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

Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br

Dica da Semana
Final de semana colorido! O Largo de Santana, no Rio vermelho, terá um evento especial com muita
diversão, cultura e arte: a 1ª Paradinha Gay, que está recheada de atrações musicais, performances
e exposições fotográficas. Dentre as apresentações musicais estarão presentes as bandas Chita
Fina, Limusine, Charanga de Canaveiras, além das participações de Jota Veloso, Karol Guattolini,
Marilia Sodre, StelaMaris e dos DJ’s Phelphz e Pimenta. O bairro considerado mais boêmio da cidade
já é o point de simpatizantes e gays e o evento busca incentivar essa freqüência.
Por Dagmar Barbosa, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-feira 01/12
MÚSICA
Escola Olodum
O Festival de Música e Artes do Olodum Mirim (FEMADUMzinho) mantém abertas as inscrições para
escolher o samba-tema do Carnaval 2012 da Escola Olodum.
Rua das Laranjeiras, Pelourinho
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3322-8069

Banda Cinquillo e Baiana System

Aliança Francesa de Salvador apresenta o encontro musical entre o ritmo afro-caribenho da Guiana
Francesa com a banda Cinquillo. Participações dos cantores Chris Combette e Papa Zon, mesclando
com o som da guitarra baiana do Baiana System.
Praça Teresa Batista, Pelourinho
20h
R$ Grátis
(71) 3117-1509

Eletro Samba
O Eletro Samba agita a quarta-feira no Capella.
Caranguejo do Capella, Rio Vermelho
20h
R$ 7
Não informado

TEATRO
Pêndulo

A instalação Pêndulo remete ao imaginário suscitado pela experiência realizada por Léon Foucault
em 1851, em Paris, em suas tentativas de evidenciar a rotação da terra. O projeto consiste na
instalação de um pêndulo suspenso a 23 metros de altura, atravessando todos os andares do
prédio.
Museu de Arte Moderna, Av. Contorno
20h
R$ Sob consulta
(71) 3117-6139

DANÇA
O Caminho das Cores
Viacor, uma obra de arte que revela, através da vibração das cores, o espetáculo da vida. A
natureza viva das flores, dos rios, das árvores, dos animais, do ser humano em sua magnífica e
contraditória evolução. Um mergulho no tempo e no espaço, rompendo o principio e o fim e
revelando a mudança como condição inesgotável de sobrevivência.
Teatro Sesc-Senac, Pelourinho
20h
R$ 5
(71) 3324-4520

Sexta-feira, 02/12

TEATRO
Leituras Dramáticas de Três Versões da Vida

O espetáculo brinca com a possibilidade de construir três versões diferentes de um mesmo episódio
do cotidiano. São dois casais: Henri e Sonia, Hubert e Inês. O primeiro se desentende sobre a
educação do filho e o segundo chega inesperadamente em sua casa, ao adiar uma visita
programada para o dia seguinte. A chegada surpresa dos amigos é o pontapé para o desenrolar da
trama.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
19h
R$ Grátis
(71) 3183-7862

Quem Matou Maria Helena?

A comédia policial gira em torno do imbróglio de um suposto assassinato da mulher Maria Helena,
namorada do personagem Mário Augusto, que a descobre inerte em seu guarda-roupa. A
descoberta inesperada é o estopim de uma trama muito divertida, cheia de reviravoltas,
reconhecimentos e outros tantos recursos do melodrama, com teor de delicadeza contrastante e
complementar à comédia.
Teatro da Aliança Francesa, Barra
21h
R$ 40 e 20
(71) 3264-0014

CINEMA
Amores Imaginários
Francis e Marie são amigos inseparáveis. Suas vidas mudam quando conhecem Nicolas, um
charmoso rapaz do interior que acaba de se mudar para Montreal e por quem ambos se apaixonam.
Sala de Arte - Av. Miguel Calmon, Vale do Canela
18h50
R$ 16 e 8
(71) 3015-6867

