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Divulgação

CINEMA FEITO EM PERNAMBUCO

R

ecife, 2003. - “Cinema, Aspirinas e Urubus”, rodado em 2003, é um marco no
pioneirismo do cinema pernambucano para o
mundo em minha leitura. Não por ser o primeiro
ﬁlme que assino a produção, mas também por
ser o primeiro longa do diretor pernambucano
Marcelo Gomes. Além de iniciar a carreira de
ator do João Miguel e do diretor de fotograﬁa
Mauro Pinheiro Jr., ambos premiados com este
título, respectivamente, em festivais de cinema
ao redor do mundo. Mas por trazer junto, Gabriel Mascaro como estagiário de direção, Juliano
Dornelles na equipe de arte, Daniel Aragão na
produção de elenco, e tantos outros nomes que
davam seus passos iniciais no cinema.
Naquela época era difícil e raro ﬁlmar
em Pernambuco. E ﬁlmar era caro - ainda mais
do que hoje - pois a produção era integralmente
dependente do centro produtor (Rio-São Paulo),
de equipe técnica, dos equipamentos de ﬁlmagem e de pós-produção. A partir da retomada do
cinema brasileiro em 1995, só dois longas de
ﬁcção haviam sido produzidos aqui, dois grandes ﬁlmes que entraram para a história do
cinema brasileiro: Amarelo Manga, de Cláudio
Assis em 2001 e O Baile Perfumado, de Paulo
Caldas e Lírio Ferreira em 1996. Nesse contexto
é importante lembrar que ANCINE (Agencia
Nacional do Cinema) foi regulamentada em
2002 e as primeiras políticas públicas para este
setor, só foram esboçadas a partir de 2003
incorporado conceitos de diversiﬁcação, trans-

parência e descentralização aos editais públicos. Essa mudança no cenário federal somada
a criação do Funcultura nessa mesma década
irão contribuir, e muito, para a consolidação,
visibilidade e prestígio do cinema pernambucano.
Recife, 2018. - Em algum dia do mês de Agosto, tive uma experiência cinematográﬁca sui
generis que evidencia bem o salto quantitativo
dado pela produção audiovisual feita em Pernambuco. Se um ﬁlme em produção no Recife
uma década atrás, era um acontecimento que
reunia direta ou indiretamente todo mundo que
estava trabalhando no setor, o cenário atualmente é totalmente diverso, com várias produções simultâneas. É a concretude da mudança
de paradigma, resultado da persistência de
muitos somado ao fortalecimento, constância e
continuidade de políticas públicas para o desenvolvimento do setor como o Funcultura do Estado de Pernambuco e o FSA (Fundo Setorial do
Audiovisual) da Ancine (Agencia Nacional do
Cinema), ambos importantíssimos para o
desenvolvimento de toda cadeia produtiva do
audiovisual.
Num único dia e num raio de dois
quarteirões entre a base de produção do Fim de
Festa, novo ﬁlme de Hilton Lacerda, na Av. Rio
Branco e o Porto Mídia, equipamento do Porto
Digital totalmente dedicado a pós-produção e
ﬁnalização de obras audiovisuais, registrei
alguns preciosos encontros: Juliano Dornelles e

C

as para o cinema nacional de fantasia, ﬁcção cientíﬁca e horror. Passa pela iniciativa
de arriscar.
Fazer ﬁlmes que exigem efeitos
especiais, para a realidade dos diretores
independentes, ainda é muito difícil, mas
não impossível, diz o cineasta. Trata-se de
um ﬁlme de ﬁcção cientíﬁca baseado no
conto "A Balada da Bala Flexível", de Stephen King. O ator Carlinhos Duarte interpreta
o personagem central desse ﬁlme, mostrando sua capacidade em desenvolver suspense e mistério.
Jeorge Pereira é outro cineasta da
nova geração que vem se destacando no
movimento artístico pernambucano, Roteirista e diretor do longa O Organismo, já participou da vários festivais, e recentemente foi
assistente de direção e colaborador de roteiro do longa O Recife Assombrado, de Adriano Portela. No momento, é roteirista da
série para TVInvisível (Núcleos Criativos
Ancine – Cereja Fimes), que será lançada
em 2019.
Lula Magalhães, dirigiu os curtas
Mandala Night Club, que ganhou destaque
nos festivais Grotesc-O-Vision Internacional
Film Festival, de Curitiba, e na Mostra Cine
de Bordas do Itaú Cultural de São Paulo,e O

