Esta Agenda Cultural é organizada por Dagmar Barbosa, Graziele Mercês, Luâine Almeida, Nadja
Gomes, Priscila Matos e Vanessa Lira (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)

Dica da Semana
Neste final de semana vai dar samba! O show Samba Imortal, produzido pelo cantor Valdir Lopes,
homenageará os grandes compositores brasileiros de todas as épocas com a interpretação de músicas do
CD Coysa kom Coisa. As canções de Valdir possuem a raiz brasileira e uma influência jazzística que é
abrilhantada pela criatividade dos músicos nas improvisações e experimentações musicais. O Show conta
com a participação de grandes músicos do cenário artístico baiano e brasileiro e a participação especial de
Marcela Viciano, cantora argentina. O Teatro Gamboa Nova recebe o cantor nos dias 21 e 22, às 20h. Mais
informações, http://www.myspace.com/valdirlopes (71) 3494-2807.
Por Lara Lopes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 20/10
MÚSICA
Mariene de Castro

Para cantar e contar histórias, Mariene de Castro apresenta o Projeto Relicário. A sambista baiana
vai bater um papo exclusivo sobre seu relicário pessoal, que inclui lembranças, estórias de vida,
influências, relação com a música, parcerias e trajetória profissional.
+Espaço Cultural da Barroquinha, Barroquinha
20h
R$ 50
(71) 3334-7350

TEATRO
Encontro das Yabás

Espetáculo retrata a matriz africana. Trechos de atividades culturais como maculelê, dança afro,
capoeira, marujada e puxada de rede.
+Teatro do Imeja, Boca do Rio
19h
R$ Grátis
Não informado

Sargento Getúlio
Da obra de João Ubaldo Ribeiro, o monólogo conta a história de Getúlio, um sargento sergipano
que tem a missão de levar um prisioneiro, inimigo político de seu chefe, de Paulo Afonso a Aracaju.
No meio do caminho, em virtude de uma mudança no panorama político, o sargento recebe a
ordem para soltar o prisioneiro, mas Getúlio decide levar sua missão até o fim, contra tudo e contra
todos.
+Cine Cena Unijorge, Itaigara
20h
R$ 20 e 10
(71) 3355-7292

CINEMA
Meu País

Marcos vive na Itália e retorna ao Brasil após a morte do pai. Já no país, ele reencontra o irmão
Tiago e eles descobrem que têm uma meia-irmã. Ao mesmo tempo em que precisam lidar com o
luto, os irmãos precisam conviver com as diferenças existentes entre eles.
+Shopping Paseo, Itaigara
18h35
R$ 19 e 9,50
(71) 3015-6867

Medianeiras – Buenos Aires na Era do Amor Digital

Martin e Mariana vivem na mesma rua, em edifícios opostos, mas nunca se conheceram. Eles
andam pelos mesmos lugares, mas nunca notaram um ao outro. Quais são as chances deles se
conhecerem em uma cidade de três milhões de habitantes? O que os separa, irá uni-los.
+Cinema da UFBA, Vale do Canela
18h30
R$ 14 e 7
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
Azulejos de Udo

Mostra constrói, a partir de azulejos que fazem parte da arquitetura de Salvador, a história da
cidade e da arte.

+Museu da Cerâmica Udo Knoff, Pelourinho
10h às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6388

Sexta-Feira, 21/10
TEATRO
Arbítrio
Trata das relações de poder e fanatismo que conduzem uma família e utiliza ações do passado que
explicam a situação atual vivida pelos membros vivos, assim como a cobrança de seus mortos.
+Casa Preta, Dois de Julho
20h
R$ Sob consulta
(71) 9967-1342

LITERATURA INFANTIL
Hora de Ouvir História

Os fantoches de Dona Benta, Tia Anastácia, Rabicó, Saci, Cuca e Emília contam a história do seu
criador e da idealizadora da Biblioteca Infantil, Denise Tavares.
+Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
9h e 14h
R$ Grátis
(71) 3117-1433

CINEMA
Mostra Ver Ciência
Parte integrante da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2011 acontece uma série de exibições
de programas (Globo Ciência, Cidades e Soluções, Aventura Selvagem e mais) que tratam de
questões científicas relacionadas à química, meio ambiente, biologia entre outros.
+Sala Walter da Silveira, Barris
15h, 17h e 19h
R$ Grátis
(71) 3328-8100

