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
Entre os dias 4 e 6 de maio acontece em Salvador a IV Jornada de Dança da Bahia. Com uma programação
recheada de espetáculos, a Escola Contemporânea de Dança, organizadora do evento, busca favorecer o
intercâmbio artístico e a reflexão sobre o ensino da dança contemporânea, no diálogo entre Dança e
Educação. Os destaques da programação ficam por conta do Balé Jovem de Salvador e da união dos alunos
de dança da Fundação Cultural da Bahia e da Escola de Dança da Ufba para celebrar o 135º aniversário da
bailarina estadunidense Isadora Duncan. O evento ocorre no Espaço Xisto Bahia, localizado no bairro dos
Barris, e os ingressos custam 10 (inteira) e 5 (meia). Para consultar a programação dos espetáculos basta
solicitar por e-mail escolacontemporanea@ig.com.br ou entrar em contato através do (71) 9979-9325. Boa
diversão!
Por Graziele Mercês, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 3/5
MÚSICA
OSBA recebe Nicolas Koeckert
A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), sob a regência do maestro Carlos Prazeres, realiza o
primeiro concerto de 2012 pela Série Jorge Amado. O violinista alemão-brasileiro Nicolas Koeckert,
detentor de importantes prêmios internacionais, é o solista convidado da noite.
Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10

(71) 3535-0600
Blues Free

Evento que anima as noites de quarta da cidade com blues e rock. A ideia é celebrar a folia
“momesca” no mais alto estilo do blues. No palco, a tradicional Jam Session que já é a marca
registrada desse projeto. As atrações da festa são a banda Água Suja e show de abertura de
Marconi Lins.
Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
22h
R$ Grátis
(71) 3264-6698

TEATRO
Sebastião

Baseado em fato verídico, monólogo apresenta um homem perseguido por saquear milhões de reais
de um avião que caiu no interior baiano.
Caixa Cultural, Carlos Gomes
20h
R$ 1kg de alimento
(71) 3421-4200

Meu Nome é Mentira

A peça que terá participação especial da atriz Zeca de Abreu, mostra um tribunal, montado no salão
de festas de um condomínio, que transforma o julgamento de um explorador de minas numa arena
de absurdos, onde testemunhas, juízes, advogados e atores se revezam no canto, na dança e na
atuação para mostrar a crise da representação teatral. O espetáculo é, também, uma paródia à
espetacularização dos chamados ‘julgamentos do século’, que fazem do fato uma ficção e
transformam as pessoas em personagens de dramas e comédias.
Teatro Jorge Amado, Pituba
20h
R$ 30 e 15
(71) 3525-9708

CINEMA
Pinheirinho

O filme narra através de depoimentos dos seus protagonistas o histórico episódio de desocupação
violenta de uma organização popular. Teve sua estréia no dia 3 de março de 2012 no Campão do
Campo dos Alemães em São José dos Campos durante as comemorações dos oito anos da
ocupação do Pinheirinho exibido para os próprios moradores do Pinheirinho.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
19h
R$ Grátis
(71) 3083-4600

EVENTO
Circo Tihany Spetacular

Considerado um dos maiores da América Latina, o circo Tihany apresenta ao público sua mais nova
montagem AbraKdabra. O espetáculo é inspirado nas luzes, cores e sons de Las Vegas (EUA) e é
dividido em 18 atos, apresentados em duas horas de show com humor, acrobacia, contorcionismo,
ilusionismo e coreografias.
Avenida Paralela, em Frente ao Shopping Paralela
21h
R$ A partir de 25 (inteira)
(71) 4103-7211

EXPOSIÇÃO
Pausa

Uma pausa na correria do dia a dia: esta é a proposta da fotógrafa Patrícia Almeida em sua primeira
exposição individual. As imagens reunidas dispensam narrativas e discursos prévios e se baseiam no
potencial do olhar, a partir das diversas possibilidades de leituras e recortes do cotidiano, reforçadas
pela expografia da mostra.
Galeria do Goethe-Institut ICBA,
9h às 18h30
R$ Grátis
(71) 3338-4700