om mais de 10 anos de atuação no mercado de cinema e TV, a Plano 9 (diretor
Henrique Spencer e Mannu Costa – produtora) cria parcerias com diferentes realizadores a ﬁm de desenvolver projetos que
aliem qualidade artística e potencial de
comunicação com diferentes públicos.
Nos curtas e séries para internet, principalmente ﬁcção e terror, destacam-se Marcello
Trigo com o premiado Zornit, Lula Magalhães com O Invasor, Henrique Spencer e
André Pinto com a série Fantásticos, e o
longa metragem O Recife Assombrado,de
Adriano Portela. Já os longas Nova York de
Leo Tabosa, e Organismo, de Jeorge Pereira
,com suas características do cinema realista da vida, estão surgindo com grande aceitação nos festivais e sendo bastante premiados. Luciano Torres, ator e produtor de
Caruaru, também ingressa com o ﬁlme
Musa. Bacurau, de Kleber Mendonça, com
estreia prevista para 2019 foi rodado no
Interior de Pernambuco.
Destacam-se, também, desenhos
animados e dublagens pela ZQuatro Produções e Viu Cine além de outras produtoras
de Pernambuco e cineastas renomados.
Zornité o primeiro ﬁlme solo de Marcello
Trigo. Ele acredita que a formação de platei-

Kleber Mendonça, codiretores do Bacurau ocupam estação de edição com o montador Eduardo Serrano; em outra ilha de edição Marcelo
Gomes fecha o corte do seu mais novo projeto,
o documentário Estou me guardando para quando o carnaval chegar; Gabriel Mascaro, no
mesmo espaço começa a ﬁnalização do seu
longa Divino Amor; pertinho dali também em
operação a base de produção do Propriedade
Privada, de Daniel Bandeira. Ainda no mesmo
espaço acontecia uma cabine do documentário
Casa, longa da cineasta Letícia Simões. Na sala
de mixagem, o mixador Nicolau Domingues
ﬁnaliza o som do curta Rise, de Bárbara Wagner.
Saindo do Porto Mídia, num café ao redor, conversei com Marcelo Lordello sobre as proteções
legais e os cuidados que devemos ter ao adquirir direitos de adaptação literária para o cinema.
Sabe como eu vejo todos esses encontros e
esse momento da produção feita em Pernambuco? Só é possível constatar, mais uma vez,
como a cultura e o audiovisual são importantes
para a economia do Estado e para toda a cadeia de bens, tangíveis e intangíveis, que, de forma
livre e tolerante, educam e nos doam uma visão
crítica e criativa sobre o mundo.
Pensando em um cenário macro, de
como essas produções audiovisuais pernambucanas contribuem para a formação da consciência de nossa cultura brasileira, o reconhecimento feito pela Associação Brasileira de Críticos de
Cinema (ABRACCINE), na lista dos 100 melhores ﬁlmes brasileiros de todos os tempos, aos
ﬁlmes pernambucanos: O Som ao Redor, Tatuagem, Amarelo Manga, O Baile Perfumado e
Cinema, Aspirinas e Urubus, só reforçam essa
narrativa.
João Vieira Jr. produtor. Formado em
Direito, mora e trabalha no Recife. Produziu
Cinema, Aspirinas e Urubus, Tatuagem, Joaquim entre outros títulos lançados em salas de
cinema. Na TV é produtor executivo das séries
Fim do Mundo e Lama dos Dias Tem trabalhado com importantes diretores e roteiristas do
Cinema Nacional como Marcelo Gomes, Hilton
Lacerda, Karim Ainoüz, Lírio Ferreira, Gabriel
Mascaro, Marcelo Pedroso, Letícia Simões e
Cao Guimarães. Dedica-se a troca de experiências com jovens proﬁssionais no âmbito da Produção Executiva para cinema e TV, acumulando
mais de 500 horas aulas de cursos e oﬁcinas
através de instituicões como Fundação Joaquim
Nabuco e Fundação Roquete Pinto. Foi membro
do Conselho Consultivo do Audiovisual de Pernambuco e do Comitê Gestor do Cinema do
Brasil
Invasor, sucesso no Fantaspoa, de Porto
Alegre, e no ZinemaZombieFilm, da Colômbia, ambos de terror. Todos os curtas de Lula
Magalhães, até agora, foram realizados
com recursos do próprio cineasta.
- Carlinhos Duarte
Divulgação

