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21º Festival Recife do Teatro Nacional
A

cidade do Recife viverá no período de 16 a 24
de novembro, mais um expressivo movimento
do teatro brasileiro, reunindo espetáculos de
vários gêneros da produção teatral no Festival
Recife do Teatro Nacional, e elegendo a atriz Lúcia
Machado como a homenageada especial desta
edição.
Além de atriz, Lúcia Machado tem um
vasto serviço prestado ao teatro recifense, como
coordenadora de cursos de teatro, gestora pública,
escritora e coordenadora de livros como: “A
Modernidade no Teatro (Ali e Aqui) – Reflexos
Estilhaçadas” e “O Teatro de Aristóteles Soares –
Volumes 3 e 4 – Dossiê Crítico – Informativo”, entre
outras atividades no ambiente cênico local.
Este Festival, por natureza, objetiva
pautar em sua programação espetáculos de excelência artística, convidando grupos e artistas
independentes que já participaram com os seus
respectivos trabalhos de outros eventos, garantindo assim uma programação que enriquecerá a
cena local, propiciando ao público recifense uma
oportunidade rara de contato com a arte teatral
brasileira, de boa qualidade, produzida nos dias
atuais.
O público terá acesso a espetáculos vindos de outros estados, tais como Ceará, Sergipe,
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que dificilmente fariam apresentações na capital pernambucana sem o aporte do Festival, unindo esforços
com a produção local que também prioriza a qualidade como norte condutor de suas criações, dando
ao 21º Festival Recife do Teatro Nacional o crédito
de importância artística e cultural comprovada.
A solenidade de abertura do Festival
acontecerá no Teatro Luiz Mendonça, no dia 16,
contando com a apresentação da peça “Ariano – O
Cavaleiro Sertanejo”, que trata de forma ímpar o
universo cênico de Ariano Suassuna e do nordeste
em geral, provocando uma reflexão deste autor na
dramaturgia atemporal brasileira. A propósito, o
21º FRTN encerrará a programação com outra montagem de Ariano Suassuna, a peça “Auto da Compadecida”, no Teatro de Santa Isabel, dias 23 e 24,
com direção cênica de Gabriel Villela para o Grupo
Maria Cutia, de Belo Horizonte, numa montagem
que une a cultura do cangaço pernambucano ao
barroco mineiro, trilhando os passos do Movimento Armorial, criado por Ariano. Outro autor pernambucano, Newton Moreno, foi escolhido pela
Cia. LaMínima, de São Paulo, para montar o seu
texto “Ordinários”, sob direção cênica de Álvaro
Assad, que estará se apresentando no Teatro Luiz
Mendonça, no dia 24, em apresentação única. De
Fortaleza estaremos recebendo no Teatro Barreto

Júnior, nos dias 23 e 24 a peça “O Senhor Ventilador”, com o Grupo Bagaceira, destinada às crianças, discutindo de forma lúdica temas como: amizade, envelhecimento, o descarte de materiais e
vivências sentimentais. Depois de muitos anos, o
Grupo Imbuaça, de Aracajú, retorna ao Festival
Recife do Teatro Nacional com dois espetáculos,
que estarão se apresentando no Teatro Luiz Mendonça, respectivamente nos dias 19 e 20: “Mar de
Fitas Nau de Ilusão” e “A Peleja de Leandro na
Trilha do Cordel”, numa versão de teatro ambiente
para a sua vasta experiência de teatro de rua.
A produção recifense estará com presença firmada neste festival, através das seguintes
peças: “Opá, Uma Missão”, com a atriz Lívia Falcão,
que se apresentará no Teatro Hermilo Borba Filho,
no dia 17, às 18h; “Cartas”, com o Coletivo Caverna,
no Teatro Hermilo Borba Filho, no dia 20, às 19h;
“Pá(Ideia)”, com o ator Junior Aguiar, no mesmo
teatro Hermilo, no dia 21, às 19h; “Apenas o Fim do
Mundo”, com o Grupo Magiluth, no Teatro Luiz
Mendonça, no dia 22, às 20h; “A Trilogia do Feminicídio”, com o Criativo Soluções, que se apresentará
no Teatro Barreto Júnior, no dia 22, às 20h; e “O
Açougueiro”, com Alexandre Guimarães, no Teatro
Hermilo Borba Filho, no dia 23, às 19h.
Outro grande acontecimento dentro da
programação do 21º FRTN será uma palestra intitulada “Centenário de Martim Gonçalves”. Este
encontro acontecerá no Salão Nobre do Teatro de
Santa Isabel, no dia 22, às 15h, e será proferida por
Jussilene Santana, diretora do Instituto Martim
Gonçalves, no Rio de Janeiro, que cuida da memória deste pernambucano que em meados do século
XX ousou criar um ambiente de aprendizado e
profissionalização permanente, para que as técnicas das diversas origens cênicas fossem compartilhadas por artistas de todas as gerações e competências. Nascido em Recife, no ano de 1919, Martim
Gonçalves foi o criador da Escola de Teatro da
Bahia (Ufba), primeira escola do gênero no país,
quando marcou, definitivamente, a trajetória de
importantes nomes da cultura brasileira, tais
como Helena Ignez, Geraldo Del Rey, Glauber
Rocha, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Antônio
Pitanga, Othon Bastos, entre outros.
Com esta palestra, o Festival busca reintegrar
a memória do Martim Gonçalves, merecidamente,
aos cultuados nomes do teatro pernambucano no
panorama nacional de todos os tempos. 21º Festival Recife do Teatro Nacional Locais: Teatro Luiz
Mendonça, Teatro de Santa Isabel, Teatro Hermilo
Borba Filho e Teatro Barreto Júnior. Preços: R$
20,00 (inteira) e R$ 10,00 (Meia).