EXPOSIÇÃO
50 Anos de Pintura
A exposição é composta de 22 obras de Waldomiro, datadas de 1965 a 2010, entre elas um raro
guache sobre cartolina, pertencente à coleção do Prof. Américo Pellegrini Filho, da Escola de
Comunicações e Artes da USP, que organizou, juntamente com o folclorista Rossini Tavares de
Lima, sua primeira exposição individual, em 1962, no Parque da Água Branca, em SP. Inclui
também 3 desenhos raríssimos, datados de 1967, premonitórios da linguagem que o artista
desenvolveria nas décadas seguintes. Inclui ainda pinturas das décadas de 70, 80, 90 e da atual,
que documentam as vertentes principais de sua obra: a religiosa, a política, a histórica, a das

vivencias, dos momentos produtivos, de lazer, de sonho e de alucinação
Centro Cultural Correios de Salvador, Pelourinho
10 às 18h
R$ Sob consulta
Não informado

Sábado, 03/12
MÚSICA
Dão e a Caravanablack
Encontros culturais, gastronomia, cinema, teatro, literatura, filosofia, artesanato, música, pintura,
escultura, fotografia e sustentabilidade na varanda do mais charmoso pôr do sol do Rio Vermelho.
Em frente à Igreja de Santana e à Casa de Yemanjá.
Visca Sabor e Arte, Rio Vermelho
20h
R$ 15
(71)3034-1688

Instantâneo – Núcleo B –Dança Contemporânea
Inspirado livremente na obra “Tropicália” (1966), de Hélio Oiticica - que recorre ao pré-requisito da
incursão do visitante para fazer funcionar os ambientes coloridos a partir da presença do espectador
o Instantâneo é um projeto artístico composto pelo misto de dança, teatro, videoarte e uso de
tecnologias digitais da imagem, resultando em um espetáculo interativo de dança contemporânea,
no qual a participação do publico é fundamental.
Espaço Unibanco de Cinema, Praça Castro Alves
20h
R$ 7
(71) 3012-2314

TEATRO
Se Acaso Você Chegasse
Inspirado na história de vida da cantora Elza Soares, a peça mostra as diversas facetas que a
cantora teve que assumir ao longo da sua trajetória e presta homenagem para a artista que, hoje, é
reconhecida como uma grande intérprete da Música Popular Brasileira (MPB). O espetáculo é
construído de uma maneira envolvente: entrecortada por canções do repertório da cantora, a peça
traz a atuação de quatro atrizes: Denise Correia, Lívia França, Josi Varjão e Clara Paixão, que vivem
diversos momentos da biografia da artista.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h

R$20 e 10
(71) 3335-1529

Rebento Negro

A peça apresenta as lendas dos mitos africanos, a valorização religiosa, a reflexão afirmativa da
cultura africana a partir das músicas, textos que nascem das lembranças dos avós e de valores que
são passados pelos nossos ancestrais. A encenação tem como pretensão focar a cultura afro
descendente e contemplar a lei 10.139/03.

Espaço Raul Seixas – Sindicato dos Bancários,
 20h,
R$ 4 e 2
Não informado

EXPOSIÇÃO
Os Caprichos de Goya

Exposição de 80 gravuras do pintor espanhol, entre elas Los Caprichos, que faz uma crítica à
sociedade espanhola.
Instituto Cervantes, Av. 7 de Setembro
9h às 19h
R$ Grátis
(71) 3797-4667

Domingo, 04/12
MÚSICA
Jau e Arlindo Cruz

A tarde do primeiro domingo de dezembro será embalada por muita música e diversão. O Sambista
Perfeito, como foi nomeado Arlindo Cruz, lança seu novo trabalho Batuques e Romances ao lado do
aclamado cantor e compositor Jau, que também divulga seu novo trabalho Aplausos para o Sol.
Cais Dourado, Comércio
14h
R$ 40
(71) 3242-2200

Mariene de Castro

Em uma noite marcada pelo clima intimista, diferente do que faz normalmente, Mariene se
apresenta acompanhada pelo músico Jurandir Santana (violão e viola) e Cicinho de Assis
(acordeon). Na apresentação, a intérprete intercala músicas com estórias de vida, o início da
carreira, as parcerias, as influências, todas lembranças retiradas do seu relicário pessoal.