Carlinhos Duarte (representando Studio 8
produções de Marcello Trigo), Koanna
Pontes Produtora Café 27 e da Revista
Atualíssima) Adriano Portela ( Portela
produções) André Pinto (Canto do Olho Filmes) e
Sérgio Muniz, DO SATED PE
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NossaVoz
MAIS UMA
ELEIÇÃO:
cadê as novas
propostas
para a Cultura?
O SATED/PE
QUESTIONA
Sim, CULTURA E CONHECIMENTO são
ferramentas da Cidadania na Educação, sempre deixados num plano
secundário, escondidos sob clichês de
saúde, educação e segurança, como
se não formassem um sólido instrumento de paz e guerra na nossa sociedade. Até quando teremos que engolir
esquematizações simplórias destes
candidatos a deputados, senadores
que só querem o poder numa escalada
onde dinheiro é o limite? Pois é, o conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, passam de
geração em geração, o mecanismo
adaptativo está sempre em desenvolvimento, mas nossos representantes
praticam um estranho ritual que joga a
cultura na retaguarda das providências. Ora, se a cultura é o conjunto de
manifestações humanas que contrastam com a natureza ou o comportamento natural, interpretação pessoal e
coerente da realidade, destinada as
posições suscetíveis de valor íntimo,
argumentação, aperfeiçoamento, e
representa o saber experiente de uma
comunidade, saber obtido graças à
sua organização espacial, na ocupação do seu tempo, na manutenção e
defesa das suas formas de relação
humana. Cadê propostas mais alongadas nos debates públicos para eleger
candidatos? Clichês como: cultura
brasileira é marcada pela boa disposição, resistência e alegria. A cultura é
um traço da natureza humana. Todos
nós tendemos à comunicação, à interação social e à vida em comunidade,
portanto somos naturalmente culturais. As eleições estão aí, cadê uma proposta que se possa acreditar viável
para a oxigenação dos padrões vigentes? Sempre a mesma conversa de
última hora e o rio correndo para o mar,
chover sobre o molhado ou louvar o
momento em que o mandacaru “fulore” na indústria da seca. Estamos à
míngua, esta é uma das verdades disponíveis. - Moises monteiro de melo
Neto pelo SATED/PE
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PATHÉ DA RUA NOVA

As Deixas

Festeraguas II - O Festival de Teatro e panhia de Circo Malazarte, realizou uma
Dança Terra das Águas Sagradas – Feste- vivencia de iniciação ao Malabarismo no
ráguas acontece de 29 de Agosto a 01 de dia 11/08/2018, das 8 às 11h 30, no
Setembro, em São Benedito do Sul:Terra Colégio Parnamirim, para as turmas Jardas Águas, sob a coordenação de Didha dim I, II, Maternal II, 1º e 2º Ano em comePereira. Uma equipe de 30 pessoas cuida moração ao Dia dos Pais.
Ministério da Saúde-Portaria n° 940
da produção executiva do evento que tem =
uma vasta programação com dois shows de 28 de abril de 2011. Essa portaria
musicais, duas oﬁcinas de mamulengo e regulamenta o Sistema do Cartão Naciocinema, três lançamentos de livros, oito nal de Saúde e desobriga a apresentação
espetáculos teatrais para adultos, seis de endereço do domicílio permanente
para crianças e seis de dança. O Mestre para ciganos, nômades e moradores em
situação de rua. Vejamos o que diz a
Galo Preto abre o festival.
=
A Escola de Dança Marcelo Lima reali- Portaria nº 940: Art. 23. Durante o proza cursos de bolero, forró, samba, salsa, cesso de cadastramento, o atendente
bachata e zouk. As aulas acontecem no solicitará o endereço do domicílio permacentenário Clube das Pas, Rua Odorico nente do usuário, independentemente do
Mendes, 263, em Campo Grande. Maio- Município em que esteja no momento do
res informações e inscrições pelos telefo- cadastramento ou do atendimento. 1º
Não estão incluídos na exigência disposta
nes 986138570 e 979131551
= Artista Circense e Prof. de Educação no caput os ciganos, nômades e os moraFísica, Sérgio Muniz é integrante do Com- dores de rua (BRASIL, 2011).
=

