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

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

Dica da Semana
Que tal reunir a família e ir ao teatro?! A dica desta semana promete ser um espetáculo pra lá de divertido:
Meu Nome é Mentira, cujo texto e direção são de Luiz Marfuz, que, por este trabalho, foi premiado no
Braskem de Teatro 2011 na categoria “Melhor Direção”. Em cena, 35 personagens, interpretados por 14
atores e embalados por três músicos, que se revezam entre a dança, o canto e atuação. Um julgamento
num tribunal montado no salão de festas de um condomínio tem como réu um explorador de minas, nesta
peça livremente inspirada em uma fábula de Bertolt Brech. E ai? Vai querer conferir? O evento, que compõe
o projeto Domingo no TCA, será exibido domingo, dia 12, às 11h na sala principal do Teatro Castro Alves.
Os ingressos, que serão vendidos a partir das 9h do dia do evento, saem no valor de R$1,00. Para mais
informações ligue: (71) 3117-4899.
Por Graziele Mercês, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 10/5
MÚSICA
Flores de Lee (e seus botões)

Uma montagem musical que homenageia uma das mais emblemáticas figuras do rock brasileiro:
Rita Lee.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 25
(71) 9127-4082

Paulo Raio e Camila Àvila
Sucesso da Quintaneja com Paulo Raio acontece todas as quintas-feiras e agita a galera com muito
sertanejo universitário, country e modas de viola. Acompanhado por Wilsinho na sanfona e Marcos
no berrante, o cantor faz um passeio pela cultura sertaneja e popular com músicas de Luiz Gonzaga
à baladas country estilo sertanejo universitário.
Fayola Bar e Restaurante, Rio Vermelho
20h
R$ 15
(71) 3018-1313

TEATRO
Índios- Iauretê

Um convite para conhecer a ancestralidade e a atualidade dos povos indígenas brasileiros através
das histórias dos personagens Oxim, um místico caboclo onceiro, interpretado por Victor Kizza, e
Mehín Índio, vivido por Maria Janaína. Livremente adaptado do conto Meu Tio O Iauaretê, de
Guimarães Rosa, e da obra Maíra, de Darcy Ribeiro, o espetáculo resgata também depoimentos
verídicos registrados na I Assembleia de Índios, realizada em Meruri – Mato Grosso, em 1977.
Teatro Gamboa Nova, Largo dos Aflitos
20h
R$ 10 e 5
(71) 3329-2418

CINEMA
O Porto

Marcel Marx é um escritor conhecido pela boemia. Por vontade própria, ele resolveu se exilar na
cidade portuária de Havre, onde passa a trabalhar como engraxate de sapatos. A nova função faz
com que Marcel se sinta mais próximo das pessoas, já que pode servi-las. Ele leva uma vida
tranquila ao lado da esposa Arletty, até o dia em que uma criança negra vinda da África surge em
sua vida. Com o auxílio de alguns vizinhos, resolve esconder o menino e encontrar sua família,
enquanto tenta despistar o detetive encarregado de localizar o imigrante ilegal.
Shopping Paseo Itaigara, Itaigara
13h50
R$ 19 e 9,50
(71) 2223-9700

CURSO
Arte-Educação

Diversos cursos do programa educativo Caixa Cultural – Gente Arteira promovem experimentação

de técnicas e reflexão sobre cultura, arte e sociedade. Neste mês, há aulas de Tecnologia e artes
visuais na criação poética; Minicontos; Desenhos brincantes e crianças pensantes; Origami; Pintura:
arte e liberdade de expressão; Quadrinhos para crianças; e Estamparia.
Caixa Cultural de Salvador, Carlos Gomes
Dias e horários variados
R$ Grátis
(71) 3421-4200

LITERATURA INFANTIL
Cartão Para Mamãe

Na oficina, será contada a história Marcela, Pedrita, Mãe Aflita, de Maria Célia Bueno, ilustrando
com desenhos nos dedos das crianças, que, em seguida, serão orientadas a criar um cartão.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo,
10h e 15h
R$ Grátis
(71) 3116-5891

EVENTO INFANTIL
Tarde de Entretenimento
Entretenimento Movimento de estímulo ao raciocínio lógico através de jogos e brincadeiras como
dama, pega-vareta, quebra-cabeça e outros.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
15h
R$ Grátis
(71) 3116-5891

EXPOSIÇÃO
O Imaginário do Rei, Visões sobre o Universo de Luiz Gonzaga

Essa exposição é uma homenagem coletiva orquestrada por Bené, com expografia rica e
diversificada sobre a vida e obra de Gonzagão, registrada em obras de arte, fotos, filmes, livros e
Cd’s que integram a mostra realizada pelo Palacete das Artes através da Secretaria de Cultura e da
Diretoria de Museus do IPAC.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
10h às 18h
R$ Sob consulta
(71) 3117-6997

