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24º Feteag (Festival de Teatro do
Agreste) de 15 a 25 de outubro, é a
grande atração de Caruaru, numa
realização do Teatro Experimental de Arte
(TEA), contando com o incentivo do
F u n c u l t u r a / G o ve r n o d o E s t a d o d e
Pernambuco e o apoio do SESC Pernambuco,
Assartic (Associação dos Artistas de Caruaru) e
Prefeitura Municipal da cidade. O evento tem
como principal destaque nesta edição o perfil
norteador de sua programação na Mostra
Profissional, sob o tema “Ao Olhar Delas: A
Poética Feminina em Cena”, com espetáculos
de Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São
Paulo, além de uma atração internacional de
Israel/Inglaterra, distribuídos pelo Teatro Rui
Limeira Rosal (SESC Caruaru) e locais
alternativos, como a Casa di Lucio, no Alto do
Moura; e o Espaço Cultural Tancredo Neves.
Também acontecerá a Mostra
Estudantil, esta de caráter competitivo entre
duas categorias, Escolas de Teatro e Teatro na
Escola, de g r upos de várias cidades
pernambucanas, com programação a definir e a
ser conferida entre 20 e 24 de outubro, com
duas sessões diárias, às 10 e 15h, no Teatro João
Lyra Filho. A comissão julgadora vai ser
composta por Severino Florêncio, Bella Araújo
e Radaméis Moura. Todo o evento tem entrada
gratuita, com ingressos distribuídos 1h antes de
cada sessão e prestará homenagem à atriz e
presidente do Sated/PE, Ivonete Melo. Para a
Mostra Profissional, foram convidados
espetáculos que trazem um recorte sobre o
feminino na cena. “Há tempos estamos dando
um mote para nossa programação, e chegou a

vez das mulheres. Já queríamos ter tido essa
escolha antes, desde 2011, até porque em 2010
só trouxemos solos masculinos, com Julio
Adrião, Carlos Simioni e Henrique Schafer.
Agora, graças ao incentivo do Funcultura, foi
possível agendar trabalhos de tantas atrizes,
para que possamos ver que diferenças elas
trazem em seus trabalhos, que características
próprias têm. A opção foi também pela
quantidade de produção que existe neste
sentido e, pelo menos em Caruaru, nunca se
atentou para isso”, diz o coordenador geral do
Feteag, Fábio Pascoal, que também divide a
curadoria desta seleção com a encenadora
Marianne Consentino.
Par ticipam, então, da Mostra
Profissional, os espetáculos Estética de Via
Crucis, performance de Roberta Nascimento
(BA), que sairá da Estação Ferroviária em
caminhada pelo centro da cidade; A Árvore
Seca, monólogo com Ester Laccava (SP); A
Dona da História, com as atrizes Lívia Falcão e
Olga Ferrário, mãe e filha, integrantes da Duas
Companhias, do Recife; Guandu (estréia), com
as atrizes Aline Vila Real, Dani Scopin e Luana
Gonçalves (MG); Hysteria, do Grupo XIX de
Teatro (SP), com cinco atrizes em cena, Evelyn
Klein, Mara Helleno, Janaína Leite, Juliana
Sanches e Tatiana Caltabia; O Não Lugar de
Agada Tchainik, com Naomi Silman, integrante
do Lume Teatro (SP); Cor de Chumbo, com Lilian
de Lima (SP); Negrinha, com Sara Antunes (SP);
Sonhos Para Vestir, outro solo de Sara Antunes,
desta vez dirigida por Vera Holtz; Tentativa,
com Tatiana Schunck, do grupo Teatro do
Arquipélago (SP); Espelho (estréia), com Joana

Adalberto Lima

A poética feminina na cena
é destaque do 24º Feteag

O Grupo XIX de Teatro, de São Paulo, participará do 24º Feteag com o espetáculo Hysteria

Dória e Sofia Boito, sob direção de Antonio
Januzelli (SP); e In Between, com a performer
Yael Karavan, israelita radicada em Londres.
A aber tura oficial do evento
acontecerá na Academia Caruaruense de
Cultura, Ciências e Letras (ACACCIL), no dia
15 de outubro, com uma mesa de debate sobre
o tema, com a participação de Ester Laccava
(SP) e Roberta Nascimento (BA), além da
mediação da atriz e diretora caruaruense Maria
Alves. No total, o 24º Feteag, que tem uma
grande mulher em sua produção executiva,