CURSO

Interação – II Seminário da Rede Enredando Leituras

Com o objetivo de aproximar os escritores baianos e suas produções dos leitores de bibliotecas
comunitárias de Salvador, o seminário conta com programação diversa. No primeiro dia, acontece a
abertura com as presenças de Ruy Espinheira Filho (Academia de Letras da Bahia) e Mabel Velloso,
além de intervenções culturais das bibliotecas comunitárias e apresentação da peça Sargento
Getúlio. No segundo dia tem café literário, mesa redonda e oficinas.
+Cine Cena Unijorge, Pituba | Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
15h às 19h
R$ Grátis
(71) 3353-3527 / 3117-6000

EXPOSIÇÃO
Laje

Os fotógrafos Alex Oliveira, Rafael Martins e Rodrigo F.Wanderley, apresentam o primeiro trabalho
em conjunto, buscando dar certa dimensão do lugar do sujeito urbano nas metrópoles
contemporâneas. Os estudantes de Comunicação Social da UFBA registraram suas imagens à noite,
em cima de uma laje, e mostram as intervenções das dançarinas Isaura Tupiniquin, Patricia Lopes e
Blenda Tourinho.
+Ciranda Café Cultura e Artes, Rio Vermelho
10h às 0h
R$ Sob Consulta
(71) 3012-3963

Sábado, 22/10
MÚSICA
Jam no MAM
Projeto oferece a música jazz com toque baiano.
+Museu de Arte Moderna da Bahia, Av. Contorno
18h
R$ 5 e 2,50
(71) 3241-2983

Clécia Samba na Varanda

Em espetáculo que homenageia o samba da Bahia, a cantora Clécia Queiroz mistura música com
dança e teatro, e faz improvisos com a plateia.
+Jequitibar Café – Varanda do Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 18

(71) 3334-4698

DANÇA
Balé Folclórico da Bahia
Espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças dos
orixás.
+Teatro Miguel Santana, Centro Histórico
Sob Consulta
R$ 30
(71) 3322-1962

TEATRO
Camila Baker, Uma Comédia Estranha
Conta a história de uma atriz de teatro que, decadente e louca, relembra trechos de sua vida e de
seus grandes espetáculos.
+Teatro Jorge Amado, Pituba
20h
R$ 40 e 20
(71) 3525-9720

Engenho K

Espetáculo propõe o esvaziamento de si mesmo e, a partir daí, o mergulho na angústia, dúvidas e
ambições da alma humana.
+Teatro de Pano (Casa Via Magia), Federação
20h
R$ 20 e 10
(71) 3247-0069

TEATRO INFANTIL
Galinha Pintadinha
O musical infantil A Galinha Pintadinha retorna a Salvador. O público de todas as idades terá a
oportunidade de assistir à montagem, cujos personagens vão cantar as músicas preferidas da
criançada, como A Barata, A Galinha e o Galo Carijó, Alecrim, Formiguinha, Mariana Conta, entre
outras.
+Teatro Jorge Amado, Pituba
11h, 15h e 17h
R$ 40 e 20
(71) 3525-9708

LITERATURA

Formação de Opiniões Através da Literatura

Evento comemorativo ao Dia Nacional do Livro com a professora Márcia Magalhães.
+Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Rio Vermelho
8h30 às 13h
R$ Grátis
(71) 3116-5360

EVENTO
Setor Braille Acessível
Visitas guiadas para oferecer ao público infanto-juvenil conhecimentos vinculados à função social da
leitura e da escrita de pessoas com deficiência visual.
+Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
9h às 11h
R$ Grátis
3117-6079

Domingo, 23/10
MÚSICA
Tuca Fernandes e Filhos de Jorge

Os domingos mais bonitos da cidade acontecem a partir do dia 23 de outubro, no Alto do Andú. A
novidade dos Ensaios do Harém é o novo puxador do bloco: Tuca Fernandes! O músico promete
levar convidados muito especiais. Para a primeira edição do projeto, a abertura fica por conta da
banda de Axé Percussivo que vem crescendo no cenário musical baiano: Filhos de Jorge.
+Alto do Andú, Paralela
11h
R$ 40 (fem.) e 50 (masc.)
(71) 3351-0543