Sexta-Feira, 11/5
MÚSICA
Afro Beat

Nova edição de uma das melhores festas com temática africana de Salvador, conta com a animação
do Sistema kalakuta na pista de dança.
Sankofa African Bar, Pelourinho
22h
R$ 10
(71) 8872-7607/9233-1874

Orquestra de Berimbaus
A orquestra Nzinga tem por objetivo cultivar e divulgar o berimbau. Formada por crianças da
comunidade do Alto da Sereia no Rio Vermelho.
Biblioteca Juracy Magalhães Júnior, Rio Vermelho
15h30
R$ Grátis
bjmjr.fpc@fpc.ba.gov.br

Eletronika

O evento musical que já tem grande repercussão no Brasil vem pela primeira vez à Bahia, trazendo
atrações nacionais e internacionais. Nascido em Belo Horizonte, em 1999, o Eletronika pretende
mostrar o que há de destaque no universo musical contemporâneo e movimentar tendências em
torno da arte, tecnologia, urbanismo e ecologia.
Cine-Teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
21h
R$ 20 e 10
(71) 3116-2000

Cultura da Depressão
O grupo Raid das Moças apresenta o espetáculo que une o humor e a música brega com
performance.

Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 30 e 15
(71) 3616-7060

TEATRO

Ensaio de Casamento

No espetáculo, o casal formado por Wanderley e Maria discute no palco a continuidade do
casamento enquanto ensaiam “Nossa Peça de Separação”, revivendo em cena personagens
clássicos de Shakespeare: Romeu e Julieta, Otelo e Desdêmona e Catarina, A Megera Domada,
numa trama que envolve os atores, que funcionam como pessoas, personas e personagens, em um
texto que aborda passado, presente e futuro e que prende a atenção do público do começo ao fim.
Teatro Molière, Av. Sete de Setembro
20h
R$ 10 e 5
(71) 3336-7599

Salmo 91

A peça conta as histórias de dez presos do pavilhão nove do Complexo do Carandiru, local do maior
massacre penitenciário do país. Essa é a segunda montagem de uma trilogia sobre o cárcere,
idealizada pelo diretor Djalma Thürler. Com texto do dramaturgo Dib Carneiro Neto, que venceu o
Prêmio Shell em 2008, a montagem explora a perspectiva individual dos presos sobre vida e crime.
“Quero mostrar que eles não são coitados, mas também têm prazer pela marginalidade. O texto dá
voz a bandidos inescrupulosos, matadores impiedosos e criminosos revoltantes” diz Thürler.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 7-4899

CINEMA
Hotxuá

O documentário é um registro poético sobre a tribo indígena krahô, um povo sorridente que
designa um sacerdote do riso, o hotxuá, para fortalecer e unir o grupo através da alegria, do abraço
e da conversa. Acompanhando o dia-a-dia da aldeia no Norte do Brasil, o filme colhe depoimentos
dos índios, em sua língua nativa e em português. Eles falam sobre as crenças e o estilo de vida que
sustentam e mantem essa sociedade feliz cuja concepção de mundo é o equilíbrio entre forças
opostas e o respeito à diversidade.
Cine XIV, Pelourinho
13h
R$ 6
(71) 3331-1279

EVENTO INFANTIL
Uma Rosa com Amor

Oficina de confecção de flores de origami, em homenagem ao Dia das Mães, sob orientação de
Carla França.

Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
10 e 15h
R$ Grátis
(71) 3117-1411

Sábado, 12/5
MÚSICA
Samba Quem Bossa
Chique que só, o Grupo Samba quem Bossa agora torna seus finais de semana mais elegantes. Faz
show no Botequim São Jorge, no Rio Vermelho, aos sábados, a partir das 13h. No repertório, do

samba de roda do Recôncavo ao samba urbano dos morros cariocas e vilas paulistas. O Samba
quem Bossa tem em como integrantes: Ana de Anis (voz), Robervan Hohenfeld (violão de sete
cordas), Marcos Faya (bandolim) e Paulo Calmon e Jadson Oliveira (percussão).
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
13h
R$ 6
(71) 3334-8181

Banda Limusine

Depois da participação de sucesso no clipe do Ilê Aiyê com a música “Que bloco é esse?”, o
premiado compositor, cantor e MC paulista, Criolo apresenta, no dia 05 de maio na Concha
Acústica, o show do seu último álbum: Nó na Orelha. Da última vez que esteve na capital, Criolo
agitou o público baiano ao integrar o festival Digitália. Agora, em um show completamente seu, o
rapper retorna com sua musicalidade influenciada por gêneros diversos como samba, afrobeat,
bolero, reggae, rap e romântico.
Postudo, Rio Vermelho
22h30
R$ 20
(71) 3334-0484

