Esperamos desses políticos o mínimo de
respeito ao cidadão, sobre tudo aos diversos
segmentos de qualquer área produtiva do país.
A prossão de artistas e técnicos em espetáculos de diversões é regulamentada pela Lei
82.385/78, constando ainda o quadro anexo
que determina as funções dessa categoria.
Esses trabalhadores como qualquer outro
possuem formação e capacitação, se inserem na
atividade obedecendo preceitos legais e determinações de suas entidades. Os sindicatos
dessa categoria elaboram os pisos salariais,
acordos de trabalho e dissídios coletivos nos
diversos estados.
· Portanto, o Artista é trabalhador! Não somos
vagabundo como recentemente propagou-se e
não vivemos “mamando nas tetas do governo”.
Para se colocar um espetáculo, show ou qualquer produção artística em cena é necessário
muito trabalho, ensaios exaustivos, pesquisa,
ensaios de corpo e voz. Quando se abrem as
cortinas, liga a televisão, se exibe um lme, um
palhaço entra no picadeiro, ou simplesmente

Educação e da Cultura, seguiram a programação
elaborada pelos organizadores. O evento também
contou com a apresentação do monólogo Rio da Lua
pela atriz Magdalena Rodrigues, presidente do
SATED-MG; e do monólogo Morte Anunciada, pelo
ator Oscar Roney, Presidente do SATED-CE.
Além de tratar de questões de interesse de
trabalhadores da Educação e da Cultura, o IV
ENTEC também propiciou a confraternização de
prossionais envolvidos e empenhados em
entender, em levar avante atividades sindicais, em
encontrar alternativas para melhor desempenhar
seu papel na história atual, qualquer que seja sua
área de atuação.

sentamos em uma praça para assistir uma
apresentação artística, a plateia tem contato
com um trabalho imenso de diversos meses e
de muitos prossionais envolvidos. Este
público quase não percebe que com o simples
ato de acessar um produto artístico movimenta
a cadeia produtiva de uma forma geral como
transporte, vestuário, hotelaria, comunicação,
publicidade, alimentação, comércio, entre
outros. Ou seja, o artista trabalha arduamente e
está presente no cotidiano e no imaginário de
todo o povo.
· Exigimos que o Exmº Sr Dep Federal Marcos
Feliciano do PSC se retrate, publicamente,
pedindo desculpa a esses trabalhadores que
geram muitos impostos. Devido a pressão dos
artistas, o governo interino recuou de extinguir
o Minc, devolvendo o Ministério da Cultura
para toda a sociedade e agora está querendo
criminalizar o #OcupaMinc#, movimento
legítimo de todos os seguimentos da cultura.
São 27 prédios do Minc ocupados no Brasil, de
forma pacíca mas contundente. Pedimos que

respeitem o legado deixado por agentes culturais e o avanço da cultura conquistado por uma
longa história de lutas e desaos. Queremos
também esclarecer que artista não vive de lei de
incentivo muito menos da Lei Rouanet, como
agora equivocadamente se divulga. O mecanismo de incentivo da cultura tem muito a evoluir
a começar com a equiparação com os fundos.
· O mecanismo da cultura hoje está presente
nas três esferas (União, Estado e Município),
tendo seus conselhos de cultura, colegiados
setoriais, fundos, planos de cultura, em seus
vários seguimentos, tudo isso respeitando o
Sistema Nacional de Cultura. Queremos avanços nas ações que vinham sendo desenvolvidas,
fruto de várias conferências realizadas em todo
o território nacional e também a implementação de uma política de Estado que aponte caminhos denitivos para o desenvolvimento do
setor. Na luta pelos nossos direitos. A democracia não tem data para terminar. Não reconhecemos os coronéis do Século XXI. Foz de
Iguaçu, PR, 4 de julho de 2016.

Junho de 2016

Galpão das Artes continua
movimentando Limoeiro

O

Centro de Criação Galpão das
Artes, à Rua Vigário Joaquim Pinto,
465, no centro de Limoeiro, continua movimentando a cidade com uma série
de atividades artísticas e culturais, além de
espetáculos para adultos e crianças. Recentemente, promoveu a realização dos espetáculos Dona Mocinha e suas Histórias (aos sábados), com a atriz e contadora de histórias
Kika Farias e Histórias de Lenços e Ventos (domingos), com a intensidade poética do texto
que os atores Gléicio Kebson e Charlon
Cabral interpretam.