Divulgação

A atriz Lúcia Machado e a homenageada do 21º Festival Recife de Teatro Nacional

Nossa

A voz do SATED-PE e de todos os profissionais da CULTURA.
MANIFESTO ARTIGO QUINTO - VERSÃO CURTA PARA LEITURA ANTES OU DEPOIS DAS APRESENTAÇÕES

P

eço licença para ler um manifesto representando o “Movimento Artigo Quinto” criado
por profissionais e apoiadores da arte de várias
cidades do Brasil.
Muitos lutaram para que existisse
democracia neste país. Desta luta nasceu uma
Constituição que garante em seu artigo quinto
e no inciso nono que “todos são iguais perante

a lei” e “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.
Impor “filtros”, discriminar manifestações artísticas, interferir em editais ou na
liberdade de expressão por razões ideológicas
fere a Constituição Brasileira. As decisões de
um governo devem ser democráticas e transpa-

rentes, ouvindo e respeitando a sociedade civil
em sua riquíssima diversidade. Porque é
justamente nessa diversidade criativa, representada tão bem pela Arte, que nascem transformações fundamentais de uma sociedade
que se enxerga e assim se transforma e evolui.
A liberdade é o país onde a arte
nasce. A cultura é um bem de todos. E o res-

Nosso Site: www.satedpe.com.br

peito à diversidade e à liberdade de expressão são um patrimônio de cada cidadão
brasileiro nesta sala.
Que nossas vozes sejam muitas e se transformem em ação. E que a liberdade de
expressão esteja segura na consciência e na
resistência de todos nós. Censura nunca
mais. Viva a Arte Livre!
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Alegria, Alegria..
O Palhaço Chegou!”
por Koanna K. Pontes

Nosso Site: www.satedpe.com.br

Lançamento do Livro Mágico Alakazam
50 Anos de Alegria e Sucesso!
Escrito por Moisés Monteiro de Melo Neto
Fotos de Gustavo Túlio.

Mágico Alakazam e os seus convidados no lançamento do livro em Caruaru

F

Foto de Acervo do Tito Silva.

M

ulticolorido, com maquiagem característica,
vestido com roupas engraçadas, o autoritário
“Palhaço Tito” se vê em apuros com seu
extraordinário salto mortal, além de hipnotizar uma
pessoa da plateia, atrações do espetáculo infantil
“Alegria, Alegria.. O Palhaço Chegou!” Uma belíssima
atração apresentada pela Imaginário Companhia
Teatral que estreia dia 16 novembro na Casa da
Cultura, para cumprir curtíssima temporada nos
dias 23 e 30 do mesmo mês, sempre às 16h, sob a
direção geral de Chico Domingos, com preço popular
para todos. Ficha Técnica Elenco: Cristiano Silva
Participação especial: José Nascimento Adaptação
de Texto: Cristiano Silva Figurino: Rejane Melo
Maquiagem: Cristiano Silva Direção Musical: João
Xavier, Danilo D'Melo Sonoplastia: Riso Aldo Cenário
e Adereços: Chico Domingos/ Cristiano Silva
Supervisão geral: Rosário Mendonça Fotografia:
Maria da Conceição.
Serviço“Alegria, Alegria.. O Palhaço
Chegou! Casa da Cultura- sala (Teatro Clênio
Wanderley) 2º pavimento, raio sul. Rua da Aurora
463/ 469, bairro da Boa Vista, Recife/ PE 16, 23 e 30
de Novembro de 2019 – 16h Duração: 60 min
Classificação: LIVRE Ingressos: R$ 10,00 (valor
promocional) informações 979046348.

