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 acontece a terceira edição do Futurama - Música e Intervenção Cultural e Ambiental,
com shows e vídeo mapping no Pelourinho. Desta vez, a banda de rock Madame Saatan (PA) traz como
convidado o músico Fábio Cascadura, em um show que promete sacudir o Centro Histórico. O evento conta
ainda com apresentação de Julio Caldas e Choro Rock (BA) e Baia (RJ). O Futurama é realizado pela
Maquinário Produções, através da lei de incentivo FazCultura do Governo do Estado da Bahia e integra o
Conexão
Vivo,
iniciativa
voltada
ao
desenvolvimento
do
setor
musical
brasileiro.
Além dos shows, a galera confere ainda o trabalho do VJ Gabiru, curador e residente da mostra de Vjing
projetando sobre obra da artista plástica Andrea May (Happy Downlady), e a VJ EsquizoMachine, projetando
sobre casarões no entorno da praça. A Praça das Artes no Pelourinho recebe o evento no dia 29 de outubro,
às 18h30. A entrada é gratuita. Mais informações, http://www.maquinarioproducoes.com.br/.
Por Luâine Almeida, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 27/10
MÚSICA
Morro de Samba
Espetáculo musical busca trazer ao público grandes sucessos da música brasileira nas vozes de
Simone Motta e Cris D’Ávila.
+Jequitibar Café , Rio Vermelho
21h30
R$ 10
(71) 3334-4698

Encontros – Vila da Música tem Programação com Artistas do Cenário
Independente
Neste mês, os encontros se dão com shows da banda Acord, apresentando seu CD Não Há Mais
Tempo Pra Ficar Parado; da banda Suinga, com seu axé e toque de cultura popular; e do cantor
Paquito, que apresenta o show O Silêncio do Cantor. Outras atrações e eventos completam as
celebrações. Acompanhe informações pelo site do Vila Velha.
+Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

TEATRO
Ele Precisa Começar

Um homem, fechado em um quarto de hotel numa segunda-feira de folga, resolve escrever uma
peça de teatro. Como não tem nada planejado, escolhe a si e ao seu aposento como ponto de
partida para a história. A partilha com os espectadores do processo de criação desse texto se
mistura às situações que o autor enfrenta ao ver-se abduzido pelos universos e personagens que
cria. Um espetáculo sobre o teatro, as operações da imaginação e o impulso de realizar os desejos
adiados.
+Teatro do Goethe-Institut/ICBA, Avenida 7 de Setembro
18h e 21h
R$ Sob Consulta
3384-4700

Luz Negra
Duas cabeças decepadas dos seus corpos gritam desesperadamente numa tentativa de
compreender a crueldade e a insensibilidade dos homens. Essa é a tônica do texto premiado do
salvadorenho Álvaro Menen Desleal (1931-2000), Luz Negra, que propõe uma reflexão sobre esse
mundo individualista, globalizado e paradoxal, no qual a emoção e a sensibilidade são consideradas
uma pedra no caminho. Essa encenação usa do realismo fantástico para propor uma atmosfera
visual e provocar no público uma reflexão sobre os valores humanos, a partir do conflito entre razão
e emoção.
+Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ Sob Consulta
(71) 3616-7061

CINEMA
Gainsbourg

A produção francesa é a cinebiografia do músico francês Serge Gainsbourg, que cresceu na Paris
ocupada pelos nazistas nos anos 40, passando pelo período de sucesso do cantor até sua morte,
em 1991.

+Cinema do Museu, Av. Sete de Setembro
20h40
R$ Sob Consulta
(71) 3338-2241

Sexta-Feira, 28/10
LITERATURA
Homenagem a Jorge Amado na Bienal do Livro

O Centro de Convenções recebe a décima edição da Bienal do Livro da Bahia. Este ano, o evento
faz parte da programação do Ano Jorge Amado – um conjunto de atividades promovidas até
dezembro de 2012 em comemoração ao centenário de nascimento do escritor. Na programação, o
Café Literário terá a mesa redonda Jorge Amado e o Mundo, com a professora do Instituto de
Letras da Universidade Federal da Bahia, Ana Rosa Ramos, e a docente do departamento de letras
e artes da Universidade Estadual de Feira de Santana, Rosana Maria Patrício.
+Centro de Convenções, Boca do Rio
Sob Consulta
R$ Sob Consulta
(71) 3117-3101