Sexta-Feira, 4/5
MÚSICA
Ricky Valen

De Volta Redonda, Rio de Janeiro, Ricky Vallen conquistou o Brasil ao vencer o programa de
calouros do Programa Raul Gil em 2004. Ficou famoso por emplacar sucessos em trilhas sonoras de
novelas da TV Globo, como Vidro Fumê (Negócio da China); 'Pra ser amor' (Viver a Vida) e 'Sei lá'
(Tititi). Esta última, sua primeira composição solo, tem influenciado o artista a apresentar seu novo
trabalho de forma mais autoral.
Teatro SESC Casa do Comércio, Pituba

21h
R$ 60 e 30
(71) 3273-8543

Targino Gondim
O forrozeiro Targino Gondim estreia sua temporada de ensaios juninos em Salvador. A temporada
baiana vai apresentar um pouco do que vem por aí durante os festejos juninos deste ano
Coliseu do Forró, Patamares
22h
R$ 20 (mulheres), 25 (homens)
(71) 3272-6100

TEATRO
Bóssambacos
A Tribo Bóssambá e a Cia de Teatro Recortados & Remendados se encontram no palco do Cabaré
dos Novos para celebrar a MPB e a Bossa Nova. Questões como a afirmação da cultura negra e
suas matrizes, da mulher e seus direitos, além do carnaval de Salvador em forma de poesia e
discrepâncias sociais. O espetáculo é um show de música, teatro, dança e poesia, onde as artes se
integram para contar histórias através de MPBs, sambas, marchinhas, poemas e canções. Um
cancioneiro que vai de Xisto Bahia, Tom Jobim, Dorival Caimmy a Seu Jorge e Jorge Benjor,
promete levar o público a uma viagem em suas experiências de amor, briga, ilusões, desilusões e
protesto.
Cabaré dos Novos – Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

A Mulher de Roxo

Retrata a vida de uma mulher misteriosa que procurou na fantasia seu lugar no mundo e viveu uma
história de abandono e solidão, até se tornar uma lenda.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 30 e 15
(71) 3283-7851

Homens Que Amam Demais
O espetáculo musical Homens Que Amam Demais faz uma mistura inusitada de textos filosóficos e
música brega das décadas de 60 e 70.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h

R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

CINEMA
Raul, O início, O Fim e O Meio

A trajetória da lenda do rock Raul Seixas por meio de imagens raras de arquivo, encontros com
familiares, conversas com artistas, produtores e amigos.
Cinema da UFBA, Ondina
16h15
R$ 16 e 8
(71) 3235-9879

EVENTO
Conferência: Do Pós Escravidão ao Sindicalismo
Conferência aborda o tema Do pós-escravidão ao sindicalismo: Unilever e a ‘modernização’ do
trabalho na África Ocidental no século XX, e tem como conferencista convidado o Prof. Dr. Dmitri
Van Den Bersselaar (Departamento de História - Universidade de Liverpool), tradução consecutiva
para o português pelo Prof. Lívio Sansone. Para emissão de certificado, é necessária a inscrição no
e-mail: colegiado.historia@yahoo.com.br
Teatro UNEB, Cabula
15h
R$ Grátis
(71) 8898-6526

Sábado, 5/5
MÚSICA
Baião de Nóis

Um grande espetáculo em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga, constituído de atrações
musicais diversas, eruditas e populares abre a celebração das culturas dos Sertões. Sob direção
musical do maestro, compositor, arranjador e instrumentista João Omar. O palco será dividido por
consagrados nomes da música nacional, como Elomar, Xangai, João Claudio Moreno, Roze, Targino
Gondim, Raimundo Sodré, Gereba, Fabio Paes.
Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 1kg de feijão e 1kg de arroz
(71) 3535-0600

Criolo

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.
Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande
19h
R$ 40 e 20
(71) 3535-0600