TEATRO
O Fim da Picada
Q’susto e Kancho, dois artesãos, partem em busca de aventura e, após serem surpreendidos pelo
Mosquito da Dengue, refletem sobre a responsabilidade social e ecológica das comunidades.
+Teatro Dias Gomes, Av. Joana Angélica
20h
R$ 5
(71) 3322-5522

Cipriano
Em cena, uma família desestruturada convive entre a falta de oportunidade, a perversidade e a
ambição do personagem João, que utiliza a fé para atingir seus objetivos.
+Espaço Cultural Raul Seixas, Av. Sete de Setembro
19h
R$ 10 e 5
(71) 3329-2333

GASTRONOMIA
Boca de Galinha

Um restaurante especializado em frutos do mar que ocupa um imóvel com vista para a península de
Itapagipe. Escrito à mão em uma folha de papel, um dos itens do cardápio é a moqueca de arraia,
servida com arroz, pirão, feijão-fradinho e salada, para a sobremesa tem pavê de abacaxi, mousse
de maracujá e brigadeiro no copinho. Sem dúvida uma boa pedida!
+Rua da Estação, Plataforma
11h30 às 22h, Sex, sab, Dom
R$ Sob consulta
(71) 3398-1232

Segunda-feira, 24/10
MÚSICA
Grupo Mandainha - Chorinho

Na base, o chorinho tipicamente brasileiro e o objetivo de trazer à tona compositores e
instrumentistas brasileiros e baianos que marcaram época, como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga,
Jacob do Bandolim, Codó, Radamés Gnattali, Baden Powell, Armandinho e outros.
+Teatro SESI, Rio Vermelho
21h30
R$ 10
(71) 3616-7056

TEATRO
Histórias da Mãe África
A atriz global Priscila Camargo estrela o espetáculo Histórias da Mãe África na Caixa Cultural. Na

peça, ela apresenta oralmente lendas, mitos e histórias pouco conhecidas das culturas africana e
afro-brasileira, e de forma lúdica, mostra à plateia uma imagem da África diferente do imaginário
habitual.

+Caixa Cultural Salvador, Centro
16h
R$ 1 kg de alimento não perecível
(71) 3421-4200

CINEMA
A Árvore da Vida
A produção conta a história da relação entre pai e filho de uma família comum, ao longo dos
séculos – desde o Big Bang até o fim dos tempos – numa viagem pela trajetória da vida e seus
mistérios, chegando na busca pelo amor desinteressado e o perdão. O filme, estrelado por Brad Pitt
e Sean Penn, venceu a Palma de Ouro em Cannes neste ano.
+Museu Geológico, Corredor da Vitória
13h50
R$ Sob consulta
(71) 3338-2241

EXPOSIÇÃO
Tramas, Tramas e Tramas - Um Diálogo entre Arte e a Moda

Reúne trabalhos de estilistas, designers e artistas contemporâneos dialogam com peças seculares
que pertencem ao acervo permanente do museu.
+Museu Henriqueta Catharino, Politeama
13h30 às 18h
R$ Sob consulta
(71) 3329-5522

Terça-feira, 25/10
MÚSICA
Terça Abençoada
Cantor Xangai faz apresentações focadas na música popular brasileira.
+Espaço Cultural Barroquinha, Barroquinha
18h30
R$ 20
(71) 9127-3199

Sarau Comidinha de Panela
Comidinha de Panela visa resgatar a pitoresca culinária baiana, com quitutes genuínos, que trazem
todo sabor e tradição do tempero caseiro. O conceito é de um evento gastromusical interativo. O
molho de pimenta é feito na hora, a comidinha é do dia e a farofinha é no ponto.