MÚSICA INFANTIL
Liga da Alegria

A banda Liga da Alegria, formada pelos músicos Emerson Cabral (voz e violão), André Luba (baixo)
e José Dantas (bateria), faz temporada para botar crianças e adultos para cantar e dançar juntos
músicas infantis para todas as idades. O grupo mistura arranjos de pop e rock a clássicos infantis
compostos por nomes como Gilberto Gil, Raul Seixas, Guilherme Arantes e Chico Buarque, além de
cantigas de roda clássicas da cultura popular brasileira.

Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

TEATRO INFANTIL
As Rimas de Catarina

Montagem faz uso de técnicas do teatro de animação para contar a divertida história do
saltimbanco Pirulão nas suas andanças em busca de alimento. A peça ganhou o Prêmio Braskem de
Teatro 2011 como Melhor Espetáculo Infantil.
Teatro SESI, Rio Vermelho
Sob consulta
R$ 20 e 10
(71) 8797-7031

CINEMA
Tempos Modernos

Um filme de 1936, do cineasta britânico Charles Chaplin, em que o seu famoso personagem O
Vagabundo tenta sobreviver em meio ao mundo moderno e industrializado.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av. Sete de Setembro
14h
R$ Grátis
(71) 3117-6339

EXPOSIÇÃO
Balaiodearte

Pedaços de ferro e sucatas se transformam em personagens que contam a história do cotidiano do
homem nordestino. É desse modo, com simplicidade e criatividade, que o artista plástico feirense,
Ronaldo Lima, dá vida à repentistas, cangaceiros, garimpeiros da Chapada e ao ambiente rústico do
Nordeste.
Teatro SESC, Pituba
9h
R$ Grátis
Não informado

Domingo, 13/5

MÚSICA
Alex Mesquita
No show Sonhos com Salvador, o cantor traz um repertório de sua autoria, incluindo músicas do
seu segundo CD, Curva do Tempo.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Mariene de Castro

Mais feliz do que nunca, Mariene de Castro escolheu este ano uma data bem especial para lançar
seu novo CD. Ela vai comemorar o dias das mães, seu aniversário e o lançamento de “ Tabaroinha ”
(Universal Music). No repertório, canções inéditas e reeleituras de Nelson Rufino, Roque Ferreira,
Martinho da Vila, Luiz Gonzaga, Flavia Wensceslau, Arlindo Cruz entre outros.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
18h30
R$ 20 e 10
(71) 3117-4899

TEATRO
Moças Aéreas
Moças Aéreas são mulheres de diferentes idades e profissões que concretizam o sonho e o

prazer de voar. Elas sobem ao palco para representar o universo feminino das mulheres de circo e
das aeromoças, que têm em comum viver nas alturas, se arriscar, ir e vir sem perder o charme, a
beleza e a sensualidade.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 10 e 5
(71) 3283-7850

CINEMA
Anjos da Lei

Dois jovens policiais se infiltram nas escolas para investigar crimes cometidos por alunos. Eles
fazem suas reuniões numa capela abandonada para receber instruções das próximas missões. O
filme é baseado em uma famosa série de TV dos anos 1980.
UCI Orient, Shopping Iguatemi

18h30
R$ 17 e 8,50
(71) 3533-0880

GASTRONOMIA
Gelateria Capri

A casa produz gelados à moda argentina. Mesas de madeira recebem a brisa da
praia do Farol da Barra, tanto na calçada como no salão. A sobremesa é vendida
por
peso,
com
opções
de
confeitos,
castanhas,
caldas
e
chantilly
para
incrementar a porção.
Avenida Oceânica, Barra
9h às 23h30
R$ Sob consulta
(71) 3267-6955

Segunda-feira, 14/5
MÚSICA
Os Ingênuos

Importante grupo no movimento do Choro em Salvador apresenta em seu repertório os clássicos do
chorinho brasileiro.
Teatro SESI, Rio Vermelho
19h30
R$ 15
(71) 8115-7717

Grupo Botequim

Grupo de samba que tem sua pesquisa musical voltada para o samba tradicional do Brasil.
Varanda do SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 8115-7717

CINEMA
Gravura Versos Gravura

Exibição de películas com legendas em português lançadas na Coleção Werner Herzog, incluindo, na
abertura da mostra, o documentário em 3D A Caverna dos Sonhos Esquecidos.