CINEMA
Uma Doce Mentira

A produção francesa conta a história de Émilie, que recebe uma carta de amor anômima. Sua
primeira reação é jogá-la no lixo, mas ela decide usar essa carta para ajudar sua mãe, uma mulher
triste e isolada desde a separação do marido.
+Shopping Paseo, Itaigara
15h, 19h
R$ Sob consulta
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
Maria Bonita

Pelourinho recebe a exposição A Maria Bonita em Nós, comemorando o centenário de nascimento
de Maria Bonita (1911-2011), abordando o cangaço em uma dimensão social e cultural mais
profunda. O público pode conferir a mostra de segunda a sábado, com entrada franca.
+Teatro SESC SENA, Pelouurinho
14h às 18h
R$ Grátis
(71) 3324-4520

Exposição de Goya, Los Caprichos

Uma grave enfermidade tirou a audição do pintor Francisco José Goya, mas, para o bem da
humanidade, sua visão tornou-se mais voraz e crítica, e foi justamente nesse período (1799) que o
espanhol gestou “Los Caprichos”, obra que fica exposta no Auditório do Instituto Cervantes de
Salvador.
+Instituto Cervantes, Barra
9h às 19h
R$ Grátis
(71) 3797-4650

Sábado, 29/10
MÚSICA
Flávio Venturini

O cantor e compositor Flávio Venturini apresenta-se em Salvador para o show Fotografia de um
Amor, que acontece no Cine Teatro SESC Casa do Comércio. A setlist conta com novas músicas,
reflexo de sua fase apaixonada e feliz, a exemplo de Estrela submersa e Fotografia de um amor.
Além das inéditas, no repertório encontram-se sucessos como Todo Azul do Mar, Quando você
chegou e faixas mais recentes, a exemplo de Céu de Santo Amaro e Máquina do tempo, entre
outras.
+Teatro SESC Casa do Comércio, Av. Tancredo Neves
21h
R$ 60 e 30
(71) 3273-8732

Banda Bicho de Pé
A Banda Bicho de Pé retorna à capital baiana para a edição de primavera do Luau Bicho de Pé.

Nesta edição os paulistanos da Bicho de Pé dividirão o palco mais uma vez com o mineiro Kuque
Malino. Como de costume o evento tem inicio com um aulão de forró do grupo Cabrueira e
discotecagem com DJs do gênero, em mais uma noite regada por muita alegria e romantismo do
autêntico forró pé de serra.
+Coliseu do Forró, Patamares
22h
R$ 20 e 25
(71) 3011-2021

Transversal – 4º Festival Bigbands Agita Salvador
O evento que promove o intercâmbio de bandas independentes da Bahia e de outros estados e
debates sobre a produção independente no Brasil chega a sua quarta edição trazendo novidades na
programação. Além da música, esse ano acontecem mostra audiovisual e um dia dedicado às artes
cênicas. Entre os artistas estão: Pirigulino Babilake, Autoreverso, Mendigo Blues, Pastel de Miolos,

performance com Mab Cardoso e Ian Cardoso e muito mais.
+ Ali do Lado, Rio Vermelho
Sob Consulta
R$ Sob Consulta
http://www.festivalbigbands.blogspot.com

TEATRO
Dentrofora
A peça DentroFora, baseada no texto Hide and Seek, de Paul Auster, é uma metáfora sobre o ser
humano contemporâneo. Conta o momento de duas personagens, chamadas apenas Homem e
Mulher, que se encontram presos dentro de duas caixas. A peça explicita a imobilidade do ser
humano perante a vida.
+Teatro SESC SENAC, Pelourinho
10 às 20h
R$ Sob Consulta
(71) 3324-4520