Arar y Mar rocos, vai contar com 25
apresentações, sendo 15 na Mostra Profissional
e dez na Mostra Estudantil, além da promoção
de três oficinas gratuitas: Oficina Para Atores,
com a diretora israelense radicada em Londres,
Yael Karavan; Oficina de Fotografia Para
Teatro, com a fotógrafa Renata Pires, do Recife;
e a Oficina de Mediação Teatral, destinada a
professores da rede pública e particular de
ensino. A previsão de público é de 7 mil pessoas
durante este ano.Maiores informações:
www.feteag.com.br

Domingo pela manhã tem A Lenda do Tarô-Bequê
Divulgação

Elenco de A Lenda do Tarô-Bequê, com apresentação do Palhaço Chocolate, em cartaz no Teatro Boa Vista

SATED-PE FAZ PARCERIA
COM BASTIDORES

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de
Diversão no Estado de Pernambuco – SATED-PE firmou
parceria inédita com o site Bastidores PE, para aumentar o
alcance do talento daqueles que mantém os palcos

N

o Teatro Boa Vista (R. Dom Bosco, 551 Boa Vista, Recife, Ao lado do Colégio
Salesiano), todos os domingos, às 10h, está
em cartaz um novo espetáculo para crianças, jovens
e adultos, A Lenda do Tarô-Bequê, texto de Márcio
Souza, com direção de José Francisco Filho,
apresentação do Palhaço Chocolate, e numeroso
elenco de profissionais já conhecidos.Trata-se da
história de um sapo que queria ser gente. Poderia
ser o resumo de uma lenda que tornou-se uma
fábula amazônica retratada numa obra-prima do
teatro brasileiro, com muitas coisas interessantes
para crianças, jovens e adultos, figuras engraçadas,
figurinos exóticos e situações bem divertidas. Uma
rara oportunidade para conhecer personagens,
animais, seres encantados, comidas, hábitos e
plantas de uma região que conserva riquezas e
mistérios do Brasil.
Do elenco participam Ibson Quirino
(Tarô-Bequê), Michele Sant'ana (Juruti), Ricardo
Vendramini (Urubu-Rei), Maria Oliveira (Mucura),
Roberta Mharcina (Dona Surucucu) e George
Meireles (Cainhamé). Ficha técnica: direção: José
Francisco Filho, assistente de direção - Ricardo
Vendramini, produção da Circus Produções
Artísticas, apresentação do Palhaço Chocolate,
cenário, figurino e maquiagem de Marcondes
Lima, adereços de Álcio Soares, iluminação de
Xislane Ramos, trilha sonora de Tovinho, autor das
música - João Natureza, coreografias de Black
Escobar, designer gráfico: Charles Silva e
administrador da Circus: Sérgio Veloso.

pernambucanos em constante atividade. A partir de agora,
os sócios do sindicato contarão com um perfil exclusivo no
banco de dados online voltado à categoria, que conta com
apoio do Funcultura. (Mais informações na página 3)
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Festival de Palhaças do
Recife vai até o dia 20

segunda edição do Palhaçaria – Festival
Internacional de Palhaças do Recife,
acontece de 13 a 20 de setembro, no
Recife, realização da Cia. Animée contando com
incentivo do Funcultura/Governo do Estado de
Pernambuco e apoio do Sesc Pernambuco,
Centro Apolo-Hermilo e Prefeitura do Recife. O
evento, bienal, traz palhaças do Brasil, Áustria,
Japão, França, Espanha e Argentina para
apresentações quase todas solo e para um público
de maiores de 14 anos. Mas também há opções de
espetáculos para crianças. Ainda na programação,
cabarés com números variados, um fórum sobre
intercâmbios e visibilidade para as palhaças e duas
oficinas gratuitas com inscrições já encerradas. Os
ingressos para os espetáculos custam apenas R$
10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda 1h antes de cada
sessão na própria bilheteria dos teatros.
Da programação constam: dia 13 - As
Levianinhas em Pocket Show para Crianças (Cia.
Animée / PE), às 16h, no Teatro Hermilo
BorbaFilho,às 20h, no Teatro Apolo (Rua do
Apolo, 121, Bair ro do Recife) Colette
Gomette(HélèneGustin / França); dia 14 - Trueque
(Cia. Animée / PE), às 16h, no Apolo,
CreativeCommons (Aina Moreno, da companhia
Té a Tres / Espanha), às 19h, no Hermilo Borba
Filho; dia 15 - Xuleta Mon Amour (Gyuliana
Duarte / MG), às 20h, no Teatro Apolo; dia 16–
Olga, a Pulga(Tereza Gontijo / SP)às 19h, no
Hermilo Borba Filho, e às 21h, no Teatro Apolo,
Cabaré de Palhaças (atrações diversas, tendo como
mestras de cerimônias: Florência Santángelo,
Maria Angélica Gomes e Cristiana Brasil/RJ),
números da noite: “A Voz", com Tereza Gontijo
(SP) – Direção: Fernando Escrich, "Japa em
Fulô", com Angela Maria Quinto (SP), "Diva do
Prazer", com Antonia Vilarinho (DF), "Gigi do
Egito", com Regina Oliveira (Teatro de
Anônimo/RJ), "Rien do Rien", com Tanja Simma