As ocinas de arte, em especial para
crianças e adolescentes, são desenvolvidas,
em sua maioria, por projetos sociais no contra turno escolar sob a rubrica de trabalhar
sensibilidade, criatividade, concentração,
percepção, autoestima, protagonismo infanto juvenil, e com isso criar um território de
modos de subjetivação e de cuidado de si.
Comumente, um artista/educador/monitor
é o facilitador na condução das ocinas. Um
espaço para viver arte e inserir crianças que
vivem em áreas consideradas de risco no
universo cultural.

Kika Farias, atriz pernambucana,
que atualmente reside no Rio de Janeiro veio

a Limoeiro participar de uma roda de diálogo com interessados em contação de história, no Centro de Criação Galpão das Artes e
defender Dona Mocinha no espetáculo Dona
Mocinha e suas Histórias . A atriz, além de teatro, faz televisão e cinema, participou da
novela Flor do Caribe, direção Jayme Monjardim, em 2013 e da minissérie Cruzamentos
Urbanos, direção Pablo Pólo, em 2007.
Assim. promove estudo e ação de
temas como O Direito de Brincar, A Educação Infantil no Brasil, Direitos e Deveres de
Crianças e Adolescentes, Consciência Ambiental, Formação Artística e Cultural das
Crianças e Adolescentes Brasileiros Infância, Cultura e Ancestralidade, com a participação das crianças, adolescentes, portadores
de necessidades educativas especiais, pais,
educadores e representantes de Conselhos
Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente. nas atividades da entidade premiada. O atendimento no Centro de Criação
Galpão das Artes às crianças acontecem,
semanalmente, todos os sábados com duração de quatro horas e sempre na linha de arte
educação proporcionando ocinas de
leitura, teatro, artes visuais e outras linguagens ao público alvo.

Projeto: CULTURA NOSSA –
PERNAMBUCO FALA OLINDA, ANO IV
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Cavaco e sua Pulga Adestrada abrirá o projeto Cultura Nossa – Pernambuco Fala Olinda

A

quarta versão do projeto Cultura
Nossa – Pernambuco Fala Olinda, do produtor cultural Lúcio
Fábio, será realizado no período de 19 de
junho a 11 de novembro de 2016, no Espaço
Cultural Professor José de Barros Lins
(anexo ao Instituto Allan Kardec), localizado na 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 14 espetáculos teatrais, três ocinas e três leituras
dramatizadas.
Participarão do projeto 14 espetá-

culos teatrais das quatro macrorregiões do
Estado, sempre aos domingos, nos horários das 16h e 19h. Os ingressos serão vendidos no local, a preço popular, no valor de
R$ 2,00 (inteira) e R$ 1,00 (meia-entrada).
As três leituras dramatizadas e as três
ocinas serão oferecidas de forma gratuita
para estudantes de escolas públicas da
cidade de Olinda. Na abertura do projeto,
dia 19/06/2016, às 16h, será realizado o
espetáculo Cavaco e sua Pulga Adestrada, da
Caravana Tapioca, da cidade do Recife. O
projeto tem o incentivo do Funcultura,
Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo
do Estado de Pernambuco.

O espectro de William Shakespeare,
400 anos depois
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Quando esteve em Londres. Moisés Neto foi fotografado ao lado da estátua de Shakespeare no Museu de Cera de Madame Tussaud