Expediente
NÃO JOGUE PAPEL NA VIA PÚBLICA

oi lançado, dia 26 de outubro de 2019, às 16h, o seu próprio circo e seguiu durante muito Conselho Municipal de Políticas Culturais do
no Festival de Teatro do Agreste, FETEAG, em tempo se apresentando pelo Nordeste do Brasil Recife com o Troféu Construtores da Cultura.
Caruaru, visando expandir as ações de sensibili- encarando os altos e baixos de uma carreira Também recebeu do Ministério da Cultura e da
zação para o circo, buscando promover e disse- icônica. Seis meses de pesquisa e dois meses na Funarte um prêmio em dinheiro que o possibiliminar uma cultura artística entre os estudantes, conclusão do texto escrito. O material que produ- tou comprar uma lona nova para seu circo, cadeio livro do pesquisador, dramaturgo MOISÉS zi envolveu a mão de vários outros profissionais: ras, equipamentos de som e iluminação, proporMONTEIRO DE MELO NETO, professor do Depar- diagramadores, revisor, designers, dentre cionando mais conforto para o público, e melhor
estrutura para os artistas
tamento de Letras da Universidade de Pernam- outros.”
buco (UPE) e da UNEAL. O livro tem distribuição
Wilson Ribeiro da Silva já exerceu
“O Circo é, portanto, uma das imagens
gratuita.
praticamente todas as funções pelas quais um mais completas da estranha representação da
Sobre o livro que foi publicado com o artista circense pode passar. É mágico, apresen- vida, do estranho destino do homem sobre a
Incentivo do FUNCULTURA, Fundarpe, Secretaria tador, foi contorcionista, trapezista e domador de terra. O Dono-do-Circo é Deus. A arena, com seus
de Cultura, Governo de Pernambuco e autor / animais. É ainda um compositor com mais de cenários de madeira, cola e papel pintado, é o
idealizador do Projeto, o Circense e Prof. de Edu- sessenta músicas gravadas e cerca de duzentas palco do mundo, e ali desfila o cortejo do rebacação Física Sérgio Luiz Muniz da Silva. O autor compostas. Além disso, já publicou um livro em nho dançarinas, mágicos, palhaços e saltimbanProf. Dr. Moisés Monteiro de Melo Neto, declara: que conta, em forma de poesia, sua própria cos que somos nós”, disse-nos Ariano Suassuna.
“Em agosto de 2019, depois oito meses de pes- história, experiências e a rica vivência de um
O Livro também foi lançado na XII
quisa em arquivos de Alakazan, do Sated PE, artista que dedicou a vida ao circo. Alakazam, Encontro de Literatura InfantoJuvenil da UNICAP,
vídeos na internet, entrevistas e visitas ao Arqui- como é conhecido, adotou este nome em 1968, “Entre nós: Os Livros”, Homenagem ao Circo
vo Público de Pernambuco, escrevi o livro quando leu uma história infantil protagonizada Alakazam nos dias 28, 29 e 30 de outubro no
MÁGICO ALAKAZAM: 50 anos de alegria e suces- por um mágico assim chamado. A fantasia da Auditório G1 – Unicap, com apresentações no
so! Selecionar imagens não foi tão fácil, eram ficção transformou-se em realidade através rolda entrada do Bloco G1. No Festival de Circo do
centenas de fotos. Não pretendia edulcorar o deste artista, que assim também nomeou o circo Brasil na 15ª edição, com participação, lançamenmeu objeto de estudo e tampouco queria tratá- do qual é dono desde 1974. O Circo Alakazam é to e distribuição do Livro grátis - Museu do
lo de maneira fria e necessariamente objetiva. dos mais conhecidos e respeitados do Estado, Estado de Pernambuco. Tendo ainda 02 convites
Trata-se de um ícone das artes no Brasil, um onde se estabeleceu há vinte anos e, desde para lançamento do Livro no projeto de encerranordestino que vive da arte há muitas décadas e então, leva a arte milenar do circo ao público mento Tiúma Circense – SESC - LER de São Loumesmo hoje, numa idade na qual muitos dese- pernambucano. Alakazam foi homenageado pelo renço da Mata e Fernando de Noronha.
jam aposentadoria ele segue adiante com invejá- Fotos de Gustavo Túlio.
vel vigor, mesmo neste momento tão difícil que
as artes atravessam, especialmente a arte circensense. As entrevistas com Alakazam forma
feitas no circo dele, no Sated PE e pelo Whatsapp. Ele sempre se mostrou solícito, mesmo
quando se tratava de um assunto de Foro íntimo.
Utilizei-me de diversos livros sobre o circo e
entrevistei alguns artistas circenses. Assisti a
muitos vídeos de apresentações dele, assim
como acompanhei as apresentações do seu circo
neste período.
O prazo era curto e o material muito
vasto. Foram 160 páginas em Word, Times New
Roman, tamanho 12, no original, nos livros tivemos uma variação de volume, obviamente, pela
nova diagramação. Imprimi à pesquisa um tom
um tanto literário, quis tratar a trajetória de
Wilson Ribeiro da Silva, seu nome oficial, numa
visão artística, como se um espectador estivesse
diante de um espetáculo sobre um garoto de 10
anos que fugiu de casa e muito depois inaugurou
Mágico Alakazam e o Escritor do livro sobre a sua biografia, Moisés Monteiro de Melo Neto

Ribalta é publicação mensal da diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco - SATED-PE: Rua Floriano Peixoto, s/n - Casa da
Cultura - Raio Oeste - 2º pavimento - São José - CEP: 5002060 - Recife - PE - Fone/Fax: 34243133 - E-mail:secretaria.satedpe@gmail.com Diretoria Presidente: Ivonete Melo - Vice Presidente:
Severino Florêncio; Secretário: Romero Ramos de Queiroz; Tesoureiro: Antonio Idelfonso de Barros; Conselho Fiscal: Romulo R de Queiroz; Will Robson da Silva Nascimento; Wilson Ribeiro da Silva
Machado; Suplentes: Itacy Henriques da Silva; José Severino; Carlos Roberto; Redação e Edição: Jornalista Valdi Coutinho - DRT/PE:739 - Diagramador: Beto Melo; Impressão Gráfica: Companhia Editora
de Pernambuco - CEPE - Rua Coelho Leite, 530 - Recife - PE - Fone: (81)3138.2700; Tiragem: 3000 Exemplares. A Reprodução dos Textos é Permitida Desde que Seja Citada a Fonte - Distribuiçao Gratúita.