45 Minutos

Sozinho em um palco vazio, um ator (Caco Ciocler) é obrigado a entreter o público por exatos 45
minutos (tempo mínimo estabelecido para a duração de um espetáculo teatral). Sem uma trama ou
personagem no qual possa se amparar, o ator procura, desesperadamente, meios de preencher o
tempo. Desejando ardentemente não estar ali, é obrigado a fazê-lo em troca de comida e de um
lugar para viver (mora em um pequeno quarto nos fundos do teatro). Mas, durante a obra, que
se dá inteiramente em diálogo com o público presente, percebe que algo se evaporou, que a
relação de uma obra de arte com a plateia não pode mais se desenhar segundo antigos
pressupostos; estamos vivendo uma época para além de todo drama (no sentido clássico) e não
sabemos (artistas e público) o que vem pelo caminho.
+Aliança Francesa, Av. Sete de Setembro
19h
R$ Sob Consulta
(71) 3336-7599

LITERATURA
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
Mostra sobre a história do livro e da biblioteca, além de comemoração ao centenário de Jorge
Amado.
+Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

EVENTO
Um dia de Praça

Espetáculo de teatro de rua com brincadeiras e jogos em que os palhaços jogam entre si e com a
plateia.
+Praça do Campo Grande, Campo Grande
16h
R$ Quanto Puder
Sob Consulta

Domingo, 30/10
MÚSICA
Samba em Construção

Destaque do cenário musical no último verão, o canteiro de obras do samba baiano já tem novo
local. Os anfitriões são os operários do samba Lucas do Pandeiro, a cantora Maira Lins e o grupo
Menos um no Quartetto, formado pelos compositores e multi-instrumentistas Humberto Barretto,

Ronaldo Nobre e Cassius Cardozo.

+Teatro Solar Boa Vista, Engenho velho de Brotas
14h
R$ 40 e 20
(71) 3116-6641

Maria Rita
O repertório inclui, além de músicas inéditas, os antigos sucessos da cantora, revalorizados em
novos arranjos que revelam um tom alegre e romântico.
+Concha Acústica, Campo Grande
18h
R$ 60 e 30
(71) 3117-4899

TEATRO
A Devolução Industrial
É um rastreamento bem-humorado da evolução da raça humana e suas invenções. O palco se
enche com uma roda d’água, um trem a vapor e um liquidificador que bate a sopa preparada para o
público ao longo do espetáculo. A peça também mostra o lado místico e inexplicável da vida. Essa
celebração da criatividade humana e das forças da natureza se realiza através de música melódica,
máquinas malucas, metáforas místicas e muito humor, sem o qual a nossa raça pouco teria
evoluído.

+Sala do Coro do TCA, Campo Grande
11h e 17h
R$ 12 e 6
(71) 3012-3900

GASTRONOMIA
Paraíso da Carne do Sol
O restaurante é especializado em carne do sol na brasa. O cardápio é composto por feijão tropeiro
e fradinho, aimpim frito, pirão de leite, vinagrete e uma deliciosa carne do sol assada na brasa. No
mercado desde 1990, com uma ótima localização (próximo ao largo das baianas, Amaralina) e com
o preço das refeições bem acessíveis. Vale a pena conhecer!
+Av. Otávio Mangabeira, Amaralina
Sob Consulta
R$ 56 (4 pessoas)
(71) 3345-3770

Segunda-feira, 31/10
MÚSICA
Vila do Choro
Projeto traz nomes da música instrumental para tocar repertório clássico de chorinho.
+Teatro Vila Velha, Campo Grande
18h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

CINEMA
Rock Brasília – Era de Ouro

Trajetória do cenário rock/musical de Brasília nos anos 80, desde os primórdios, das bandas
embrionárias até o estouro nacional de Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude.
+Espaço Unibanco, Praça Castro Alves
14h30, 18430 e 20h40
R$ 12 e 6
(71) 3322-0302

EXPOSIÇÃO
Coleção Manoel Tranquilino Bastos

Exposição com grande parte do acervo do incentivador de bandas e sociedades filarmônicas.
+Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
08h30 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6079

Terça-feira, 01/10
MÚSICA
Ensaios do Ilê Aiyê com Band’Aiyê, Saulo Fernandes e Magary
Comemorando seu 38º aniversário, o Ilê Aiyê realiza um arrastão percussivo pelas ruas da

