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Esta Agenda Cultural é organizada por Janine Falcão, Marília Santos e
Rebeca Lisbôa (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)
Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br
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Dica da semana
São Paulo, 1989. O telefone toca e... “Léo morreu. Suicídio....”
Assim tem início o romance Aos Meus Amigos, de Maria Adelaide
Amaral. Em meio às mudanças políticas nacionais um grupo de velhos
amigos se reúne. O que os motiva não é a saudade ou o desejo do
reencontro, mas a morte de um dos integrantes da “família”. A partir
daí o grupo se reencontra para velar o amigo e questiona: o que lhes
aconteceu? O que foi feito dos sentimentos que os uniam? E daquela
ideologia política que agitou a juventude do grupo? Quando eles se
desencontraram?
Entre a nostalgia da juventude, angústias, incertezas os amigos
revivem suas memórias. Reminiscência dos amores, das velhas crenças
políticas e da amizade incondicional que, mais que felicidade significa
solidariedade e cumplicidade.
Aos que têm amigos, aos que entendem a amizade como algo valioso,
a leitura vale a pena.

Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 16/7
MÚSICA
Percussão
Núcleo de percussão da UFBA apresenta o Festival de Percussão
Contemporânea.
 Teatro do Goethe Institut
 20h
R$ Grátis
 (71) 3338-4700

CINEMA
A volta à Europa em 27 curtas metragens
A Volta à Europa em 27 curtas metragens é um panorama de
paisagens, perfis e destinos graças à câmera de 27 diretores europeus,
que constituem pontos de vista diferentes da Europa. São 27 olhares
de uma geração de cineastas reconhecida por talento, originalidade e
independência.

 Sala de Conferência da Aliança Francesa de Salvador
 19h
R$ Grátis
 (71) 3336-7599

EXPOSIÇÃO
Exposições na Casa do Benin
Exposições dos artistas Ledna Barbeitos, intitulada “Flores para
Iemanjá”, e Valmir Rocha, sob o tema “Deuses Africanos – Um olhar
diferente”.
 Casa de Benin, Rua Pedro Agostinho Gomes, 17, Pelourinho
 Das 12h às 17h30
R$ Grátis
 (71) 3241-5679

Sexta-Feira, 17/7
CINEMA
Da escola de plano-sequência
Programação reúne curtas nacionais que percorrem momentos da
realização cinematográfica.
 Sala Alexandre Robatto
 Das 14h às 19h
R$ Grátis
 (71) 3116-8100

EXPOSIÇÃO
Animangá
A mostra coletiva reúne trabalhos dos artistas baianos Zana e DJota.
São ilustrações de mangá, ou quadrinhos orientais com técnicas à mão,
lápis de cor e computador. Os temas são variados e vão desde
aventura medieval à comédia romântica.
 Galeria Pierre Verger (Rua General Labatut , n/27)
 Das 14h às 21h
R$ Grátis
 (71) 3103-4065

Código Negro
A exposição exibe painéis com grande parte da história que não está
nos livros escolares, se baseando no “Code noir”, um conjunto de
artigos que regulava a vida dos escravos das colônias francesas. O
Código negro era aplicado em colônias como Antilhas, Guiana e
Guadalupe, apoiando a prática massiva da escravatura e legalizando
punições corporais.

 Galeria da Aliança Francesa
 Das 08h30 às 21h (seg a sab) e das 14h às 21h (dom e fer)
R$ Grátis
 (71) 3336-7599

Sábado, 18/7
MÚSICA

Baile Esquema Novo

Festa especializada em música brasileira comemora dois anos com seis
DJs se revezando em pista simultânea
 Boomerangue
 23h
R$ 15
 (71) 3334-5577

TEATRO
Doralinas e Marias
Dolarinas e Marias reúne distintas gerações de teatro em um processo
de criação cênica colaborativo. Com um texto poético e rítmico as Três
Marias dão vida ao imaginário coletivo, a partir de referências a um
passado ancestral comum.
 Teatro SESC SENAC (Pelourinho)
 20h
R$ 5 e 10
 (71) 3341-0141

Eterno Retorno - Erê
Eterno Rêtorno- ERê traz a história da criação do Universo, da vida e
do homem, seu processo de ciclos e de evolução. Este trabalho se
inicia antes do Big-Bang (há 15 bilhões de anos atrás) e se desenvolve
até os dias atuais.
 Teatro Vila Velha (Passeio Público)
 16h
R$ 8 e 16
 (71) 3083 4600

Domingo, 19/7
EXPOSIÇÃO
Almo
A mostra, vencedora dos Prêmios Braskem de Cultura e Arte em 2006
e do Salão Regional da Bahia em 2005, chega à Galeria ACBEU
integrando o rol de exposições selecionadas para 2009. São trabalhos
em acrílico sobre tela e papel, bordados em tecidos antigos, gravuras
sobre suporte acrílico e espelho.