Nova Branca de Neve
vem aí em setembro
Divulgação

N

o dia 27 de julho de 1909, há exatos
109 anos, foi inaugurado o Cinema
Pathé, o primeiro do Recife. Ele ﬁcava
localizado na Rua Nova, antiga Rua Barão
da Vitória, e tinha capacidade para receber
320 pessoas, com direito até a um camarote para autoridades. Propriedade dos sócios Antônio Jovino da Fonseca e Francisco

Guedes Pereira, o Pathé exibia ﬁlmes que
pertenciam à produtora Pathé-Frères, sempre com sessões nos horários das 12h às
16h e das 18h às 22h. No ano seguinte,
além de ﬁlmes, a sala passou a exibir também ﬂagrantes ﬁlmados nas ruas da capital
pernambucana.Fonte: Fundaj/Facebook,
postado às 13h.

Curso de Bonecos

Divulgação

Elenco de Nova Branca de Neve tem direção de José Francisco Filho

M

aria Oliveira – atriz, bonequeira, cantora e bibliotecária, ministrará, a partir de
11 de setembro, um Curso de Bonecos –
Confecção e Manuseio – incentivado pelo
FUNCULTURA, no Centro Escola Mangue,
comunidade de Brasília Teimosa, Recife – PE.
O curso terá duração de três meses
e envolverá adolescentes de 12 a 15 anos,
levando conhecimentos sobre o teatro de
bonecos e suas possibilidades de provocar

Expediente
NÃO JOGUE PAPEL NA VIA PÚBLICA

mudanças no ambiente social.
Na programação do curso constam
atividades de confecção de bonecos em
papel marché – luva e vara –e a utilização de
material reciclável. A temática principal é a
sustentabilidade, uma vez que o Centro Escola Mangue tem como objetivo principal a
conscientização para a preservação da área
costeira, sendo Brasília Teimosa estuário do
Rio Capibaribe.

D

epois da pré-estréia em agosto, o espetáculo Nova Branca de Neve, texto de
Moisés Monteiro de Melo Neto, com, direção de José Francisco Filho, iniciará temporada em setembro, local ainda a ser deﬁnido, coberto de inusitada expectativa. A montagem de José Francisco Filho promete
trazer um prazer estético aos espectadores
Ivonete Melo trabalhou corpo e coreograﬁas, HC Matheus trouxe o auxílio luxuoso da
sua música. O elenco está composto por

Ana Pereira, Buarque de Aquino, Flávio Freire, Ricardo Vendranini e Dênis Silva.
Nova Branca de Neve, tem forma
tão orgânica que tudo se junta num jogo que
une tradição e rupturas nas questões de
gênero, identidade, rasurando fronteiras e
mangando de quem se acha atual, simplesmente.
O cenário e o ﬁgurino são de Buarque de Aquino, e a assistência de direção de
Ricardo Vendramini.
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O Teatro do Parque completa
103 anos desde sua inauguração.
Inaldo Lins/PCR

A

gente apresentou hoje o projeto de lei
que quer instituir o dia 24 de agosto
como Dia do Teatro, para que o aniversário do
Teatro ﬁque marcada no Calendário Oﬁcial da
Cidade. O Teatro do Parque é um ícone da
cidade, por sua história, arquitetura e pela luta
que mobilizou na cidade por sua reabertura.
A visita que ﬁzemos às obras de
reforma do Teatro do Parque, junto à Comissão de Fiscallizaçãoda Obras, foi resultado da
luta de muitas e muitos que não abrem mão
de acompanhar de perto cada etapa da obra,

até que em Julho de 2019 ele possa, ﬁnalmente, ser devolvido à cidade.A gente contou
sobre a visita aqui: http://bit.ly/2MsWXBs e
agora mostra um pouquinho mais.
Outra frente de mobilização aberta é
a Petição Pública que quer o IphanGovBr abra
o processo de analise e tombamento do CineTeatro do Parque. Você pode assinar a petição
aqui: http://bit.ly/petiçãoteatrodoparque
Que este seja o ultimo ano que a
gente comemora o aniversário do Teatro do
Parque, da porta para fora.