(Áustria), "Um empregado no Japão", com
MadokaNishino (Japão), "As Super Heroínas",
com Tereza Gontijo e Luciana Viacava (SP) –
Direção: Anderson Spada, "Un, Deu .. Euh..",
com HèléneGustin (França) e "Marciele, a
Cantora Bêbada", com Regina Oliveira (Teatro de
Anônimo/RJ).
DIA 17 - I Will Survive (Antonia
Vilarinho / DF), às 19h, noApolo e - Cabaré das
Palhaças (atrações diversas, tendo como mestras de
cerimônias: Nara Menezes e Fabiana Pirro/PE), ,
às 21h, no Hermilo Borba Filho: "Um
Estrangeiro no Brasil", com MadokaNishino
(Japão), "Silene, a Mulher Cobra",com Maria
Angélica (Teatro de Anônimo/RJ), "Procurando
Marido", com as palhaças da Cia. Dois Em Cena
de Teatro, Circo e Dança (PE), "As Amazonas e a
Lenda do Fim do Matriarcado", com Geni Viegas
(As Marias da Graça/RJ), "Carmem", com Lily
Curcio (Seres de Luz Teatro/SP), "Dance
Madley", com Tanja Simma (Áustria), "Donde
Estavas", com Maria Angélica e Regina Oliveira
(Teatro de Anônimo/RJ), "Um SacPoubelle
(Trash Bag)", com Hèléne Gustin (França) e
"Número Surpresa da Noite" (SP/PE).
Dia 18 de setembro, das 14 às 17h, no
Teatro Marco Camarotti, com entrada franca FÓRUM. Debate com intermediadora sobre
intercâmbios e visibilidade para as palhaças
nacional e internacionalmente. Aberto ao público
interessado. Anna de Lirium Alive! – In Concert!
(Tanja Simma / Áustria), às 20h, no Teatro de
Santa Isabel.
Dia 19 – Paraíso na Terra (Elke Maria
Riedmann/Áustria) às 19h, no Hermilo Borba
Filho, e Spaguetti (Seres de Luz Teatro/Lily
Curcio/SP, com participação especial de
Vanderléia Will/SC)às 21h, no Teatro Apolo. Dia
20 setembro, Mabel, uma História Musical (Maby
Salerno/ Argentina) às 20h, noApolo.
Divulgação

Festival Internacional de Palhaças do Recife 2014 conta com muitas atrações

Tapioca, um espetáculo
para rir e refletir

Emanuel

Bóris Trindade Júnior, Borica, realiza espetáculo solo no Teatro Marco Camarotti

C

om o desejo de colocar em pauta a
ausência dos espaços urbanos para os
circos, tem estreia marcada para o dia
20 de setembro Tapioca, um espetáculo solo
de Bóris Trindade Júnior - Borica, com
direção de José Manoel Sobrinho, que fará
temporada no Teatro Marco Camarotti, aos
sábado e domingo, às 20h, nos meses de
setembro e outubro. O público apreciará as
peripécias de Tapioca, que já ao nascer
entende que a vida do circense é um
malabarismo. A encenação narra de maneira
alegórica sua trajetória de vida, passando
pela adolescência, onde conhece o amor por
Maria, que o acompanha até a velhice, sem
nunca encontrá-la.
Uma reflexão é clara no contexto
do espetáculo: a falta de políticas públicas
para a arte circense, a falta de espaços
públicos para o circo nos centros urbanos e
principalmente no Recife. Existem estádios,
museus, casas de show e espaços de arte,
mas não há de forma alguma na região
metropolitana um espaço destinado ao
circo. O que tem são terrenos sem a menor
condição de receber os artistas e o público,
destaca o encenador José Manoel Sobrinho.
As cenas foram construídas a partir
de números clássicos de palhaços, de
m á g i c o s, d e t r a p é z i o e a r a m e. A s
experiências vivenciadas por Borica em sua
carreira no circo foram revisitadas e tomam
a cena com uma força e ao mesmo tempo
com uma sutileza que emociona. O
espetáculo, que tem o patrocínio do
Funcultura 2013/2014, faz um homenagem