Jam no MAM

O evento que vem reunindo, há 10 anos, amantes do jazz e da MPB oferece apresentações de
música instrumental com uma banda base formada por Ivan Huol, Ivan Bastos, André Becker,
André Magalhães, Rowney Scott, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Orlando Costa e Joatan Nascimento.
Como toda jam session, é permitida a apresentação de músicos que, sem ensaio prévio, sobem ao
palco.
Museu de Arte Moderna da Bahia, Av. Contorno
18h
R$ 6 e 3
(71) 3117-6139

TEATRO
Salmo 91

Baseado no livro Estação Carandiru de Dráuzio Varela, o espetáculo conta a história de 10 detentos
do pavilhão 9, onde oficialmente 111 foram assassinados. O massacre do Carandiru ficou conhecido
como a maior chacina do sistema penitenciário brasileiro. A peça não é um relato realista do
massacre e foca na perspectiva do preso sobre a vida marginal. O diretor classifica como o antiespetáculo e aposta no trabalho do ator para compor o vazio metafórico no palco. A cenografia é
assinada pelo premiado José Dias, vencedor de prêmios como o Molière, o Shell e Mambembe.
Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3535-0600

Labirinto Constante

Comédia dramática conta a história de Adelaide, uma mulher que tem a chance de reviver
momentos importantes de sua vida e de alterar o rumo de sua história.

Teatro SESC-SENAC, Pelourinho
124 e 12
(71) 3324-4520

CINEMA
Cidadão Kane

O longa-metragem, dirigido por Orson Welles, conta a história de Charles Foster Kane, um menino
pobre que acaba se tornando um dos homens mais ricos do mundo.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av. Sete de Setembro
9h
R$ Grátis
(71) 3117-6399

EVENTO
Anime Ba

Encontro cultural dedicado à produção cultural japonesa: animes, mangás, games, música nipônica,
dança e culinária oriental.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
14h30
R$ 10 e 5
(71) 3116-2000

EXPOSIÇÃO
Pedra da Memória

As 75 imagens da pesquisadora paulista Renata Amaral revelam o universo do Tambor de Mina,
religião que se originou no Benin, na África Ocidental.
Caixa Cultural, Carlos Gomes
9h às 18h
R$ Grátis
(71) 3421-4200

Domingo, 6/5
MÚSICA
Grupo Novato

A música instrumental brasileira em clássicos do chorinho executados por grandes instrumentistas

baianos. O evento é capitaneado pelo Grupo Novato, que conta com mestres do cenário musical
baiano, como Cacau do Pandeiro, Gilson Verde, Dudu Reis (Cavaquinho) e Victor Sales (violão sete
cordas).
Teatro Vila Velha, Campo Grande
11h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

Alex Mesquita

O músico executa composições instrumentais e vocais de sua autoria como Som das Coisas, Lendas
dos Gerais e Caravelas, e algumas faixas do seu álbum Curva do Tempo. Transitando entre
tradições e modernidade, Alex Mesquita abarca diversos gêneros da música brasileira.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

TEATRO
Todo Mundo Tem Problemas Sexuais
Escrita pelo dramaturgo Domingos Oliveira e pelo psicanalista Alberto Gondim, o espetáculo trata do
comportamento sexual humano baseado em cartas verídicas recebidas pelo psicanalista para serem
publicadas anonimamente na sua coluna no jornal O Globo. Seis cartas dão título às partes do
espetáculo, divididas em “Sedução", "Fidelidade", "Impotência", "Perversão", "Desejo" e
"Preferências Sexuais".
Teatro Jorge Amado, Pituba
19h
R$ 50 e 25
(71) 3525-9708

A Noviça Mais Rebelde

Uma freira, um passado nada católico, um show improvisado e uma plateia ávida por diversão. Essa
é a base da comédia.
Teatro Módulo, Av. Magalhães Neto
20h
R$ 50 e 25
(71) 3525-9708