+Sunshine Bar, Rio Vermelho
21h
R$ 10
(71) 3334-1179

EXPOSIÇÃO
Coleção Manoel Tranquilino
Exposição com grande parte do acervo do incentivador de bandas e sociedades filarmônicas.
+Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

Rio vermelho Ontem e Hoje
Exposição de fotos históricas sobre o bairro no passado e atualmente.
+Biblioteca Juracy Magalhães Junior, Rio Vermelho
8h às 17h
R$ Grátis
(71) 3116-5360

Quarta-feira, 26/10
MÚSICA
Soul Tambor

Formada por Lucas Di Fiori, Bira Jackson, Arayê, Ronaldo Lage, Marquinhos Maylow, Murilo Di Lay,
Veveto, Bruno Jack, Thiago Ogaiht e Júnior Lopes, a banda nasceu da paixão e amor pelo tambor,
instrumento presente no ritmo percussivo do grupo e na inspiração de outros artistas como, Los
Hermanos, Geraldo Azevedo, Tim Maia, Jorge Vercilo, Adão Negro, Jauperi, Olodum e Carlinhos
Brown, este que também apadrinha o novo projeto.
+Coliseu do Forró, Patamares
21h
R$ Sob consulta
Não informado

Gerônimo e Convidados
Com uma banda composta por grandes músicos baianos, o cantor faz o público cantar e dançar
clássicos da Axé Music que marcaram época. Dentre tantas: Jubiabá, É D’Oxum e Eu Sou Negão.
+Padaria Bar, Rio Vermelho
22h

R$ 25 e 15
(71)3018-4413

DANÇA
Bolero de 4
Dentro do Quarta que Dança 2011, a dança de rua de João Rafael Neto e Luiz de Abreu faz um
diálogo entre a dança contemporânea e as técnicas esportivas da bicicleta BMX.
+Praça São Brás, Plataforma
16h
R$ Grátis
Sob consulta

TEATRO
Diferente
História de amor entre uma jovem secretária e um aspirante a ator surdo é contada em português e
em libras.
+Café Teatro Sitorne, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3347-7089

Histórias de Mãe Beata

Narra fábulas que mostram de maneira singela a vida e o encanto do Recôncavo baiano e os mitos
dos orixás.
+Espaço Xisto Bahia, Barris
11h
R$ 10 e 5
(71) 3117-6155

CINEMA
Capitães da Areia
Bahia de Todos os Santos, nos anos 50. Um grupo de menores abandonados que incomodam a
sociedade são conhecidos como Capitães da Areia. Pedro Bala (Jean Luis Amorim) é o líder,
considerado o pior dos bandidos, mas não passa de um adolescente livre.
+Espaço Unibanco, Praça Castro Alves
18h50
R$ 8 e 4
Não informado

EM ALAGOINHAS
DANÇA
Apresentações de Grupos de Dança
Cia Access@rt, Grupo ACC de extensão da UFBA, Ateliê do Ballet Natalia, Hip Hop Grupo Acction
Street, Ebateca, Dança de Salão, Grupo La Dance e Dança do Ventre.
+Centro de Cultura de Alagoinhas
23/10, 19h
R$ Grátis
 (75) 3421-5608

BARREIRAS
MÚSICA
1° Encontro de Sanfoneiros
O Encontro acontecerá no Magnun com 12 horas de Forró sem intervalo.
+Magnun
22/10, 22h
R$ 15
(77) 81014030

LAURO DE FREITAS
CINEMA
O Menino e a Estrela Mágica
Um garoto luta contra a crueldade de um bruxo que tenta acabar com os sonhos da criança em ser
artista. Adaptação de Sandro Fonseca.

+Cine Teatro Lauro de Freitas
21 e 22/10, 17h
R$ 6 e 3
Sob Consulta

FaçArte
Música: Epitáfio

Interpréte: Titãs
Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer...
Queria ter aceitado
As pessoas como elas são
Cada um sabe a alegria
E a dor que traz no coração...
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar distraído
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar...
Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos
Com problemas pequenos
Ter morrido de amor...
Queria ter aceitado
A vida como ela é
A cada um cabe alegrias
E a tristeza que vier...
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar distraído
O acaso vai me proteger
Enquanto eu andar...(2x)
Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr...

Fontes:
http://www.barreirasbahia.com.br
http://www.funceb.ba.gov.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.pelourinho.ba.gov.br
http://www.saladearte.art.br
http://letras.terra.com.br
http://www.tca.ba.gov.br
http://www.cineinsite.com.br
IMPORTANTE: Eventuais alterações na programação acima são de responsabilidade dos organizadores
de cada evento. A Ascom recomenda confirmar as informações por meio dos respectivos telefones.