Nosso Site: www.satedpe.com.br
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ESPETÁCULO TEATRAL DE SERRA
TALHADA FAZ APRESENTAÇÃO EM OLINDA!

Muito Tempo com Você, o novo
espetáculo da Cia Maravilhas A
de Teatro
Divulgação

O espetáculo traz a cena um outro olhar sobre feminilidade, velhice e sexualidade.

C

ia Maravilhas de Teatro apresenta Muito
Tempo com Você de João Luiz Vieira, por Eric
Valença Estreia 2019 Classificação indicativa: 16
anos | Duração: 60 minutos | Gênero: teatro contemporâneo Sinopse: Um velho casal prepara um
jantar de gala para receber uma convidada especial. Durante os preparativos, partilham memórias,
revelam fragilidades e uma tensão se instala.
Nesta montagem, a Cia Maravilhas de
Teatro embarca em questões como feminilidade,
velhice, sexualidade, relações de opressão e escapes de sobrevivência provocadas por preceitos
patriarcais ainda tão presentes em nossos tempos. A intimidade desenhada na cena transborda
para plateia, não apenas pela proximidade entre
público e atores, mas também pelo olhar cinematográfico proposto pela encenação na interpretação dos atores e na composição da cena.
Muito Tempo com Você é o mais novo
espetáculo da Cia Maravilhas de Teatro. Sob a
direção de Eric Valença, o espetáculo traz a cena
um outro olhar sobre o envelhecer. Essa produção
é uma iniciativa nossa, Márcia Cruz e Paulo de
Pontes, atores da Companhia Maravilhas de Teatro. No princípio, o foco era celebrar o primeiro ano
da sede da companhia com a montagem de um
texto cômico, leve que pudessem servir como um
contraponto crítico ao cenário político atual. Mas,
quando o texto de João Luiz Vieira apareceu, o
tempo parou. Foi como se um espelho tivesse
caído sobre o nosso colo. Nos enxergamos ali, não
necessariamente nas personagens ou nos conflitos propostos pela trama, mas no contexto, na
geografia que desenha e dá substância ao espetáculo, a velhice, ou melhor, o envelhecer. Depois foi
hora de somar nossos parceiros, Tati Azevedo
(atriz e produtora) e Eric Valença (direção) e superar os desafios para construção de um espetáculo
independente. E, a colaboração de tantos amigos –
profissionais das artes – foi decisiva para que a
montagem de Muito Tempo Com Você acontecesse.
No enredo, ao longo dos preparativos
para um jantar, um velho e elegante casal relembra suas memórias de juventude, celebra a vida,
aflora desejos, fragilidades e tensões. Nesse clima,
surgem nuances de abandono, violência e opressões de um contexto patriarcal que reverberam
tanto na vida dela como na dele. Em meio a essas
tensões, uma jovem personagem surge e a trama
de mistério se instaura.
A intimidade proposta pelo autor é
potencializada na encenação. Eric Valença propõe
um teatro não convencional, o cinema ao vivo,
onde toda ambientação da casa é quase tão verdadeira e natural que poderia ser a casa de qualquer um. Espera-se que essa proximidade física
entre o público e os atores possa impulsionar uma
outra forma de diálogo entre os envolvidos e