Espaço Cultural Barroquinha, Barroquinha
R$ 50
(71) 3334-7350

TEATRO
Terreiro de Jesus

O Setor de Documentação Baiana realiza exposição virtual que aborda a importância histórica deste
largo no Pelourinho.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-6079

EXPOSIÇÃO
Capoeira É Tradição
Exposição de Sérgio Rabinovitz com trinta pinturas e gravuras que retratam a relação da capoeira
com o cenário baiano e nacional.
Centro Cultural Caixa, Av. Carlos Gomes
9h às 18h
R$ Grátis
(71) 3421-4200

GASTRONOMIA
Festival de Bar em Bar
O Festival de Bar em Bar chega com mais uma edição em onze estabelecimentos da capital baiana.

O cliente pode degustar os petiscos dos bares soteropolitanos e, o melhor, pagando pouco por isso.
Entre os estabelecimentos participantes estão o Bar Belvedery, Bar Juca Cipó, Boi Bom, Cantina da
Lua, Caranguejo de Sergipe (Barra, Pituba e Patamares), Fayola, Villa Café, Villa do Bem e Porto
Brasil. Cada um dos bares preparou um prato especial para o festival com o preço mais baixo.
Barra, Pituba, Patamares
18h às 22h
R$ Sob Consulta
(71) 3018-2111

Segunda-feira, 05/12
MÚSICA
Ensaios do Cortejo Afro

A Banda Cortejo Afro é parte integrante do Bloco Cortejo Afro, idealizado pelo artista plástico
Alberto Pitta, que há 30 anos desenvolve trabalhos ligados à arte e à cultura africana, e apresenta
releitura de experiências musicais e da estética afrodescendente. O Cortejo apresentará nos Ensaios
a batida percussiva que o diferencia das demais, por apresentar uma mistura de ritmos africanos,
mesclados às batidas eletrônicas, a MPB e ao pop, intitulada de revolução musical afro-baiana.
Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho
21h
R$ 40 e 20
(71) 3117-1509

TEATRO
Standap e Música

É um show de humor que reúne cantores e standupistas baianos. Durante o show a plateia
interage, fazendo perguntas bem humoradas ao cantor. De repente, entram atores / standupistas
que vão se envolvendo na cena, com improvisos hilários.
Teatro Sesc Casa do Comércio, Pituba
19h
R$ 30
(71)3273-8732

EXPOSIÇÃO
Coroa de Ouro

A exposição tem como fator principal emancipar os horizontes culturais da arte dos turbantes e
torços, que foram herdados por nossos ancestrais nas diversas civilizações adeptas dessa arte
milenar.
Museu da Cerâmia Udo Knoff, Pelourinho
10h
R$ Grátis
(71) 3117-6388

Terça-feira, 06/12
MÚSICA
Ismael Marques

Totalmente Acústico cantando baladas/pop dos anos 80, o cantor apresenta canções de Lulu
Santos, Radio Taxi, Vinícios Cantuária, John Mayer e outros sucessos, além de suas canções.
Le Pompon Rouge, Rio Vermelho
20h30

R$ Sob consulta
(71) 3023-3566

Abiúde – Músicas dos Anos 80

Para quem deseja passar o seu aniversário ao lado dos amigos, num ambiente descolado e com boa
música, a melhor opção é o Bohemia Music Bar, na Barra. Todas as terças foram reservadas para
que o aniversariante possa comemorar ao som do cantor Abiúde e com os maiores hits das pistas
com o DJ Augusto.
Bohemia Pilsen Bar, Barra
20h
R$ Sob consulta
(71) 3332-5774

TEATRO
XI Mercado Cultural - Flutuações

Flutuações é um espetáculo para adultos, sem palavras, que teve como fonte de inspiração os
famosos Ukiyo-e, as xilogravuras japonesas do período Edo, meados do século XVIII até meados do
século XIX e situações coletadas pelo Grupo pelas ruas da cidade de Paraty, onde se encontra a
sede da companhia. Foram diversas excursões, com lápis, papel, olho vivo e câmera na mão,
estudando, registrando e fotografando no sol e na chuva, pessoas em situações do dia a dia da
cidade, para compor os retratos que formam a base do espetáculo.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
18h e 20h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
Exposição Fotográfica – Arquitetura Religiosa na Bahia
Na mostra, características arquitetônicas de algumas igrejas de Salvador e do Recôncavo Baiano
são reveladas através das 75 imagens que integram a exposição. Além de expressar a fé e
religiosidade do povo brasileiro, os postais apresentam, ainda, referenciais iconográficos e
características arquitetônicas das igrejas das irmandades e do clero secular.
Museu Tempostal, Pelourinho
10h às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6382