(Moisés Monteiro de Melo Neto) - Tenho dez
anos, acabei de cruzar a ponte de ferro (feita com
trilhos de trem?) que liga a rua da Imperatriz à
rua Nova, Recife. É uma tarde chuvosa e eu
venho do dentista, como recompensa me levaram à minha sorveteria favorita: Conança (que
também era uma fábrica de biscoitos, na rua da
Imperatriz); ao dobrar à esquerda em direção à
Praça Joaquim Nabuco, onde tomaríamos o
ônibus para Boa Viagem, onde eu morava, paramos numa banca de revista; enquanto a pessoa
que estava comigo escolhia uma revista eu xei
meu olhar sobre um livro com capa verde limão,
havia seis letras douradas que me chamaram a
atenção. Abri-o. Li a palavra ESPECTRO, perguntei o que signicava e me disseram: fantasma.
Pedi o livro e a pessoa que estava comigo comprou para mim. Começou assim o meu envolvimento com Shakespeare. A peça era Hamlet, que
eu interpretaria durante dois anos, algum tempo
depois, dirigido por Paulo Falcão e pelo argentino Alberto Gieco. Tragédia maior, em vários
sentidos. Sonho de uma Noite de Verão foi outra peça
que acompanhei uma montagem luxuosa bem de
perto; dirigida por Antônio Cadengue, tendo
Susana Costa como Titânia, Buarque de Aquino
como Oberon e Augusta Ferraz como Puck (na
época fazíamos parte do grupo Ilusionistas).
Também interpretei Mercúcio, personagem de
Romeu e Julieta (numa adaptação de Rubem
Rocha Filho, dirigida por José Francisco Filho).
Aos quinze anos ganhei a obra completa de Shakespeare, presente de um primo mais velho, da
nossa família, os Belli. Com prazer devorei peça
por peça. Depois desta maratona eu nunca mais
fui o mesmo. Faz 400 anos que William Shakespeare morreu, mas continua a perseguir com
carinho todos os atores, diretores e muitos autores. Nascido na bucólica Strattford-upon-Avon,
em 1564, antes de expressar-se através da criação
literária, foi ator (um crítico o chamou de “corvo
arrogante”, ao tratar de uma interpretação sua no
palco); lembro aqui do conselho de Hamlet aos
atores: “que a discrição te sirva de guia; acomoda
o gesto à palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em mira não ultrapassar a modéstia da natureza, porque o exagero é contrário aos propósitos da representação, cuja nalidade sempre foi,
e continuará sendo, como que apresentar o espelho à natureza, mostrar à virtude suas próprias
feições, à ignomínia sua imagem e ao corpo e
idade do tempo a impressão de sua forma”) e a
seguir o mais inuente dramaturgo do mundo,
cujas 38 peças são exemplo quase ímpar da capacidade humana na escrita. Seu pai, John Shakespeare, arma-se que era um comerciante chegou
a prefeito da sua cidade natal. Sua mãe, Mary

Arden, vem de uma família de proprietários de
terras. Teve sete irmãos. Criou-se católico, mas
só em um soneto ou dois ele ousa defender, ou
pelo menos citar, os companheiros sufocados
pela rigidez da Igreja Anglicana. Casou-se com
Anne Hathaway e geraram: Susanna e dois lhos
gêmeos, um chamava-se Hamnet (quase Hamlet,
teve má sorte, morreu aos 11, longe do pai que
estava em Londres). Parece, especulações novamente, que o jovem artista, fugiu com uma trupe
de teatro (muitos deles visitavam a cidade de
Shakespeare); Quando em 1592, fecharam os
teatros, por causa da peste, ele se dedicou aos
poemas líricos Vênus e Adônis e O Rapto de Lucrécia.
Logo depois construiu o Globe Theatre (sucesso
por 15 anos), mas em 1613, na peça Henrique VIII,
pegou fogo e virou cinzas; foi reconstruído, mas
depois foi demolido em 1644. Em 1997, o projeto
do americano Sam Wanamaker (morreu em
1993), de reconstrução dessa famosa casa de
espetáculos, perto do lugar onde cava o primeiro Globe, trouxe de volta um pouco do antigo
fascínio deste Teatro. Além de ator e escritor, ele
foi sócio da Lord Chamberlain´s Men (ou King´s Men,
o que já dá o tom da sua gratidão aos nobres que
o apoiavam, não é?). Sobre sua vida sabemos tão
pouco, embora haja uma enxurrada de livros
sobre sua produção e até a lenda sobre a autoria
de parte dos seus textos. Suas comédias, dramas
históricos, tragédias (Macbeth, Rei Lear, Otelo) são
jóias de valor incalculável. Da sua forte herança
latina brotaram as tragicomédias ou romances.
Conheceu a glória em vida, mas acho que nem no
sonho mais louco imaginou até aonde iriam as
projeções da sua sombra e da sua luz. O Mercador
de Veneza, A Comédia dos Erros, Os dois dalgos de
Verona, Muito barulho por nada, Noite de reis, Medida
por medida, Conto do Inverno, Cimbelino, Megera Domada, A Tempestade, Tito Andrônico, Romeu e Julieta, Julio
César, Antônio e Cleópatra, Coriolano, Timon de Atenas, Henrique IV, Ricardo III, Henrique V e outras
peças como Henrique VIII, fascinam com sua
genialidade enigmática sublime; 400 anos depois
do desaparecimento físico do misterioso bardo
inglês, que tratou tão apropriadamente temas
tão fortes, com um colorido (forma e conteúdo)
tão cheio de som, riso, siso e fúria da alma humana, ainda dá muito o que falar. Uma vez, em Londres, eu parei diante da estátua dele no Museu de
cera de Madame Tussaud e me perguntei: qual seria
a gura exata de Shakespeare? Há tantas representações diferentes dele. Voltei no tempo, ao
dia em que ganhei aquele Hamlet, e o li numa
noite cheia de chuva, relâmpagos, trovões, ventos uivantes, próximo ao mar de Boa Viagem. (*)
O recifense Moisés Neto é doutor em Letras,
escritor, pesquisador e professor