15 anos de Fiandeiros:
O Capataz de Salema
Divulgação

Lucas Oliveira interpreta
Elomar em Vida Tirana
Marcos Allouchard

Lucas Oliveira realizará o show Vida Tirana no Teatro Arraial

N

o recital Vida Tirana, o cantor Lucas
Oliveira, ﬁlho do saudoso bonequeiro
Nilson Oliveira e da atriz Maria Oliveira, interpreta músicas de Elomar Figueira de Mello,
signiﬁcativo representante da cultura nordestina, natural de Vitória da Conquista,
Bahia. O espetáculo está marcado para o dia
1 de setembro, às 17h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, Rua da Aurora, 457, Boa Vista,
com ingressos de R$ 50,00 (inteira) e 25,00
(meia entrada).
Nas suas canções, Elomar inspirase em diversas manifestações do povo sertanejo, desde o imaginário que ronda a relação
do homem com a natureza até os ponteados
de viola, passando pela religiosidade, as
formas típicas de pronúncia do português e a
poesia de tradição oral. Ele representa em
seu cancioneiro todos os sertões do Brasil,
trazendo questionamentos sobre fronteiras
geográﬁcas e reﬂexões sobre a unidade
entre a zona rural dos estados brasileiros.
O músico recifense Lucas Oliveira se
apresenta ao lado da cantora, atriz e bonequeira Maria Oliveira, com o acompanhamento da Camerata dos 7 Guias, formada

por músicos também pernambucanos,
tocando ﬂautas, violões, violino, viola nordestina e acordeom. Lucas pesquisou e
adaptou arranjos de Antônio Madureira,
Heraldo do Monte, Jamil Maluf e Carlos Catuípe, além de arranjos originais. O intervalo
entre as canções é o momento de comentar
signiﬁcados dos textos poéticos e despertar
reﬂexões.
O recital é apresentado desde 2015
em diversos espaços culturais de Pernambuco e outros estados do país, e em cada lugar
que chega, reúne parcerias nesta aﬁrmação
de uma identidade cultural. No Recife: Universidade Federal de Pernambuco, Conservatório Pernambucano de Música, Escola
Técnica de Criatividade Musical, SESC Santa
Rita, Teatro Joaquim Cardozo, Centro de
Capoeira São Salomão e Teatro Arraial; em
São José do Egito – PE: Festival Lourival
Batista 2016; em João Pessoa – PB: Usina
Cultural ENERGISA (projeto “Violadas”); em
Fortaleza – CE: Teatro Carlos Câmara (projeto “É o Gera”); Encontro de Músicos LatinoAmericanos em Angra dos Reis; e em Salvador: SESC Pelourinho.

Novos
mercados
Q

Cena do Espetáculo O capataz de Salema

A

Companhia Fiandeiros comemora 15
anos de atividades com o espetáculo O
Capataz de Salema. às 19h30, na Rua da
Matriz, 46 – primeiro andar. Às 20h30,

acontece a abertura da exposição Fiandeiros
– 15 anos de Memória e 20h40 – abertura
do banco de textos teatrais Flávio Santos,
seguindo as exibição de um vídeo/coquetel.

3

uer internacionalizar o seu projeto cultural e conhecer novos mercados ?
O Câmbio Festival tem o propósito de ajudar a encontrar o caminho das
pedras. Especialistas de várias partes do mundo, como México, Irã, Espanha,
Polônia, Argentina e Brasil irão compartilhar ideias, pensamentos e metodologias, que vão auxiliar a obter resultados. Grande parte da programação é gratuita e a inscrição vai até o dia 30 de agosto. A palestra e seminários vão acontecer na cidade do Recife,Pernambuco, a partir do dia 04 de setembro, e a
inscrição pode ser feita no site www.cambiofestival.com.br Mais detalhes de
tudo que rola nos bastidores no instragram @cambiofestivalb