promova uma reflexão mais intensa entre as
questões suscitadas na cena e a vida real. ERIC
VALENÇA Diretor, bailarino e ator. Formado em
Cinema pela Faculdade Maurício de Nassau com
intercambio de finalização de curso na Suíça (Genebra/Lousanne). Integrou o corpo de baile do
Balé Popular do Recife e do Grupo Grial. Entre seus
trabalhos recentes estão Castanha sua cor (2009);
T.E.R.R.A. (2013 – espetáculo ganhador do Prêmio
APCA) Amor segundo as Mulheres de Xangô (2016)
Pezinho de Galinha (2015), Carne ou Vodka (2019) e
Trilogia do Feminicídio (2019). JOÃO LUIZ VIEIRA
João Luiz Vieira jornalista profissional, roteirista
de TV, dramaturgo, autor dos livros Kama Sutra
Brasileiro e Sexo Sem Tabu (Editora Planeta), coordenador do e-book Sexo com Todas as Letras
(egalaxia), sócio-proprietário do site Pau Pra Qualquer Obra, e pós-graduado em Educação Sexual.
A Cia Maravilhas de Teatro é um grupo
de teatro do Recife/PE, fundado em 2013, conduzido por dois artistas - Márcia Cruz e Paulo de Pontes - que acreditam no poder dos sonhos, dos
encontros e das nanorevoluções. Em sua breve
trajetória a companhia realizou uma dezena de
projetos e ganhou destaque com alguns tais como
Palavras NO AR, programa de rádio para crianças,
aprovado em 2013 e em 2018, no edital Funcultura/PE e com o projeto Teatro de Quinta da CASA.17,
onde empreendeu de forma independente 05
montagens em residências por Recife e Olinda e
com o qual a companhia foi ganhadora do Prêmio
Brasil Criativo (MinC/Project Hub), em 2014.
Recentemente, (2018) a companhia
inaugurou sua sede, a Casa Maravilhas onde
desenvolve ações de formação, fruição e criação
nas linguagens de teatro, circo e literatura. FICHA
TÉCNICA ELENCO Tatiana Azevedo, Paulo de Pontes
e Márcia Cruz - EQUIPE DO ESPETÁCULO Direção:
Eric Valença Texto: João Luiz Vieira Cenografia:
Célio Pontes Quadro: Suzana Costa Figurino: Carol
Monteiro Maquiagem: Priscila Rodrigues Iluminação: Luciana Raposo Sonoplastia: Elenco e direção
Costureira: Sara Régia Fotos, Teasers e Projeto
gráfico: Rogério Alves Direção de produção: Tatiana Azevedo Produção executiva: Márcia Cruz e
Camila Mendes Assessoria de comunicação: Ana
Garcia Realização: Cia Maravilhas de Teatro
AGRADECIMENTOS Aos nossos parceiros e parceiras, sem eles nada disso seria possível. As nossas
famílias, nossa ancestralidade. Aos nossos vizinhos.
SERVIÇO Muito Tempo Com Você, de João
Luiz Vieira, por Eric Valença ÚLTIMAS
APRESENTAÇÕES - 29/nov – 06/dez – 13/dez Sextas, às 20h, na Casa Maravilhas (Rua do Riachuelo,
641, Boa Vista) Ingressos: R$40 / R$20 Vagas: 35
lugares (reservas antecipadas) Reservas: maravilhascasa@gmail.com

Divulgação

sexta versão do projeto Cultura Nossa – Pernambuco Fala Olinda, do produtor cultural
Lúcio Fábio, está sendo realizado no período de
06/10/2019 a 07/02/2020, 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 08 espetáculos teatrais, Oficina
Teatral, Leitura Dramatizada e Roda de Diálogo.
No dia 24/11, às 19h, será apresentado o
espetáculo Voar é com os Pássaros, da Equipe
Teatral de Serra Talhada - ETEAST. É a terceira vez
que a Equipe de Serra Talhada participa do projeto
"Cultura Nossa - Pernambuco Fala Olinda". Já se
apresentaram com os espetáculos: Jesus & Judas –
Traição ou Missão? e Neurose – A Cidade e Seus
Sentidos. Voar é com os Pássaros é a mais nova
produção da Equipe Teatral de Serra TalhadaETEAST e vem alcançando um grande sucesso
devido ao considerável número de apresentações,
para um espetáculo do interior.
Sua estreia foi no festival "Louco em
Cena", em Barbalha-CE. Já a primeira apresentação na cidade de Serra Talhada, aconteceu no polo
local do "Janeiro de Grandes Espetáculos", Festival
Internacional de Teatro em Pernambuco. Depois
passou por Salgueiro, na programação do "II Festival de Cinema e Teatro do Sertão". E vem realizando várias apresentações para estudantes, através
do projeto "Minha Escola no Teatro", em parceria
com o Teatro do CEU das Artes do município.
“Pra gente, artistas do interior do estado, chegar com um espetáculo na região metropolitana é motivo de contentamento, e este projeto
proporciona isto. Desde já, nossa gratidão aos
produtores, Lúcio Fábio e Isaltino Caetano pelo
convite”. Diz Carlos Silva, ator e produtor do espetáculo e ascrescenta: “A ETEAST já está trabalhando em uma nova montagem teatral, e depois de
uma grande pausa, voltamos com muita vontade
de circular com nossas produções, e essas são
oportunidades sigficativas”. Finaliza ele.
Poder participar desse evento é super
empolgante. Estamos animados pelo fato desse
nosso trabalho testar nos proporcionado grandes
experiências como artistas e como seres
humanos. Fazer arte é enriquecedor. Precisamos

Cena do espetáculo Voar é com os Passáros

enriquecer todo o mundo com ela também. Vamos
teatrar! Diz Hícaro Nogueira, ator no espetáculo,
que tem a direção de Gilberto Gomes, dramaturgia
de Júlio Carrara e nos trabalhos técnicos Weslley
Lima.
Sobre o Espetáculo: Voar é com os Pássaros narra a história de dois homens – codinomes Y
e X - Um é jovem com esposa e filhos, no auge da
carreira profissional. O outro, um decadente, que
viu tudo dar errado em sua vida, sem família, sem
amigos e sem perspectiva. Ao se encontrarem no
topo de um prédio, começa um jogo psicológico,
visceral e extremamente dramático. Quais sentimentos permeiam esses dois seres? O que os
levou a estarem ali? Qual propósito?
SERVIÇO: Projeto Cultura Nossa – Pernambuco Fala Olinda Período: de 06/10/2019 a
07/02/2020 Local: Espaço Cultural Professor José
de Barros Lins (Avenida Professor Andrade Bezerra, nº 826, Salgadinho – Olinda/PE, próximo ao
Centro de Convenções). A Apresentação da ETEAST
será no dia 24/11, domingo – às 19h - Maiores
informações pelo telefone: (81) 98782-6804 /
99805-9722.