15 anos da Cênicas Cia. do Repertório
Os 15 anos do grupo Cênicas Cia de Repertório foram comemorados festivamente com a
participação de integrantes do grupo, amigos e convidados, no dia 18 de junho, no Espaço Cênicas.
Agradecemos o convite.
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D

epois de três anos de trabalho, entre ensaios,
produção, pesquisa e estudos, o Coletivo
Angu de Teatro está em cena no Apolo (Rua
do Apolo, 121, Recife Antigo, todas as sextas (20h),
sábados (18 e 21h) e domingos (19h) com o espetáculo
Ossos, uma adaptação para teatro feita pelo próprio
Marcelino Freire de seu livro Nossos Ossos, lançado em
2013. A publicação é a primeira incursão do escritor
pernambucano no gênero romance, e conta a história
do escritor Heleno de Gusmão. Nossos Ossos ganhou o
prêmio Machado de Assis 2014 de melhor romance
pela Biblioteca Nacional e também foi publicado na
Argentina e na França. Classicação indicativa: 16
anos. Ingresso: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia) e estão à
venda no NE10 Ingressos. Informações – 3355.3321. A
montagem é patrocinada pelo prêmio Myriam Muniz
da FUNARTE – Ministério da Cultura – Governo
Federal.

Se alguém que gostou do livro, disser que prefere a
peça. Ou vendo a peça, preferir o livro, estou eu, comigo empatado. Carne da mesma carne. Ossobuco de roer. Meu ofício é
este. Não importa a frente de batalha. Manter a paixão pela
palavra viva. Até morrer, diz o escritor pernambucano
Marcelino Freire, que vive em São Paulo desde 1991.
Entre outros livros, ele escreveu Angu de Sangue (Ateliê
Editorial), que deu nome ao Coletivo Angu de Teatro,
em 2003, por ocasião da montagem do espetáculo
Angu de Sangue.

Entre o escritor pernambucano e agora
dramaturgo Marcelino Freire e o Coletivo Angu de
Teatro existe um laço de afeto e parceria desde o início
da década passada, quando o grupo de teatro estreou
com a montagem de Angu de Sangue. Após treze anos,
esta relação se consolida ainda mais com a estreia de
Ossos, primeira incursão do escritor e do Coletivo em
um texto dramático. O resultado desse desao está
em cartaz no espetáculo que cumpre temporada no
Teatro Apolo, com direção de Marcondes Lima.