Cine-Teatro do Goethe-Institut, Espaço Unibanco de Cinema
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3338-4700

EVENTO
Linha do Abraço: Des-cobrir e Des-dobrar o MAM

O MAM-BA promove, na Sede da Associação da Comunidade Solar do Unhão, encontro com
moradores do local para elaboração de planos de ação para criação de memorial e brinquedoteca.
Museu de Arte Moderna da Bahia, Av. Contorno
15h às 18h
R$ Grátis
(71) 3421-4200

Terça-feira, 15/5
MÚSICA
Cláudia Moura

Cantora interpreta canções do seu CD solo, além de releituras de músicas da MPB.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 9135-8973

Panos e Mangas

Com criatividade e ousadia, o grupo realiza releitura de grandes nomes da música popular
brasileira.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 8705-2072

CINEMA
Cine das Artes

Exibição de filmes que enfocam biografias de artistas contemporâneos do escultor Auguste Rodin,
como Camille Claudel, Caravaggio e Michelangelo, e de artistas que se destacaram nas artes

plásticas do século XX, como Salvador Dalí e Basquiat.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
16h às 18h
R$ Grátis
Não informado

CURSO
Memórias no Palacete

Oficina propõe que participantes criem e narrem suas histórias a partir de objetos. Trata-se de uma
iniciativa de estímulo perceptivo e reflexivo, e de interação entre o Palacete e o público. Inscrições
devem ser efetuadas previamente pelo (71) 3117-6986.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
14h às 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6987

LITERATURA INFANTIL
Hora de Ouvir História II

A oficina tem o objetivo de incentivar as crianças ao gosto pela leitura, através de histórias
contadas.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
10h e 15h
R$ Grátis
(71) 3116-5891

Quarta-feira, 16/5
MÚSICA
Babuca

Violonista, cantor e compositor, Babuca entra com força positiva no cenário musical baiano, com
vontade de investigar novas formas de fazer música e refletir na estrutura musical, na poesia das
suas letras e no discurso singular que propõe. “Gabinete de Curiosidades” é o nome do show e do
primeiro disco de Babuca, em fase de produção. No repertório, músicas autorais que passeiam pelo
samba canção, samba choro, bossa, reggae e pelo rock, com referências da poesia de Gregório de
Mattos e influências de Tom Jobim e de Aderbal Duarte.
Teatro Gamboa Nova, Largo dos Aflitos

21h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Alexandre Leão

Cantor e compositor de MPB apresenta o projeto Quarta no Teatro – Sexta na Varanda.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 5
(71) 3616-7064

TEATRO
Domingo no Parque

Parque Conta a história dos jovens José, João e Juliana que se envolvem em um triângulo amoroso,
tendo a cidade de Salvador como palco da disputa entre os rapazes.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ Sob consulta
(71) 3329-2418

CINEMA
Boa Noite, Boa Sorte

Um âncora de TV luta para mostrar em seu jornal os dois lados da questão e revela táticas e
mentiras usadas por um senador para caçar supostos comunistas.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av. Sete de Setembro
9h e 14h
R$ Grátis
(71) 3117-6339

EVENTO INFANTIL
Varal Cultural

Exibição de vídeo produzido com as crianças que frequentam o projeto.
Biblioteca Inocêncio Calmon, Pelourinho
14h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

EM BARREIRAS
MÚSICA
Edmilson Batista

Edmilson Batista, o cowboy dos teclados realiza show que promete animar a plateia.
Clube Burutis
 22h
R$ Sob consulta
Não informado

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Bamuca In Concert

Banda Municipal de Camaçari realiza concerto especial em comemoração aos seus 35 anos de
existência.
Teatro Cidade do Saber
 11 de maio, 19h
R$ Grátis
(71) 3644-9800

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
O Lorax

O menino Ted (Zac Efron) descobriu que o sonho de sua paixão, a bela Audrey (Taylor Swift), é ver
uma árvore de verdade, algo em extinção. Disposto a realizar este desejo, ele embarca numa
aventura por uma terra desconhecida, cheia de cor, natureza e árvores. É lá que conhece também o
simpático e ao mesmo tempo rabugento Lorax (Danny DeVito), uma criatura curiosa preocupada
com o futuro de seu próprio mundo.
Cine Teixeira
18h30
R$ Sob consulta
(73) 3011-5577

FaçArte
Mãe
Escritor: Mário Quintana
Mãe
Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o Céu tem três letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer...
Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.tca.ba.gov.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.pelourinho.ba.gov.br
http://www.aldeianago.com.br
http://www.barreiras.ba.gov.br
http://www.cidadedosaber.com.br
http://www.ibahia.com
http://www.correio24horas.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.