Nosso Site: www.satedpe.com.br
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Teatro nacional está desfalcado
com morte de Cadengue e Pimentel
A

morte de Antônio Cadengue e José Pimentel, recente- familiares, conhecidos, admiradores e o público de forma encenadores criativos, renovadores e incentivadores de
mente, veio desfalcar o teatro pernambucano de dois geral. Na verdade, tratam-se de proﬁssionais que dedica- novos valores da cena, incluindo seus nomes na história
dos seus maiores valores, consternando a todos, amigos, ram as suas vidas às artes cênicas, destacando-se como do teatro de Pernambuco.

Antônio Cadengue, dramaturgo e
encenador, uma vida dedicada ao
teatro

José Pimentel foi o mais
famoso Jesus Cristo
Divulgação

Américo Nunes

José Pimentel interpretou o papel de Jesus na Paixão de Cristo durante 40 anos

Antonio Edson Cadengue dedicou sua vida ao teatro. Fosse como diretor,
dramaturgo ou pesquisador, ele tomou como missão a preservação da história,
o fomento da produção do presente e não se privou de provocar preceitos
estéticos e culturais.

Outro falecimento que também
consternou a todos que fazem
teatro no Recife foi o do bilheteiro
d o Te a t ro d e S a n t a I s a b e l ,
Waldemar Bento da Silva, 90 anos
de idade. Nascido em 31 de março
de 1928, ele foi bilheteiro durante
50 anos, sempre no Teatro de
Santa Isabel. Era muito estimado
p o r to d o s , s e mp r e c a l m o e
atencioso. O SATED-PE manifesta
seus pêsames a todos os
familiares e amigos dos falecidos.

GOVERNO DO ESTADO
DE PERNAMBUCO

Pernambuco perde um dos seus maiores artistas com a morte de José Pimentel,
um verdadeiro ícone do nosso estado, dono de uma enorme capacidade de
trabalho, de entusiasmo e de paixão por tudo a que se dedicava. Pimentel merece
todas as nossas homenagens.

Aniversariantes

do Mês de Agosto
01 - Alexandre Araújo, Nicolau
Domingues, Sabrina Arruda. 02 Ronaldo Brissant. 03 - Brunno
Morais, Leonardo Liberato,
Renato Menezes. 04 - Danillo
Campelo, Walter Júnior. 06 Isabelle Costa. 07 - Karina
Sampaio.08 - Fagner Fêlix, Misia
Coutinho. 09 - Brown, Lázaro
Santos, Simone Figueiredo. 10 Janielson Silva, Júlio Cesar,
Kamile Carvalho, Paulo Dence,
Mágico Jacques, Vavá SchönPaulino, Vânia lmeida. 11 - Magico
Nil. 12 - Alexsandra Sacramento,
Gustavo Rocha, Leonardo Leitão.
13 - Gabriel Galvão, Richard
Simpson. 14 - Ana Catarina Maia,
André Lima, Babi Johari, Natalie
Revorêdo. 15 - Carlos Macêdo,
Eddy Barbosa, Glenda Carla. 16 -

Nosso Site: www.satedpe.com.br

Bruna Velden, Marcelo Barros,
Popper Mask.17. - Ana Teresa,
Bento Verissimo, Luma Oliveira.
18 - Cristiano Primo, LuisBringel,
Marília Souto. 19 - Sheiyla Costa,
Suzana Costa. 20 - Flávia Lucena,
Jomeri Pontes, Patrício Arcanjo.
21 - Letícia Karina, Jadilson
Lourenço. 23 - Ednilson Leite,
Guilherme Torre, Simone Pereira,
Simone Stefany Ribeiro, Marília
Linhares, Mister Sandro.24 Arylson Matheus, J. Nascimento.
25 - Sallem Magrini. 26 - Mônica
Pantoja, Sílvio Góes. 27 - Maria
Clara Camarotti, Saturnino de
Araújo. 28 - Joel Carlos do Black.
29 - Cátia Cardoso, Erico
Nascimento. 30 Lívia Falcão,
Marcos Paulo. 31 - Adriana Dias,
Hypolito Patzdorf, Rômulo Ribeiro.