Liberdade, culminando com uma grande festa na sua sede, a Senzala do Barro Preto. A Band'Aiyê
fará as honras da casa, que nesta noite receberá dois convidados especiais: o cantor Saulo
Fernandes, vocalista da Banda Eva, e o seu amigo e parceiro Magary Lord, com o inconfundível
black semba.
+Senzala do Barro Preto, Liberdade
22h
R$ 15 e 30
(71) 2103-3400

Surf Reggae Festival 2011

O Surf Reggae Tour é uma aventura musical pelo Nordeste da Bahia, desbravando novos lugares,
palcos e públicos. Nesta primeira edição, a caravana da positividade que acontecerá do dia 01 até o
dia 06 de Novembro, passará por 05 cidades do Nordeste, com o som das bandas Planta & Raiz
(SP) e Diamba (BA), além da participação de convidados muito especiais.
+Cais Dourado, Comércio
21h
R$ 60 e 30
(71) 3142-2200

EXPOSIÇÃO
Fogo das Àguas

Exposição coletiva entre os artistas plásticos Maria Auxiliadora, Caj Carlão, Edilson Barreto, J. Coli,

César, Frawk Bahia e Tuka Maremo.
+Casa do Benin, Pelourinho
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 8297-4855

Dinossauros da Patagônia

A Praça de Eventos do Shopping Paralela, abre espaço para os dinossauros que habitaram a Terra
há milhões de anos. Trata-se da Exposição Dinossauros da Patagônia, a primeira do Museu
Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), o mais importante centro paleontológico da Patagônia, a ser
realizada na capital baiana.
+Shopping Paralela, Paralela
9 h ás 22h
R$ Grátis
(71) 3617-0969

Quarta-feira, 02/10
CINEMA
Uma Doce Mentira
O filme Uma Doce Mentira (De Vrais Mensonges), de Pierre Salvadori e estrelado por Audrey Tautou
(de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain). A produção francesa conta a história de Émilie, que
recebe uma carta de amor anômima. Sua primeira reação é jogá-la no lixo, mas ela decide usar
essa carta para ajudar sua mãe, uma mulher triste e isolada desde a separação do marido.
+Shopping Paseo Itaigara, Itaigara
15h e 19h
R$ Sob Consulta
3015-6867

EM BARREIRAS
Música
Sexta Musical na Confraria

Encontrar amigos, bater um bom papo, a sexta musical na Confraria é descontraída. Vai contar a
atração André 14 voltas.
+Confraria da Cerveja
28/10, 22h
R$ Sob Consulta
 Sob Consulta

CONCEIÇÃO DO COITÉ

MÚSICA
Thydda no Mundo da Geladeira

A Risos Cia. de Teatro apresenta nesse final de semana a peça Thydda no Mundo da Geladeira.

+Centro Cultural Ana Rios de Araújo
28/10, 20h30
R$ 5
Não informado

JUAZEIRO
CINEMA
A Partilha
A Partilha é uma montagem teatral baseada na obra do consagrado autor e diretor Miguel Falabella,

que nesta versão retrata a história de quatro irmãos – Carlos Eduardo (Daniel Sena), Chiva (Élson
Campos), Charles (Paulo Dias) e Cláudio (Gilvan Filho).

+Centro de Cultura João Gilberto
28 e 29/10, 20h
R$ 14
Sob Consulta

FaçArte
Música: De Janeiro a Janeiro
Interpréte: Nando Reis
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos
E enxergar as coisas que me deixam no ar, me deixam no ar
As várias fases, estações que me levam com o vento
E o pensamento bem devagar
Outra vez, eu tive que fugir
Eu tive que correr, pra não me entregar
As loucuras que me levam até você
Me fazem esquecer, que eu não posso chorar
Olhe bem no fundo dos meus olhos
E sinta a emoção que nascerá quando você me olhar
O universo conspira a nosso favor
A conseqüência do destino é o amor, pra sempre vou te amar
Mas talvez, você não entenda
Essa coisa de fazer o mundo acreditar

Que meu amor, não será passageiro
Te amarei de janeiro a janeiro
Até o mundo acabar

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
http://www.centrodeculturajoaogilberto.blogspot.com
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.