aos palhaços Pinoquio, Picolino, Xuxu,
Joinha, Cocorote e Brasinha, importantes
na cena circense do Brasil e referências na
formação de Boris como o Palhaço Tapioca.
O espetáculo tem produção
executiva de Boris Trintade Júnior e
realização da Cia Brincantes de Circo, que
desenvolve trabalhos na área de circo,
promovendo oficinas, espetáculos e locação
de lonas e material circense. A Brincantes
tem como proposta o estudo permanente e
a prática, levando em consideração suas
tradições e inovações, visando compartilhar
suas experiências através de suas atividades
e ações socioculturais.
Ficha técnica: direção de José
Manoel Sobrinho, atuação de Bóris
Trindade Júnior (Borica), dramaturgia de
Naruna Freitas, direção de arte de Pedro
Gilberto, músicas e direção de Musical:
Sônia Guimarães, direção de movimento de
Mônica Lira, iluminação de Beto Trindade,
programação visual de Wilton de Souza,
contrarregra e participação especial de
Cláudio Siqueira, direção de palco de Jerlâne
Silva, confecção de figurino de Sandra Lira,
confecção de cenário e adereços de Paulo
Rogério, execução programação visual de
Douglas Duan, oficina de habilidades
circenses do Palhaço Pinóquio e Rapha
Santa cruz, assessoria de imprensa da Clã de
Comunicadores, operação de som de Eli
Dias, produção executiva de Bóris M. da
Trin dade Júnior, assistência de produção de
Cláudio Siqueira e realização da Cia.
Brincantes de Circo.

Festival Internacional de Dança do Recife começará no dia 16 de outubro
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19º Festival Internacional de Dança do
Recife vai acontecer de 16 a 26 de
outubro envolvendo as diversas
linguagens da dança artística. Os interessados
devem apresentar projeto artístico, contendo
release, fotos, ficha técnica, elenco, proposta da
montagem, DVD na íntegra do espetáculo a ser
apresentado e proposta de cachê. Entregar
pessoalmente ou via correios para: Divisão de
Artes Cênicas da FCCR – Pátio de São Pedro,
casa 10, 1º andar – Bairro de São José – CEP:
50.020-220 – Recife PE. As propostas serão
analisadas por uma comissão formada por um
representante do Movimento Dança Recife, um
representante do Sindicato dos Artistas
(SATED-PE) e um representante da Fundação
de Cultura (FCCR), sob a supervisão do Chefe
da Divisão de Artes Cênicas da Fundação de

Cultura Cidade do Recife.
No dia 30 de setembro, no Diário
Oficial do Município, será publicada a relação
dos espetáculos escolhidos para integrar a grade
da prog ramação do festival. Além dos
selecionados, participarão também grupos e
artistas convidados pela organização. O Festival
Internacional de Dança do Recife chega a sua
19º versão como um dos mais expressivos
festivais do setor no Brasil, reunindo diversos
ritmos da dança cênica. Além de apresentações
nos Teatros de Santa Isabel, Teatro Apolo,
Teatro Hermilo, Teatro Barreto Júnior e Teatro
Luiz Mendonça, o FIDR 2014 também se
estenderá para espaços como o Paço do Frevo,
Paço Alfândega e ruas do centro da cidade que
receberão performances ao ar livre, assim como
a Estação Central do Metro.

Festival oferece ainda, gratuitamente,
uma série de oficinas que serão ministradas por
profissionais de renome na dança local e
nacional, em espaços como Escola de Frevo,
Escola Pernambucana de Circo, Paço do Frevo e
Centro Cultural Correios, contribuindo assim
com a reciclagem dos artistas recifenses. A
novidade para esta 19º versão é a programação
especial de espetáculos que serão apresentados
no Paço Alfândega, diariamente, a partir do dia
17, no horário do almoço, às 12h30, com entrada
franca.
No dia 26, encerrando o evento, será
realizada a já tradicional Batalha Hip Hop, com o
Ginga B. Boys e B. Girls, realizado pela
Associação Metropolitana de Hip Hop em
Pernambuco. Maiores informações na Divisão
de Artes Cênicas no telefone: 81-3355.3137.