Grupo The SE7VEN estreia
primeira peça dia 23 de novembro
Divulgação

Dê Mais Vida a Sua Morte traz
reflexões sobre o tema com humor

E

se a Morte enviasse o seu Assessor Chefe
para fazer uma visita a algumas pessoas? Elas
iriam repensar o modo como estão vivendo?
Foi a partir dessas perguntas e buscando abordar o tema de uma forma leve que o grupo The
SE7EN criou a comédia “Dê mais Vida a Sua Morte” que estreia sábado (23), às 20h, no Teatro
Valdemar de Oliveira. Os ingressos custam
R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia) e podem ser
comprados na bilheteria do Valdemar de Oliveira
ou pelo Sympla.
No mundo, existem diferentes maneiras
de se lidar com a Morte. Enquanto aqui no Brasil
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a Morte é tida como um momento de dor e tristeza, no México, ela é encarada com festividade,
tendo inclusive um dia dedicado aos mortos.
Sabendo disso, o ator e autor J.Oliver escreveu
um roteiro leve e bem humorado no qual o personagem Delfim, Assessor-Chefe da Morte, visita a
cada um dos outros sete personagens, levandoos a refletirem sobre suas vidas, ao mesmo
tempo em que proporciona à plateia oportunidades de se identificarem com os personagens da
peça. Entre eles estão a vaidosa digital influencer @lê Sandrinha (Gaby Santiago) e o icônico J.P
(Fer Santtos), dono de uma irreverência contagiante.
O grupo é composto também pelos
atores Rodrigo Hermínio, Cíntia Monteiro, Lídia
de Andrade, Érica Feitosa, Catarina Salgues que,
durante sete meses de muito trabalho e ensaios,
criaram os personagens a partir do “Storytelling”, método muito utilizado no cinema. “Após
criados os personagens, usamos os métodos de
Stanislavski e de Meisner na preparação cênica,
dando profundidade e sentimentos verdadeiros
a cada uma das cenas”, finalizou J.Oliver.
Criado em abril de 2019, o The SE7EN
propõe-se a inovar o meio teatral com uma nova
proposta de entretenimento, oferecendo ao
público experiências diferenciadas de interatividade a partir de uma narrativa transmídia no
teatro. Para isso, o grupo criou seu próprio Universo Compartilhado, tornando-se, assim, a única
companhia teatral brasileira com cenas póscréditos, após seus espetáculos.
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Laerte Brown

ascido Em 08 de agosto de 1997 no município de
Osasco - São Paulo, Laerte Almeida ou mais
conhecido pelo nome artístico: Laerte Brown, começou sua história e carreira nas danças urbanas por
volta do ano de 2009 na escola Céu Parque Anhanguera em São Paulo, onde estudava e participava das
atividades artísticas e esportivas onde se identificou
Com o HIP HOP.
Sua Vida e caminhada não era fácil, longe
dos seus pais que moravam em Pernambuco - Recife.
ele caminhava 14 km, pelos bairros Rosinha e Morro
Doce até chegar a rodovia perto do seu destino, por
não ter sempre o dinheiro da passagem ia e voltava a
pé junto com seus amigos.
Criado pelos seus padrinhos de batismo,
Laerte Brown se apegou ao HIP HOP como sua nova
casa, aprendeu técnicas das danças urbanas como:
tutting, popping e hip hop dance, e se sentiu acolhido
nesse processo da infância e juventude. aprendendo
uns dos princípios do movimento que são: A PAZ,
UNIÃO, AMOR E DIVERSÃO. Neste processo de adolescência o jovem por motivos financeiros teve que voltar
para a casa dos seus pais biológicos no recife e com
ele trouxe aquela vaga experiência de ter participado
dos programas, serviços e projetos sociais.
Morando No bairro do ibura de baixo, o
jovem aluno da instituição de ensino da rede pública
da escola Apolônio Sales, não parou por ai participou
dos programas como; SEGUNDO TEMPO, MAIS
EDUCAÇÃO E ESCOLA ABERTA, onde desenvolveu e se
especializou na sua capacidade artística, sendo assim
o aluno se destacou na escola pública pelo seu desenvolvimento artístico e social com apenas 15 anos de
idade., O diretor da escola viu a oportunidade do
jovem mostrar sua capacidade e aprendizado mesmo
sendo tão jovem. Com tamanha responsabilidade
ministrou aulas nos dois programas MAIS EDUCAÇÃO E
ESCOLA ABERTA, que abriu o olhar do Jovem Em fazer
trabalhos sociais e culturais pelo próprio bairro e
estado.
Atualmente o Arte Educador Laerte Brown,
trabalha dentro das Comunidades e periferias do
nosso Recife, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculo. Dentro desses 10 anos no universo
das danças urbanas e no (HIP HOP) em geral Laerte
Brown participou de vários eventos, Workshops,
palestras, competições, festivais e programas de tvs,
entre eles; Férias no Céu(SP) e Meu Talento tá Lento TV
CLUBE(PE) Escola Aberta (PE), Dançando na Rua (PE),
DDDança (PE), Pronatec(PE), Ginga bboys e By girls(PE),
Brazil Dance Camp(BH), Jurado do Viaduto Prazeres
HIP HOP(PE), Itambé(PE), Polo Hip Hop Recife e Olinda(PE), TV Globo No Passinho g1Pernambuco(PE), Festival Internacional de Dança do Recife(PE), Festa Da