CINEMA
Os Vingadores

Quando uma ameaça extraterrestre coloca em risco toda a humanidade, uma agência convoca um
grupo de heróis encabeçado pelo Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Thor. Baseado em HQs
da Marvel.
UCI Orient, Shopping Iguatemi
16h10, 16h35, 17h05, 18h30
R$ 17 e 8,50
(71) 3533-0880

GASTRONOMIA
Alphorria
O Alphorria é um bar que funciona em um casarão antigo no Centro Hitórico. As paredes são de

pedra e a iluminação é feita com tochas e velas. Há música ao vivo todos os dias, dentre os quais,
os mais badalados são: quinta-feira, com o forró pé-de-serra Zé de Tonha e o sábado, que é o dia
da salsa. A novidade do cardápio é o camarão alphorria (com requeijão cremoso, servido dentro de
um abacaxi).
Rua Direta de Santo Antônio, Santo Antônio
Qua a Dom, das 18h às 02h.
R$ Sob consulta
(71) 3243-3303/0053

EXPOSIÇÃO
O Imaginário do Rei: Visões Sobre o Universo de Luiz Gonzaga

Com curadoria do artista plástico e escritor Bené Fonteles, mostra homenageia Luiz Gonzaga com
xilogravuras, fotos, esculturas e pinturas de artistas importantes.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
13h às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6910

Segunda-feira, 7/5
MÚSICA
Marcela Bellas

Cantora e compositora faz parte da nova geração da música pop brasileira, sendo reconhecida por
seu timbre particular, canções leves e estilo pop romântico. Em 2009, lançou seu primeiro álbum
solo, Será que Caetano vai gostar?, resultado de uma parceria com o baiano Tadeu Mascarenhas e
o paulista Rovilson Pascoal.

Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ 8 e 4
(71) 3535-0600

DANÇA
Balé Folclórico da Bahia

Espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças dos
orixás.
Teatro Miguel Santana, Pelourinho
20h
R$ Sob consulta
(71) 3322-1962

EXPOSIÇÃO
Gravura Versos Gravura
Ademir Bacelar, Fernando Pigeard e Marco Antonio apresentam obras em litografia, xilogravura e
trabalho gráfico.

Galeria Acbeu, Corredor da Vitória
14h às 20h
R$ Grátis
(71) 3444-4423

Terça-feira, 8/5
MÚSICA
Neojibá

Orquestra Juvenil realiza concerto em Salvador.
Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$ Sob consulta
(71) 3117-4844

Diana Marinho e Marco Veloso
A dupla faz releituras de clássicos do rock e da MPB. Canções de Amy Winehouse, Guns ‘n Roses,
Alanis Morissette, Gal Costa e dos Secos e Molhados ganham versões acústicas no palco.
30 Segundos Bar, Rio Vermelho

21h
R$ 10 (mulheres), 15 (homens)
(71) 3334-8586

TEATRO
Só Acontece Comigo

No espetáculo, o ator, compositor e músico paraibano de Campina Grande, Renato Fechine, encena
vários personagens que contam passagens engraçadas de sua vida. A peça conta toda sua
trajetória que começou com um violão aos sete anos de idade, quando os dedos de criança mal
podiam dedilhar as cordas.
Padaria Bar, Rio Vermelho
21h
R$ 20 (mulheres), 25 (homens)
(71) 3018-4413

CINEMA
Peixe Grande e Suas Histórias

Um grande contador de histórias que, já velho, adora contar as aventuras que viveu ao sair da
cidade natal para realizar uma volta ao mundo.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av, Sete de Setembro
14h
R$ Grátis
(71) 3117-6339

EXPOSIÇÃO
Indígena-Afro Brasil

A fusão étnico-cultural de índios, negros e europeus são evidenciados pela técnica do grafite, em
onze quadros de Denis Sena.
Museu da Cidade, Largo do Pelourinho
9h às 17h
R$ Grátis
(71) 3321-1967

Quarta-feira, 9/5
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, Aflitos
21h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Alexandre Leão