Setembro de 2014

Mostra Capiba de Teatro
será de 16 à 25 de outubro

Divulgação
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A Cia. De Teatro Popular de Garanhuns encerra a Mostra Capiba de Teatro, dia 25 de outubro,
com Dama da Noite

E

stá crescendo a Mostra Capiba de
Teatro, que este ano tem espetáculos
de São Paulo, Recife e GaranhunsPE, com apresentações no Teatro Capiba,
do Sesc de Casa Amarela, de 16 a 25 de
outubro, realização do Sesc-PE. Logo na
abertura, dia 16, Ledores do Breu, pela Cia.
Do Tijolo, de São Paulo, inspirado nas
obras do poeta Zé da Luz, do ficcionista
Guimarães Rosa e no pensamento e prática
do educador Paulo Freire. Tem direção e
atuação de Dinho Lima Flor, supervisão
cênica de Fabiana Vasconcelos Barbosa,
dramaturgia de Rodrigo Mercadante,
trabalho de corpo de Joana Levi, projeto de
kuz de Dinho Lima Flor e Alexandre
Lavorini, povocador – Rogério Tarifa,
produção de Juliana Gomes, iluminação de
Milton Morales, designer gráfico – Fábio
Viana, pesquisa de Dinho Lima Flor e
Rodrigo Mercadante.
A programação prossegue assim:
dia 17 – Cor de Chumbo, pelo Núcleo Toada,
de São Paulo, com Lilian de Lima, pianista
Gustavo Fiel, composições inéditas de
William Guedes, Lilian de Lima, Milton
Morales Filho e Rodrigo Mercadante,
direção musical, arranjos de William
Guedes , texto e direção de Milton Morales
Filho e fotos de Peter de Brito.
Dia 18 – Sonhos Para Vestir, pelo
Grupo XIX de Teatro de São Paulo – SP,
texto e interpretação de Sara Antunes,
direção de Vera Holtz, cenário-instalação
de Analu Prestes, luz de Paulo Cesar
Medeiros, figurino de Kabila Aruanda,
música de Daniel Valentin e preparação de
Mary Kunha.
Dia 19 - Obscena (Demonstração
de Trabalho) – (Duas Companhias e
Unaluna – pesquisa e Criação de Arte) –
Recife / São Paulo – PE / SP, concepção e
idealização de Duas Companhias e
Unaluna, interpretação de Fabiana Pirro,
direção e dramaturgia de Luciana Lyra,
trilha sonora original de Ricardo
Brazileiro, desenho de luz de Moncho
Rodriguez, cenografia de Nara Menezes,
figurino de Fabiana Pirro, operação de som
e luz de Leo Ferrário, assessoria de
imprensa de Integ ra Comunicação,
preparação corporal de Silvia Góes,
preparação vocal de Conrado Falbo,

direção de produção de Fabiana Pirro,
produção de Karla Martins e Lorena Pirro,
fotografia da Casa do Sol / Jurandy
Valença.
Dia 20 - Tapioca – (Cia. Brincantes
de Circo) – Recife – PE, Direção de José
Manoel Sobrinho e atuação de Bóris
Trindade Júnior (Borica).
Dia 21 - Solodiva e Complexo de
Cumbuca – (Teatro de Fronteira) Recife –
PE, Atores – Nelson Lafayette e Rodrigo
Cavalcanti, Orientação – Rodrig o
Dourado e Wellington Junior, Iluminação,
cenografia e sonoplastia – O Grupo.
Dia 22 - 3 x Hilda – (Duas
Companhias e Unaluna – Pesquisa e
Criação de Arte) – Recife / São Paulo – PE
/ SP, interpretes - Fabiana Pirro – Cartas de
um sedutor “novos antropofágicos”, Ceronha
Pontes – Fluxo-floema, Luciana Lyra – A
Obscena Senhora D, direção – Fabiana Pirro,
Ceronha Pontes e Luciana Lyra,
trilha
sonora original de Ricardo Brazileiro,
desenho de luz de Moncho Rodriguez,
cenografia de Nara Menezes, figurino de
Fabiana Pirro, operação de som e luz de
Leo Ferrário, assessoria de imprensa –
Integra Comunicação, e preparação
corporal de Silvia Góes, preparação vocal
de Conrado Falbo, direção de produção de
Fabiana Pirro, produção de Karla Martins
e Lorena Pirro e fotografia de Renata Pires.
Dia 23 - Negrinha – (Grupo XIX
de Teatro) - São Paulo – SP, dramaturgia e
atuação de Sara Antunes, direção de Luiz
Fernando Marques, direção de arte e
figurino de Renato Bolelli Rebouças e
coordenação de produção de Jessica Leite.
Dia 24 - Além do Ponto (Operação:
estrangeiros) – São Paulo – SP, Texto –
Além do Ponto, autor – Caio Fernando
Abreu, com Henrique Ponzi, direção e
i l u m i n a ç ã o – Ja cke l i n e S t e f a n s k i ,
cenografia de Jackeline Stefanski e Marcelo
Maffei, programação visual de Fábio
Bulhões e produção de Laura Salerno e
realização de Operação: estrangeiros.
Dia 25 - Dama da Noite (Cia. de
Te a t r o Po p u l a r d e G a r a n h u n s ) –
Garanhuns – PE, texto de Caio Fernando
de Abreu, com Marcelo Francisco, direção
de Pacheco Neto e direção musical de
Alexandre Revoredo.