A essência do teatro é esta: erguer, do nada, uma
verdade que se quer compartilhada. Estas são palavras do
próprio autor. Elas nos levaram a apostar no descamamento na autópsia da cena, na brincadeira de borrar as fronteiras
entre cção e não-cção, no jogo metateatral. Se a arte
dramática foi tomada como pano de fundo para o romance, em
nossa cena ela foi posta em primeiro plano, impura, mestiça,
revelando seus artifícios. Se para ele o desao foi se refazer
dramaturgo, para nós foi debruçar-se sobre um texto escrito
para Teatro. Logo nós que estávamos acostumados a brincar
com liberdade sobre os seus contos. Mesmo pisando sobre o
terreno familiar de sua escrita. Nossos Ossos é um mergulho
inédito para o Coletivo, escreve o encenador Marcondes
Lima.

O centro da trama é a história do escritor
Heleno de Gusmão, que procura entregar os restos
mortais de seu amante à familia dele e, no meio do
processo, faz um retorno à suas origens familiares e
geográcas. No entanto, esta história não é apresentada de forma linear: memória, alucinação e realidade se
misturam em ordem não cronológica. Um coro de
urubus é mais um elemento dramático que apresenta
os fatos de forma mais alegórica. Sertânia e São Paulo
se alternam nas lembranças do protagonista, que faz
as vezes de alterego do próprio Marcelino.

Ao longo do processo de criação do espetáculo, a
familiaridade do Coletivo Angu com o estilo literário de Mar-

celino deu lugar a um processo de ajustes e descobertas. O texto
dramático permite licenças poéticas, mas ele é estruturado de
forma a trazer elementos concretos e precisos, diferentemente
dos contos do autor que encenamos anteriormente. Neles, havia
uma lacuna na qual exercitávamos experimentações, arma
Marcondes Lima que, além de atuar e dirigir, é responsável pela direção de arte, cenograa e gurino da
peça.

O Coletivo Angu de Teatro surgiu em 2003
e, desde então, o grupo montou quatro espetáculos:
Angu de Sangue, Rasif - Mar que Arrebenta, Ópera e Essa
febre que Não Passa. Desses, os dois primeiros são adaptações de livros de contos escritos por Marcelino.

Ossos é uma história de amor, exílio e morte,
onde os fatos são apresentados de modo não linear.
Mediados por interferência de um coro de Urubus, os
fatos são apresentados de modo não linear, embaralhando começo, meio e m. Uma parte se desenrola
num submundo paulistano, povoado por diferentes
classes de retirantes nordestinos, e outra se dá na
estrada que leva o escritor até Sertânia, no interior de
Pernambuco.

A encenação foi pensada sob a ótica do personagem central: o dramaturgo Heleno de Gusmão.
Sua perspectiva, sua concepção de mundo, norteiam a
dramatização da subjetividade dos eventos, como
fragmentos de memória, como cenas de um sonho,
como presenticação de uma vida supra real. Ele
aparece em cena ora falando diretamente para o
público, ora mergulhando no reviver de suas lembranças. Isso permite instaurar na cena distorções da realidade e valorizar o caráter simbólico de coisas e pessoas.

Ficha Técnica: texto de Marcelino Freire,
direção de arte, cenários e gurinos de Marcondes
Lima, assistência de direção de Ceronha Pontes; elenco: André Brasileiro, Arilson Lopes, Daniel Barros, Ivo
Barreto, Marcondes Lima e Robério Lucado; trilha
sonora original – composição, arranjos e produção de
Juliano Holanda; criação de plano de luz de Jathyles
Miranda; Preparação corporal de Arilson Lopes; preparação de elenco: Ceronha Pontes e Arilson Lopes;
Coreograa: Lilli Rocha e Paulo Henrique Ferreira;
Coordenação de produção de Tadeu Gondim; produção executiva: André Brasileiro, Fausto Paiva, Arquimedes Amaro, Gheuza Sena e Nínive Caldas; designer
gráco: Dani Borel, fotos divulgação de Joanna Sultanum; visagismo: Jades Sales; assessoria de imprensa:
Rabixco Assessoria; Técnico de som Muzak – André
Oliveira; Confecção de gurinos: Maria Lima; Confecção de cenário e elementos de cena: Flávio Santos,
Jorge Batista de Oliveira; operador de som e luz: Fausto Paiva / Tadeu Gondim e camareira: Irani Galdino.