Cantor compositor de MPB apresenta o projeto Quarta no Teatro – Sexta na Varanda, no qual vai
fazer shows acústicos, às quartas, e apresentações dançantes, às sextas.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 5
(71) 3616-7064

EVENTO INFANTIL
De Coração Para Coração

Após leitura de texto temático, crianças devem confeccionar sacolas com material reciclável, em
comemoração ao Dia das Mães.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
15h
R$ Grátis
(71) 3117-6093

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-Casa do Comércio, Pituba
9h às 21h
R$ Grátis
(71) 3273-8543

EM BARREIRAS
EXPOSIÇÃO
Centenário de Antônio Balbino

Fotos do ex-governador da Bahia e sua família estarão expostas no Museu em comemoração ao seu
centenário. Antônio Balbino de Carvalho Filho faleceu em 5 de maio de 1992 no Rio de Janeiro, sua
vida foi dedicada à política se destacando como deputado, ministro da educação, senador e
governador.
Museu Municipal Napoleão de Mattos Macedo, Centro Histórico
 Seg. a Sexta, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
R$ Grátis
(77) 3613-0640

EM CAMAÇARI
TEATRO
Os Mentirosos – Uma Comédia de Verdade
Durante o espetáculo, os atores do Bando das Artes Cínicas, dão vida ao universo das inverdades,
com a promessa de provar à plateia que uma mentira pode ser apropriada, desde que possa ser
dita da maneira certa e no momento oportuno.
Teatro Cidade do Saber
 05 e 06 de maio, sábado às 20h e domingo às 19h
R$ 20 e 10
(71) 3644-9800

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
TEATRO
A Beleza das Flores

Cactos, rosas, bromélias, jasmins e outras plantas estão colorindo o estande da Rotary Flores
Holambra. Algumas espécies são bem conhecidas como as violetas e o alecrim, já outras
dificilmente são encontradas na região como o bonsai que tem origem oriental.

Praça Padre Mateus
Até 6 de maio, das 9h às 21h
R$ 10
Não informado

EM SENHOR DO BONFIM
CINEMA
A Viagem de Chihiro

Chihiro é uma garota de 10 anos que acredita que todo o universo deve atender aos seus caprichos.
Após saber através de seus pais que estarão mudando de cidade ela fica furiosa, sem fazer nenhum
esforço para esconder sua raiva. Em meio a lembranças de seus amigos que terá que deixar,
Chihiro percebe que seu pai se perdeu no caminho para a nova cidade onde irá morar, indo parar
defronte um túnel aparentemente sem fim que é guardado por uma estranha estátua. Curiosos, os
pais de Chihiro decidem entrar no túnel. Apesar dos pedidos para voltarem ao carro, Chihiro acaba
seguindo junto com eles para descobrir que ele leva a um mundo aparentemente deserto, onde
existe uma cidade misteriosa.
Cine Bonfim, Centro Cultural Ceciliano de Carvalho
3 de maio, 19h30
R$ 2
(74) 3544-2150

FaçArte
Saudade da Bahia
Composição: Dorival Caymmi
Ah, mas que saudade eu tenho da Bahia
Ah, se eu escutasse o que mamãe dizia
Bem, não vá deixar a sua mãe aflita
A gente faz o que o coração dita
Mas este mundo é feito de maldade e ilusão
Ah, se eu escutasse hoje eu não sofria
Ah, esta saudade dentro do meu peito
Ah, se ter saudade é ter algum defeito
Eu pelo menos mereço o direito
De ter alguém com quem eu possa me confessar
Ponha-se no meu lugar
E veja como sofre um homem infeliz
Que teve que desabafar

Dizendo a todo mundo o que ninguém diz
Veja que situa...ção
E veja como sofre um pobre coração
Pobre de quem acredita
Na glória e no dinheiro para ser feliz

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.senhordobonfim.ba.gov.br
http://www.barreiras.ba.gov.br
http://www.cidadedosaber.com.br
http://www.jornalnovafronteira.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.