MATEUS E CATIRINA
O espetáculo 25 Anos de Munganga de Mateus e
Catirina, com texto dos atores Ivan Leite e
José Brito, dirigidos por Alberto Brayner,
depois de temporada em Cuiabá, Natal e
Recife, volta a cumprir temporada no Teatro
Arraial, às 20h, sempre nas sextas-feiras e
nos sábados, até 04 de outubro, numa

realização da MC Produções. Os intérpretes
passam a limpo os melhores momentos de
25 anos de mungangas do casal, como as
cenas sobre toalha molhada, escova de
dente, sogra, peças íntimas, roupas
espalhadas pela casa, entre outras que
provocam confusões muito engraçadas.

Inscrições para o Mostev
estão abertas até dia 20
As inscrições para o Festival de Teatro da Vitória –
Mostev, que acontecerá de 20 a 30 de novembro
deste ano, em Vitória de Santo Antão, podem ser
feitas, gratuitamente, até o dia 20 de setembro, e
todo o material solicitado deverá ser enviado pelo email leonardoedardna@bol.com.br para avaliação e

seleção pela curadoria. Maiores informações pelo
telefone 95055062 com o coordenador Ednardo.
Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 30,00.
Endereço para envio do material XVI Mostev, Rua
Horácio Antônio de Barros, 194, Matriz, Vitória de
Santo Antão – PE, CEP55612-330.

LOCAÇÃO DE ESPAÇOS
A Aurora Filmes informa que, além dos cursos
de cinema, teatro direção e produção,entre
outros, tem salas para locações para ensaios,
workshops, palestras, no centro do Recife, Rua
da Aurora, 987, Santo Amaro, em frente ao Posto
Shell. As salas são espaçosas e a maior tem 50
cadeiras escolares, telão, palco, ventiladores,

quadro branco, mesa e cadeira para o professor.
A menor com 15 cadeiras escolares, ar
refrigerado, quadro branco, TV 32', mesa e
cadeira para o professor. Reservas e informações
pelo telefone: (081) 9718-6729 / 8849-2721. Site
– w w w. a u r o r a f i l m e s. o r g. b r e e - m a i l –
aurorafilmes@hotmail.com

Galpão das Artes
O Centro de Criação Galpão das Artes definiu
a programação de reabertura da nova sede da
instituição com o lançamento do Projeto
1813|13 (Em Cartaz no Galpão das Artes) e
está agendado para o dia 18 de setembro, às
20h, com o espetáculo Um Minuto para Dizer que
te Amo, da trupe Cara e Coragem, do Cabo de
Santo Agostinho. A programação segue no dia

19, às 20h, com o espetáculo Quando o Sol Vem à
Janela; dia 20, às 17h, o infantil Decripolou Totepou;
dia 21, também às 17h, a criançada confere
Chiquinho, o Caranguejo Ensacolado. No outro
final de semana, dias 27 e 28, às 17h, Mané
Gostoso e Passaredo, respectivamente. A nova casa
da entidade teatral está localizada à Rua Vigário
Joaquim Pinto, 465, Centro, Limoeiro.
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Os Três Porquinhos fará
apresentações em Portugal
· A Academia Pernambucana de Letras
informa que estão abertas as inscrições para o
Concurso Literário 2014, até o dia 30 de
outubro, na sede da instituição, Av. Rui
Barbosa, 1596 – Graças, Recife – PE, fone
(81) 3268-221, onde os interessados poderão
obter informações mais detalhadas. Valor da
inscrição para profissionais – R$ 50.00 e
estudantes – R$ 30,00.
· A Embaixada da Noruega convida para as
exposições Três Fotógrafos Noruegueses e
Alfredo Andersen – um pintor norueguês no
Brasil. que ficará aberta ao público até 2 de
novembro, de terça a sexta-feira, das 9 às 18h,
sábados e domingos, das 12 às 18h, no Centro
Cultural Correios, Av. Marquês de Olinda,
262, Recife, telefones (81) 32245739 e