Pitomba(PE), Festival de Inverno de Garanhuns, Battle
(PE), Palestrante Do REC PLAY 2019(PE), FACILITADOR
GINGA BBOYS E BGIRLS(PE).
Em 2010 o Jovem conheceu outro Jovem local Chamado: Robson Tawan em um parque de diversões, onde
os mesmo dançaram numa cypher e se identificaram e
foram desenvolvendo seus trabalhos Com idéias e
metodologias, e tiveram a brilhante idéia no dia 08 de
março de 2011 em formar a DUPLA CÔMICA - BROWN E
TAW.
Com o objetivo de mostrar a arte das danças urbanas através do cômica tornando-se um trabalho único no qual criaram durante seu tempo, fizeram
seu primeiro espetáculo chamado: Dança Cômica,
onde dançaram em tour por alguns lugares do Norte
Nordeste, apresentaram-se em grandes eventos:
festivais culturais, competições e palestras como
Pronatec Recife(PE), Festival de Dança do Recife(PE),
Ginga bboys e bgirl´s 2017(PE), Polo Hip Hop Edição
Olinda e Recife(PE), Fest crua(PE), etc.
O Espetáculo conta a história de dois amigos amantes da dança e teatro, com isso eles mostram a arte das danças urbanas e o cômico através de
passos e movimentos corporais incríveis. A dança
cômica também contará com a homenagem teatral ao
movimento LGBTQI+ e também contra diversos tipos
de preconceitos vividos na sociedade, construído e
dirigido pelos artistas, no espetáculo trabalhamos
com o Dança Cômica, com o intuito de trazer a arte da
dança na cultura Hip Hop e buscando transmitir alegria, diversão e o cômico ao público. E principalmente
diferenciando nas danças urbanas de uma forma
engraçada. Onde através dos seus passos culturais do
nordeste em busca da evolução da dança, sua cultura
popular, urbana e regional para o mundo com vocês
BROWN E TAW.

O SATED-PE LAMENTA
A MORTE DO
ATOR JP ALBUQUERQUE.
João Pedro Albuquerque Silva Nascimento,
data de nascimento 07/10/1998, data do
falecimento 19/11/2019.

AsDeixas
Escritor Miro Ribeiro re-lança livro no 21º FESTIC
Com o livro "Para criança meter o nariz: Novo teatro para
infância e juventude", da editora Kazuá, o escritor, ator e
diretor macaparanaense apresenta três dramaturgias
voltada para as crianças sem cair no "infantilóide". O relançamento será no próximo sábado (12), compondo a programação do 21º FESTIC - Festival de Esquetes e Teatro Infantil
de Caruaru, Teatro João Lyra Filho, às 15h.

PEDRO CIPRIANO É O HOMENAGEADO D0
17º FESTIVAL DE TEATRO DE LIMOEIRO.

Setembro
Vai o bicho homem
Fruto da semente
Memória Renascer
Da própria força
Própria luz e fé
Memória Entender
Que tudo é nosso
Sempre esteve em
nós História Somos
a semente Ato,
mente

Aniversariantes do Mês

DIA 01 - GIOVANI GOMES, LILIANA MARTINS, PEDRO LEAL,
FILIPE BARROS TITINA MEDEIROS, WILAMYS ROSENDO.
02 - ANNY LDENEY ARAUJO, CARLOS FERNANDEZ, FILIPE
MARCENA, JANAINA COSMO, RONALDO CAVALCANTI. 03 ISABEL EYRE, PALHAÇO PIMENTINHA. 04 - CLEBIO SOUZA,
RAISSA HADASSA. 05 - DIANA NONATO. 06 - ADRIANA
IANINO, ALE DEL ROMA, MISTER DENIS. 08 - TAMYRIS
FARIAS. 09 - KARINA VANESSA, PATRÍCIA SOLIS, 12 DÉBORA TAVARES, GUGGA SIQUEIRA. 13 - LYA MENEZES,
JULINHO DO CARMO. 14 - CARLINHOS DUARTE, CHARLON

Outubro

DIA 01 - OSCAR FIDELIS. 02 - CHARLITO, ISALTINO
CAETANO, MARCIO GONÇALVES, RODRIGO ALEIXO. 03 ANDRÉ FELIPE, MARIA OLIVEIRA, PABLO CAVALCANTI. 04 JOSÉ FRANCISCO FILHO, MURIEL GUIM, NATHALY
GALDINO. 05 -ADRIELLY MELO, SEVERINO FLORÊNCIO. 07
- EVERTON GOMES, RICARDO VENDRAMINI. 08 - JULIANA
FERNADES. 09 - JOÃO PAULO, NATASCHA FALCÃO. 10 RAPHAEL MOTA, RAFAEL FX, HELIJANE ROCHA, GERDENIA
ALVES, KARLA YANNARA, MARIZETE ALENCAR MARCELO
SENA. 11 - JANA FIGARELLA. 12 - CARLOS TOLY. 13 EDVALDO FARIAS, IRIS GOMES, RENATA TARUB, RICK
NODA. 14 - BRENDA SCHETTINI, NATAN MACIEL. 16 ALEKSANDRA DURAN, MÔNICA KARINA. 17 - BERINJELA,