 Galeria ACBEU (Av. Sete de Setembro)
 Das 16h às 20h
R$ Entrada franca
 (71) 3444-4423

TEATRO
Alegria de Viver
Um escultor apaixona-se por sua obra, uma escultura perfeita. Na
atmosfera de um sonho, cansada da monotonia da pedra, a escultura
ganha vida. Juntos, criador e criação, partem em busca da força e
beleza da alegria de viver. Alegria de Viver, é um convite ao encontro
da felicidade em cada um, um olhar sobre o amor e a vida, um
universo que reúne arte, fantasia e propósito.
 Teatro SESI (Rio Vermelho)
 18h15
R$ 10 e 20
 (71) 3535-3020

MÚSICA
Rock is Core
Domingo acontece mais uma edição do Rock is Core.

 Boomerangue, Rua da Paciência, 307, Rio Vermelho
 Das 14h às 22h
R$ 15
 (71) 3334-5577

Segunda-Feira, 20/7
EXPOSIÇÃO
A expansão da Língua Portuguesa no mundo
O Setor de Obras Raras e Valiosas promove “A expansão da Língua
Portuguesa no mundo”. Livros raros, antigos e atuais, contarão a
expansão do idioma português desde o seu primeiro documento
escrito, o “Testamento de Afonso II” - o mais antigo documento oficial
escrito em português que existe, datado do ano 1214 - até os dias
atuais, com a nova reforma ortográfica. A mostra poderá ser visitada
de 8/6 a 31/7.
 Biblioteca Pública (Barris)
 Das 08h às 21h

R$ Grátis

DANÇA
Balé Folclórico da Bahia

Direção: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha. O grupo apresenta
espetáculo de dança que alia as raízes da cultura regional da Bahia ao
estilo de movimentos contemporâneos.
 Teatro Miguel Santana (Centro Histórico)
 20h
R$ 15 e 30
 (71) 3322-1962

Terça-Feira, 21/7
EXPOSIÇÃO
Lotte Reiniger

Mostra enfoca primeira mulher a se dedicar à animação. Nascida em
Berlim, 1899, trabalhou com silhuetas de papel, técnica tradicional na
China e Europa Oriental.
 Galeria Xisto Bahia (Barris)
 Das 14h às 21h
R$ Grátis
 (71) 3117-6155

CINEMA
A essência da Humildade
Exibição de vídeo sobre o pensamento do filósofo indiano Jiddu Krichnamurti, seguido de comentários e debates.
 Associação Cultural Dante Alighieri
 18h15
R$ Grátis
 (71) 3328-3752

MÚSICA
Sangr4douro

Encontro e desencontros de amor em pérolas da música popular
brasileira.


 Teatro Vila Velha
 20h
R$ 16 e 8
 (71) 3083-4600

SHOW
O circo da mitologia do amor selvagem
O show inédito brinca poeticamente com metáforas da natureza. Da
sonoridade do violão dos mestres, aos ritmos mistos e tortos do
mundo, do sertão e do mar. Do samba, ao maracatu e merengue, do
agreste às touradas e à nova MPB e jazz. E o amor comparece em cada
canção.

 Teatro Sesi, Rio Vermelho
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3535-3020

Quarta-Feira, 22/7
CINEMA
Umberto D.
Drama comovente de Vittorio de Sica trata da velhice de um pobre
aposentado.
 Associação Cultural Dante Alighieri
 18h15
R$ Grátis
 (71) 3328-3752

Apenas o fim
Antônio é procurado por sua namorada, que lhe avisa que pretende
fugir de casa e recomeçar a vida em outro local. Os dois concordam
em passar a próxima hora juntos, relembrando momentos do passado
e imaginando o futuro.
 Sala de Arte (UFBA)
 17h e 21h
R$ 2 e 4
 (71) 3237 – 9681

TEATRO
Leitura de “Neva”
Intensa reflexão autocrítica e sarcástica sobre a arte teatral. Texto de
chileno Guilhermo Calderón.

 Teatro Vila Velha
 20h
R$ Grátis
 (71) 3083-4600

EM SANTO AMARO
MÚSICA
Orquestra Juvenil
Comemorando 20 anos de carreira, a Jugend Sinfonie Orchester
Crescendo, de Zurique, realiza a abertura da turnê inédita no Brasil,
dia 22 em Santo Amaro.
Teatro Dona Cano
 20h
R$ Grátis
 (71) 9185-9406

FaçArte
A Música

Everardo Norões
Sem pedir licença,
insinua-se pelos cômodos,
invade os espelhos,
derrama suas jarras de luz.
Vejo-a
pelos canteiros da casa,
na nitidez dos bordados
de minha mãe,
no brilhar de tua íris
quando os deuses descem
para beber a insensatez

das águas.
Depois,
ela se transforma em seios,
goiabas,
espigas.
E nua, adormece,
enquanto a lua brinca
entre meus dedos
e lagartixas
passeiam pelas pedras do pátio...
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