Pedro Portugal

34241935. Entrada gratuita.
· Acontece de 12 a 21 de setembro, no
Teatro Silogeu, em Vitória de Santo Antão, a
terceira edição do Festival Haverá Teatro, com
espetáculos para adultos, infância e juventude,
produção de Cleiton Santiago.
· “Teatro Para Crianças no Recife – 60 Anos
de História No Século XX (Volume 01)”,
finalmente a publicação em livro da 1ª parte da
pesquisa; "O Teatro em Preto e Branco nas
Memórias da Cena Pernambucana", a
salvaguarda de 500 fotografias em preto e
branco do teatro no Recife e Olinda durante o
século XX; e "O Teatro do Recife nos Anos
50 – Tentativas de Reafirmação da
Modernidade", uma nova pesquisa para
começar. Contato: leidson.ferraz@gmail.com

Didha Pereira conclui pesquisa
sobre Quadrilha Nordestina

Paulinho Mafe
O espetáculo Os Três Porquinhos será encenado em várias cidadesde Portugal comemorando
22 anos de sucesso

A

O ator e encenador Didha Pereira lança livro sobre quadrilhas juninas

A

pesquisa “Quadrilha Nordestina:
E s p e t a c u l a r i z a ç ã o, I m p o r t â n c i a
Econômica e Cultural na Região
Metropolitana e Zona da Mata Sul”, escrita por
Didha Pereira e patrocinada pelo Funcultura,
ganha lançamento oficial no dia 21 de setembro, às
16h, no salão de convenções da Pousada Flor do
Campo (Rua do Campo, 120, Centro, São
Benedito do Sul), terra natal do autor. Lá, foram
repassadas as dez vias encadernadas para as
entidades previstas no projeto, entre elas, a
Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco,
Fundarpe/Funcultura e bibliotecas municipais e
escolas públicas do Recife, Cabo de Santo
Agostinho e São Benedito do Sul.
Realizada no período de um ano, mas
tendo como base pesquisa desenvolvida
anteriormente durante três anos no Curso de
Especialização em Economia da Cultura pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob
orientação do professor doutor Stefano Florissi, o
processo voltou-se para a investigação da

quadrilha junina a partir do envolvimento do autor
com concursos juninos do SESC, TV Globo e
Fundação de Cultura Cidade do Recife.
A pesquisa vem, então, para contribuir
com o desenvolvimento da cultura e da economia
de Pernambuco, especialmente no que se refere à
sustentabilidade da cadeia produtiva popular da
Região Metropolitana e Zona da Mata Sul,
possibilitando à classe artística, técnicos,
estudiosos, pesquisadores e ao poder público
refletir sobre a situação dos agentes que atuam na
produção das quadrilhas juninas, sua formação,
fomento e incentivo, nosso principal brinquedo
do ciclo junino. O trabalho contou com a
colaboração do historiador Mário Ribeiro; do
Assessor Especial da Secretaria de Cultura do
Recife, Albemar Araújo; do multifacetado artista
Nazareno Petrúcio; da atriz e turismóloga
Carmelita Pereira; e do fotógrafo e produtor
cultural Paulinho Mafe. O design do material é de
Claudio Lira. Maiores informações: (81) 36841370
ou didha.pereira@gmail.com

peça Os Três Porquinhos celebra 22
anos de sucesso com temporadas em
diversos teatros do Recife, circulando
ainda por todo o Nordeste e Norte, chegando a
Sergipe, Alagoas, Bahia, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Maranhão, Piauí e Pará, atingindo a marca
de mais de 1500 récitas. Agora, viaja para fazer
apresentações em várias cidades de Portugal .A
turnê portuguesa nasceu a convite da Câmara de
Vereadores da cidade de Fafe, que fica ao Norte
de Portugal. A trupe passará 17 dias com 12
apresentações em Fafe, Valongo, Póvoa do
Lanhoso e na Ilha dos Açores. O espetáculo
teatral agrada a adultos e crianças. É um clássico
de Joseph Jacobs, a partir da obra dos irmãos
Grimm, com adaptação de Reginaldo Silva e
direção de Cleusson Vieira. A estreia oficial da
peça aconteceu no dia 16 de maio de 1992, no
Teatro José Carlos Cavalcanti Borges. “Os Três
Porquinhos” é um divertidíssimo musical infantil
que mostra as aventuras de três porquinhos,
Prático, Cícera (sim, há uma porquinha!) e