O Coletivo Angu de Teatro foi criado em
2003, a partir do encontro dos atores André Brasileiro,
Fábio Caio, Gheuza Sena, Hermila Guedes, Ivo Barreto e do encenador Marcondes Lima para a montagem
do espetáculo Angu de Sangue. Hoje, 13 anos depois e
com cinco espetáculos em repertório, o grupo já circulou por quase todo o Brasil e mantém seu trabalho
continuado de pesquisa e conta em sua formação além
dos já citados (com exceção de Fábio Caio, Márcia
Cruz e Vavá Schön-Paulino, que deixaram o grupo)
com Arilson Lopes, Ceronha Pontes, Lilli Rocha,
Nínive Caldas e Tadeu Gondim.

Corpo de Dança do Amazonas
mostra três espetáculos
Wellington Dantas

Em A Sagração da Primavera, a visão fugaz de um ritual pagão em releitura imersa na cultura indígena

O

Coletivo Angu de Teatro
volta com Ossos

Joanna Sultanum

André Brasileiro interpreta o escritor Heleno Gusmão em torno do qual se desenvolve a trama
Joanna Sultanum

A montagem do Coletivo Angu de Teatro borra as fronteiras entre música, dança e representação

projeto “Um Norte Que Dança”, incentivado pela Caixa Econômica Federal, chega ao
Recife com elenco do Corpo de Dança do
Amazonas para apresentar três espetáculos: Cabanagem, dias 14 e 21 de julho, A Sagração da Primavera,
dias 15 e 22 de julho e Milongas dias 16 e 23 de julho,
sempre às 20h, com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$
5 (meia), na Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo
Lisboa, 505, Praça do Marco Zero, Bairro do Recife.
Tel: 3425 1906). Mais informações: 3222 0025.

O espetáculo de estreia, Cabanagem, com
45 minutos, apropria-se da essência da revolta
popular homônima, onde negros, índios e mestiços
insurgiram contra a elite política na região Norte do
Brasil, no período regencial, e utiliza a linguagem
do coreógrafo Mário Nascimento para traduzir o
espírito de resistência, de luta, de revolta, de preservação das culturas de determinado local. Diversas
batalhas zeram com que o movimento casse
marcado pela violência. Busquei a essência da Cabanagem em muitas andanças pela cidade de Manaus, em contato
com as pessoas da rua, com a arquitetura. Além da literatura, isso serviu de fonte de pesquisa e desenvolvimento da
obra”, arma Mário Nascimento.

A Sagração da Primavera, com 36 minutos
de duração, é uma obra que retrata a visão fugaz de
um ritual pagão eslavo no qual uma jovem dança
até a morte, como oferta ao Deus da Primavera.
Com música de Igor Stravinsky, a encenação foi
concebida originalmente por Vaslav Nijinsky para
a companhia Ballets Russes, do empresário Sergei
Diaghilev e, tanto música como coreograa, revolu-

cionaram a arte desde então. Os coreógrafos Adriana Góes e André Duarte retiram a obra do seu contexto inicial e fazem uma releitura imersa na cultura indígena: a sagração se passa no Ritual da Moça
Nova, cultura característica da tribo Tikuna, a m
de simbolizar a morte do corpo infantil e nascimento do corpo adulto.
Milongas, com 45 minutos de duração, é
um trabalho de dança contemporânea que funde as
técnicas de balé clássico e de tango. Apresentado
pela primeira vez em 2010, o espetáculo foi remontado com novo formato e vem ressaltar a contemporaneidade dos estilos, unindo o tango tradicional
com o eletrônico e a dança de salão com a dança
contemporânea, sem perder a essência das milongas, que surgiu como estilo musical e como dança
em Andaluzia (Espanha), no m do século 19,
tornando-se popular no subúrbio de Montevidéu e
Buenos Aires. Mais tarde, a milonga foi absorvida
pelo tango. Ou seja, três diferentes obras para mostrar a diversidade do dançar em terra amazônica. A
produção executiva é do produtor João Fernandes.