CABRAL, GABRIELLE PIRES, JAQUELINE ALVES, MICKAEL
MARLEY, SÉRGIO MUNIZ. 15 - ADRIANA VERSUS, TEREZA
FRANCO. 16 - LAYSA FERNANDES, PEDRO PERNAMBUCO,
TATO. 17 - MARCOS PORTELA. 18 - INGRED ALMEIDA,
RODRIGO OLIVEIRA. 19 - JACKELINE VILLARIM, JUNIOR
DUQUE. 20 - WELLIGTON MENEZES. 23 - STEFANI VIDAL. 24
- JAQUESON SANTANA. 26 - PABLO SOUZA. 27 - RENATO
MELO. 28 - GILBERTO GOMES, LÍVIA LINS, LUCIANO
OLIVEIRA, JENNYFER CALDAS. 29 - CAROL RIBEIRO, KINHO
RAMALHO, WAGNER PEREIRA. 30 - PAULO REIS.
GUILHERME COELHO, JUNIOR PLAY. 18 - CONRADO FALBO,
MARILU OLIVEIRA. 19 - FERNANDO PEREIRA, MANOEL
ROBERTO, RICARDO SANTOS, VICTOR HUGO. 21 - ERICK,
FLÁVIO ROCHA, KARINA YANNARA, SIMONI SANTOS,
MESTRE ZÉ LOPES. 22 - GILBERTO SANTIAGO, SILVANA
MONTEPIN. 23 - EDMILSON LEITE. 25 - CAIO VIANA,
DAYSON SANTOS, FRANCISCO CHICÃO, JUNIOR
PERNAMBUCO, MIKI EDUARDO, RONALDO BRITO, VALDI
COUTINHO. 26 - FLAVIO LEIMIG, GEISON DUARTE, WAGNER
SANTOS. 27 - JOSÉ ALBERTO, MARCIA CRUZ, MYLENA
BENN. 28 - ADELMO ANDRADE. 29 - JAMERSON DAVYD,
JOZY GONÇALVES. 30 - MARCO FRANÇA, NIC SANTIAGO. 31
- DIEGO VIANA, MILTWO.

Novembro
DIA 01 - ALMERIO, HERIKA ARAÚJO, JACKSON FLÁVIO. 02 EVONEIDE LIMA, SAIONARA BELARMINO, ELINE SOARES.
03 - ELIONAR SANTOS, MÔNICA MORAES. 04 CRISTINANO SILVA, DÉBORA VASCONCELOS, MARCELO
LIMA, TERESA TÁVORA, BIRRINHO, DONIZETE GADÊLHA.
05 - CYRO MORAIS, PATRICK NOGUEIRA, ANTOGNNIONY
RODRIGUES, VICENTE MELO. 06 - ADRIANO SILVA, FÁBIO
COELHO, MARCOS ANTÔNIO MENDES, LAÍSE BRITO. 07 CARMEM LIMA, SUZANNA NAWAAR, ZI RODRIGUES. 08 YALLE FEITOSA, STEPSON SWITH. 09 - GERALDO CLÍMACO,
PAULA AZEVEDO, ROGÉRIO COSTA, CLAUDIO MOTTA,
NIVALDO NASCIMENTO. 10 - LEONOURA, MONIQUE
NASCIMENTO. 11 - CATARINA APOLONIO, EDUARDO
GOMES, MAYSA BARROS. 12 - ALINE FERREIRA, CARLOS
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SILVA, DHAYRA NOVAIS, MARIA, GABRIELA LIMA. 13 -JOÃO
GUILHERME DE PAULA, PAULO QUEIROZ. 14 - ANTÔNIO
BARROS, GEOVANE SOUZA. 15 - HANNAH COSTA. 16 PEDRO AGUIAR. 17 - CÉLIA MEIRA. 18 - LÚCIA MACHADO.
19 - ANA LARISSA, JOÃO LUIZ VIEIRA, LEIDE VIEIRA,
CATHARINA LEOCÁDIO. 20 - ANA PAULA. 21 - KARLA
CAVALCANTI, VANIA COUTINHO. 22 - CARLINHO ARIEL,
MARIA STELLA, MITAFÁ. 24 - HERIQUE CELIBI, RAPHAELA
FRANÇA. 25 - BEATRIZ GONDRA, PEDRINHO MOREIRA. 26 ERIKA FARIAS. 27 - BETO TRINDADE, EMÍLIA MARQUES,
HERMYLA GUEDES, JÉSSICA LÍGIA, LUIZ CARLOS PINAH. 28
- CHRISTIANE RÊGO. 29 - LUIZ SIMÃO, MARCELO
SAMPAIO. 30 - GABRIEL ALBUQUERQUE, JOANA LIMA,
JULYANNE ROCHA, ANNE COSTA.