J

Heitor, às voltas com um terrível e faminto Lobo
Mau, mestre em disfarces.
Tudo acontece numa floresta onde
fantasia e realidade se confundem. Enquanto
que o porquinho Prático, o mais sensato dos três,
constrói sua casa com tijolos e cimento, seus
irmãos, Cícera e Heitor, de tanta preguiça,
levantam suas casas de palha e madeira,
respectivamente. A peça mostra que a preguiça e
viver a vida sem pensar no futuro pode trazer
desconforto e vários problemas. Quem
construiu seu abrigo fraco, vai enfrentar as
consequências de sua falha. A história revela
surpresas no final.
No elenco, Mário Miranda, Maria de
Oliveira e Cleusson Vieira (este último, vivendo
várias personagens). A trilha sonora é de Allan
Sales, com cenários do artista plástico Cleusson
Vieira, figurinos de Manuel Carlos e adereços de
Henrique Celibi. Os Três Porquinhos tem
produção de Pedro Portugal e Paulo de Castro
Produções.

Lionarte celebra 26 anos
de atividades culturais

á está disponível na Fan Page da Companhia de Eventos Lionarte na rede social
“ F a c e b o o k ” ( w w w. f a c e b o o k .com/ciadeeventoslionarte) a série #MemóriaLionarte que é uma edição comemorativa de
aniversário da Cia. Lionarte, que completa no
dia 22 de setembro, 26 anos oficiais de atividades culturais, especialmente teatral.Com 21
postagens previstas, essa ação de comunicação social comemorativa do aniversário da
instituição conta com fotos dos espetáculos
montados pela companhia durante esses anos,
e de alguns momentos especiais como o lançamento da logomarca da companhia, proporcionando uma volta às origem do grupo.
“A ideia de uma série de postagens
fotográficas online em uma rede social, surge
a partir do princípio de que o acesso às redes
sociais já faz parte do cotidiano de uma enorme e significativa parcela da sociedade, sem

contar que é um importante canal de fortalecimento de comunicação com o público de
todas as classes sociais, idades e crenças. A
série #MemóriaLionarte especialmente surge
a partir do pensamento 'Sua emoção faz parte
da nossa história', que vem reforçar o relacionamento da Companhia de Eventos Lionarte
com seu público fiel, que desde de 1987, com
em 27 anos de atividades interruptas proporciona a milhares de pessoas inúmeras formas
de emoção.” afirma Luiz Neto, secretário da
Companhia e idealizador do projeto.
Para aqueles que desejem acompanhar as postagens da série, basta apenas acessar sua conta no facebook e procurar pelo
#MemóriaLionarte ou então acessar a fanpage www.facebook.com/ciadeeventoslionarte
onde aproveita e pode curtir a página, comentar e compartilhar as postagens.

Setembro 2014
DIAS 01 - GIOVANI GOMES, TITINA MEDEIROS; 02 - RONALDO
CAVALCANTI;04 -CLEBIO SOUZA, RAISSA HADASSA; 05 - DIANA NONATO;
06 - ADRIANA IANINO; 09 - KARINA VANESSA, PATRÍCIA SOLIS; 12 - GUGGA
SIQUEIRA; 13 -JULINHO DO CARMO; 14 - CARLOS DUARTE,CHARLON
CABRAL, JAQUELINE ALVES, MICKAEL MARLEY, SÉRGIO MUNIZ; 15 TEREZA FRANCO; 16 - LAYSA FERNANDES, TATO; 18 - INGRED ALMEIDA; 19
- JUNIOR DUQUE; 20 - WELLIGTON MENEZES; 23 - STEFANI VIDAL; 24 JAQUESON SANTANA; 26 - PABLO SAUZA; 27 - RENATO MELO; 28 - LUCIANO
OLIVEIRA, JENNYFER CALDAS; 29 - CAROL RIBEIRO; 30 -PAULO REIS.