O Corpo de Dança do Amazonas (CDA)
foi criado em 1998 pelo Governo do Estado do
Amazonas, através da Secretaria de Cultura, para
compor os corpos artísticos do Teatro Amazonas.
A companhia mantém uma programação artística
com repertório diverso na qual objetiva apresentar
a diversidade cultural local por meio da pluralidade
da dança contemporânea. Para isso, tem realizado
criações com a colaboração de artistas convidados
do Brasil e do exterior.

Junho de 2016

O Beijo no Asfalto volta a ser
encenado no Santa Isabel

Divulgação

Américo Nunes

A presidente do SATED-PE, atriz Ivonete Melo, ladeada pelos representantes do Lets Goooo Hip Hop-PE,
que realizará o Festival Hip Hop Atravessando o Jordão

· Recebemos da presidente da Academia
Pernambucana de Letras, Margarida Cantarelli, convites para os seguintes eventos:
palestra do professor e escritor José Eduardo
Martins de Barros Melo, sobre O Movimento
dos Escritores Independentes em Pernambuco; recital de música com o Coro Exaltai , do
projeto Música na APL que tem a coordenação da pianista Elyana Caldas; homenagem
ao acadêmico Dirceu Rabelo, com depoimentos de Ângelo Monteiro, Lucilo Varejão Neto
e Ana Maria César, e lançamento do livro do
homenageado 35 Sonetos Escolhidos; homenagem ao médico, compositor e poeta Zé Dantas, com a participação de José Mário Rodrigues, Cláudio Almeida (violão) e Beth Coelho; recital de cravo com Andréa Rocha, professora do Conservatório Pernambuco de
Música.
· Em parceria com o Paulista North Way
Shopping, O Teatro Experimental Roberto
Costa está recebendo propostas de espetáculos de teatro adulto e infantil, dança, música e
poesia, dentre outros. A estréia acontece em
julho, com a vinda do XIII Festival de Teatro
para Crianças de Pernambuco, da Métron
Produções (Edivane Bactista e Ruy Aguiar).
Os interessados em participar, ainda podem

enviar suas propostas para metron.producoes@uol.com.br
· O SATED-PE vai apoiar o Festival Hip
Hop Atravessando o Jordão, conforme cou
acertado em reunião da presidente Ivonete
Melo e representantes do Lets Goooo Hip
Hop-PE.
· Até 27 de junho estão abertas as inscrições
para o XII Festival Nacional de Teatro de
Limeira 2016. Solicitações do regulamento,
podem ser obtidas pelo e-mail: producao.culturalimeira@gmail.com ou pelo telefone:
(19)3453.3161
· A Caixa Cultural Recife realiza, até o dia
26 de junho, a Mostra Mundo Giramundo
com exposições, ocinas e espetáculos teatrais, reunindo matérial cenográco, principais
bonecos dos espetáculos do grupo, desenhos
técnicos, cartazes antigos, documentos, fotos,
material digital e apresentação do processo
criativo e construtivo das marionetes.
· Recebemos, e agradecemos, da Fundação
Instituto Cláudio Campos, do Partido Pátria
Livre e da Editora Omega, convite para lançamento do livro Os Crimes do Cartel do Bilhão
contra O Brasil, de Carlos Lopes, diretor de
redação o Jornal Hora do Povo, que terá lugar
na Livraria Jaqueira.

O Beijo no Asfalto será apresentado no Teatro de Santa Isabel e Apolo

O

espetáculo O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, com direção de Claudio Lira, cumpre nova temporada no
Recife, desta vez no Teatro de Santa Isabel
(Praça da República, s/n, Santo Antônio. Tel:
3355 3322), nos dias 01, 02 e 07 de julho, às
20h, e no dia 03 de julho, às 19h. Os ingressos
custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para
estudantes, maiores de 60 anos e professores
com identicação).