Quarta-feira, 07/12
MÚSICA

Sarau Bem Black com Nelson Maca

Acontecendo desde setembro de 2009, o Sarau Bem Black é um projeto de responsabilidade do
coletivo Blackitude: Vozes Negras da Bahia e conta com a fiel parceria do Espaço Sankofa. Há um
elenco fixo composto de poetas, músicos, dj’s e apresentadores, além de abertura do microfone aos
poetas da platéia. No evento um artista ou grupo da música negra mundial é homenageado pelo DJ
responsável pela ambientação sonora da noitada.
Sankofa Africa Bar & Restaurante, Pelourinho
19h
R$ Sob consulta
(71) 3321-1616

EXPOSIÇÃO
O Alquimista do Som
A exposição reúne 36 imagens em preto e branco, de crianças da Bahia, particularmente de
Salvador. Nestas fotos é possível perceber a simplicidade com a qual o fotógrafo francês se inseriu
na vida dos habitantes desta cidade e o modo de relacionar-se com eles: sem perguntas,
observando, fotografando discretamente, tentando perceber a beleza do outro mesmo nas suas
aparências mais pobres e doloridas.
Instituto Feminino da Bahia, Politeama
10h às 12h
R$ 1 Kg de alimento não-perecível
Não informado

BARREIRAS
MÚSICA
Escola Baiana de Dança

A Escola Baiana de Dança traz o espetáculo La Fille Mall Gardêe.

Espaço Le Rêve
20h, 5 e 6 de Dezembro
R$ Sob consulta
(77) 3613-0512

JACOBINA
MÚSICA
Show de Lançamento

A Rádio Cidade do Ouro traz para o seu show de lançamento, Joan Sodré e Banda, Forró LPM e

Jham Fernandes.

Unichopp
2 de Dezembro
R$ Grátis
Não informado

TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Os Três Mosqueteiros
Em Os Três Mosqueteiros, D'Artagnan vai a Paris buscando se tornar membro do corpo de elite dos
guardas do rei, os mosqueteiros. Chegando lá, após acontecimentos singulares, ele conhece três
mosqueteiros chamados os inseparáveis: Athos, Porthos e Aramis.

Cine Teixeira
2 de Novembro
R$ Sob Consulta
Não informado

VALENÇA
CINEMA
Saindo do Armário

Filme britânico sobre sexualidade na adolescência e suas implicações para a escola. O filme conta a
história de Steven, um jovem homossexual que descobriu que era gay aos onze anos quando
estava olhando fotos de mulheres peladas com outros garotos. Ele, mesmo aceitando a própria
sexualidade, vive conflitos por conta da homofobia reinante em sua escola e em sua família.

Casa de Cultura MaCRo, São Félix
 18h, 2 de Dezembro
R$ Sob consulta
pequenoprincipe2@hotmail.com

FaçArte
Música: Dias Melhores
Intérprete: Jota Quest

Vivemos esperando
Dias melhores
Dias de paz, dias a mais
Dias que não deixaremos
Para trás
Oh! Oh! Oh! Oh!...
Vivemos esperando
O dia em que
Seremos melhores
(Melhores! Melhores!)
Melhores no amor
Melhores na dor
Melhores em tudo
Oh! Oh! Oh!...
Vivemos esperando
O dia em que seremos
Para sempre
Vivemos esperando
Oh! Oh! Oh!
Dias melhores prá sempre
Dias melhores prá sempre
(Prá sempre!)...
Vivemos esperando
Dias melhores
(Melhores! Melhores!)
Dias de paz
Dias a mais
Dias que não deixaremos
Para trás
Oh! Oh! Oh!...

Fontes:

http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://culturaguanambi.blogspot.com
http://www.funceb.ba.gov.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://letras.terra.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.