Para grupos de pessoas com deciência visual e auditiva ou oriundas de ONGs e
escolas públicas, serão ainda realizadas duas
sessões nos dias 05, às 15h, e 06 de julho, às
20h, no Teatro de Santa Isabel, que contarão
com áudio descrição e tradução em Libras.
Para estas apresentações especícas, podem
ser solicitados ingressos gratuitos antecipadamente para grupos de espectadores (conta-

Divulgação

Amauri do Recife continua
fazendo sucesso na Itália

A

A Arte da Mágica

E

m Paulista, dias 16 e 17 de junho, será
realizado o Seminário de Iniciação a
Arte da Mágica Ano 1, do produtor
cultural e ilusionista Mickael Marvey, com
os ilusionistas Erisson Correia e Ryan
Rodrigues, contando com o incentivo do
Funcultura-PE e apoio do SATED-PE. O
seminário terá 12 horas de atividades nas

tos com Andrêzza Alves, 9 9783 3240, ou Luiz
Manuel, 9 8310 2160).
Ao nal do mês de julho, nova temporada no Teatro Apolo (Rua do Apolo, 121,
Bairro do Recife. Tel. 3355 3321), nos dias 24 e
31 de julho, às 19h, e 30 de julho, às 20h. Os
ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia
para estudantes, maiores de 60 anos e professores com identicação).
A trama de O Beijo no Asfalto mexe com
a ética na imprensa e o preconceito sobre a
possível homossexualidade de um jovem casado. A produção conta com incentivo do Funcultura, integrando o projeto “Nelson Rodrigues e o Óbvio Ululante (Temporada Jornalística de O Beijo no Asfalto)”. No elenco, Arthur
Canavarro, Andrêzza Alves, Eduardo Japiassu, Ivo Barreto, Pascoal Filizola, Sandra Rino,
Daniela Travassos e Lano de Lins.

quais todos os participantes poderão
adquirir ou aprofundar conhecimentos sobre
o mundo do ilusionismo. Destinado ao
público em geral, o seminário terá local na
Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes
da Silva, Rua João Francisco Batista, 170,
Janga, Paulista. Contatos pelos telefones (81)
98745.4480 (Mickael Marvey).

Amauri do Recife continua fazendo sucesso na Itália

mauri Mariano da Silva, nosso associado, que vive na Itália há 18 anos, continua fazendo sucesso com espetáculos
de danças folclóricas e animação latina, organizando festas típicas brasileiras e representando o Centro Intercultural Barigello BrasilItália. Ele vem ao Recife, todos os anos, participar do desle do Galo da Madrugada, com o
apoio de Calinka e Regina, da Acesso Empreendimentos. Reside na cidade de Viterbo –
centro da Itália – região do Larzio.

Aqui no Recife, Amauri tem o apoio de
JT Neto. do Jornal Sem Censura, do jornalista
Samir Abou Hana e da Rádio Jornal, Edinaldo
Santos. No momento, está preparando vários
eventos com o objetivo de divulgar o frevo nas
escolas e praças de sua região na Itália, contando com o apoio da Empetur e de Seve Rodrigues, que se responsabilizam em fornecer as
sombrinhas de frevo. Ele envia e-mail para o
SATED-PE agradecendo ao apoio que sempre
encontra na mídia italiana participando de
programas televisivos, e também do SATEDPE, através do Ribalta.

Junho

Dia 01 – Marcão Lins; 04 – Mary Silva; 05 – Moisés Ferreira Junior; 07 – Alê Carvalho; 10 –
Bruna Nahum, Camila Novaes, Cinthia Marcelle; 12 – Niva Juba; 13 – Ricardo H. Barcelar; 14
– Eduardo Maia, Verisson Melo; 15 – Gessyka Silva; 17 – Túlio Santana; 19 – Marinho; 20 –
Aquila, Piratinha; 21 – Geninha Rosa Borges; 22 – Daniele Vidal; 23 – Damiana Alves,
Diógenes Rodrigues; 24 – Isadora Lima, Maciel Manguinhos; 25 – Alexandra Nurhan,
Eduardo Machado, Felipe Magoo, Márcio Filho, Tia Ana; 27 – Israel Alves, Normando
Roberto Santos, Patrícia Andrade, Mariquinha Santos; 29 – Geraldo Monteiro; 30 – Simone
Mahayla, Natan Coquinho.

