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

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

Dica da Semana
Para quem curte um bom rap, sabe o que ‘tá rolando’ todos os sábados de julho? Noites Remixadas com a
participação de grandes nomes do rap baiano. Desta vez o show da noite fica por conta de Simples
Rap'ortagem, Sr Rânneo & Mc Kdu + DJ M.Jay. Gostou da dica? Então, o evento acontece dia 21 a partir
das 22h no Donna Cheffa Pizza Music Bar, Rio Vermelho (em frente ao Largo da Dinha). Os ingressos
individuais custam 20 (inteira) e 10 (meia) e podem ser pagos com cartão de crédito. Para mais
informações, acesse: www.simplesrap.com ou ligue: 8733-0590 / 9347-0595.
Por Graziele Mercês, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 19/7
MÚSICA
III Projeção Sonora do MAB
O projeto Música de Agora na Bahia apresenta a série de projeções sonoras de composições
eletroacústicas, com intervenção ao vivo de bailarinas, vídeos e músicos.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ Grátis
(71) 9129-3546

Dá Licença Pra Mais Um
O show Dá Licença Pra Mais Um reúne amigos e canções com o intuito de revisitar o imaginário

popular nordestino e seus ritmos. Tendo Luiz Gonzaga como maior inspiração, o grupo formado por
Juliana Leite e Larissa Lacerda (vocais), Samuka Borges (violão) e Paulo Giron (percussão) pede
licença ao fazer uma festa com releituras que contam a magia e a simplicidade da vida, suas dores
e prazeres.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$20 e 10
(71) 3329-2418

TEATRO
Alugo Minha Língua

Com texto de Gil Vicente Tavares e direção de Fernando Guerreiro, o musical trata da
espetacularização da sexualidade.
Teatro Eva Hertz, Salvador Shopping
20h
R$ 30 e 15
(71) 3505-9050

CINEMA
Mau Wal

No período da exposição Estranhamente Possível, dos artistas Dias & Riedweg, acontece a exibição
do vídeo MAU WAL – Encontros Traduzidos.
Cinema do Museu, Av. Contorno
15h e 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6132

LITERATURA INFANTIL
Hora de Ouvir História

De forma lúdica, monitores resgatam obras de escritores baianos para incentivar a leitura ao público
infantil.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
10h e 15h
R$ Grátis
(71) 3117-1411

EXPOSIÇÃO
Capoeira: Luta, Dança e Jogo da Liberdade

Exposição com fotografias de André Cypriano acompanhadas de ilustrações de Debret e Auguste
Earle, que contam a história da capoeira desde o Brasil Colonial até os dias de hoje, com curadoria
de Denise Carvalho.
Galeria Solar do Ferrão, Pelourinho
12h às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6357

Sexta-Feira, 20/7
MÚSICA
Anthology: The Beatles 50 anos
A banda Cavern Beatles comemora o cinquentenário dos Beatles com muita música e animação.
Groove Bar, Barra
22h
R$ lista de desconto: 25 (homem) e R$ 20 (mulher)
 http://www.groovebar.com.br

De Cuba a Bahia em 10 Cordas
O violonista Raul Bermudez nasceu na ilha comunista, formou-se na Escola Nacional de Havana e
começou a carreira na Orquestra Sinfônica da cidade e há 15 anos atua na Orquestra Sinfônica da
Bahia. O baiano Carlos Chenaud é formado pela Universidade Federal da Bahia e atualmente leciona
música no Colégio Manoel Novaes. Com experiência em shows nacionais e internacionais, a dupla
interpreta canções populares cubanas e brasileiras num repertorio variado em 10 cordas, seis de
violão e quatro de violino.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$20 e 10
(71) 3329-2418

TEATRO
Amargura – Sobre os Palhaços na Varanda
Uma divertida sátira acerca das relações humanas e sociais contada a partir da história de um casal
de idosos que não consegue sorrir. Enquanto um busca ao menos uma gargalhada, o outro não vê
motivos para tal, mas tudo muda após a visita de um casal sorridente que transforma a rotina da
casa.
Sala do Coro do TCA, Campo Grande

20h
R$ 20 e 10
(71) 3117-4883

CINEMA
O Dia Em Que Eu Não Nasci

Durante uma escala em Buenos Aires, Maria reconhece uma canção de ninar cantada por uma
jovem mãe. Ela não sabe uma palavra de Espanhol, mas começa a cantar acompanhando a jovem
mulher. Ao comentar sobre esse sentimento com seu pai, ela fará uma descoberta que mudará sua
história. Premiado no Festival de Montreal e Melhor Filme no Festival de Zurich, o longa relata as
verdades e mentiras ocorridas durante a ditadura Argentina nas décadas de 70 e 80.
Cinema da UFBA, Vale do Canela
18h40
R$ 17 e 8,50
(71) 3235-9879

EXPOSIÇÃO
A Moda na Intimidade
Apresenta vestuários que integravam o universo particular de homens e mulheres no século XX,
chamando atenção para a evolução da roupa íntima.
Instituto Feminino da Bahia, Politeama
10h às 12h e 14h às 18h
R$ 5 e 3
(71) 3329-5520

Sábado, 21/7
MÚSICA
Rafael Pondé

Cantor apresenta o show África Dub, mistura de ritmos característicos do Brasil com as sonoridades
africanas e a percussão da Bahia, valorizando a musicalidade vinda das ruas de Salvador.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 8899-3100

Baile Esquema Novo

Festa de discotecagem de música brasileira faz edição de aniversário, com DJ Camilo Fróes, DJ el
Cabong e participações especiais.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
23h
R$ 30 e 15
(71) 3116-2000

DANÇA
Soco no Vento

Concebido em 2002, o espetáculo Soco no Vento foi responsável pelo agrupamento de artistas que
deram origem à companhia João Perene Núcleo de Investigação Coreográfica, em 2004. Dez anos
depois, a obra é revisitada e conta com a participação de jovens bailarinos da Escola de Dança da
FUNCEB. A coreografia busca uma dança de riscos, sensações e imagens, com intérpretes que se
provocam, fazendo surgir a cumplicidade e o conflito.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$ Grátis
(71) 3117-6156

TEATRO
Casa de Ferro

O espetáculo traz como temática a diáspora africana. Casa de Ferro expõe o desenraizamento do
povo negro e de sua cultura, passando pelo processo de dominação forçada e a posterior
transcendência no âmbito mítico-ritualístico, mostrando assim, a força desses seres humanos que
encontraram na sua identidade ancestral o poder para lutar e propagar sua cultura.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Los Catedrásticos em Nova Mente
Cyria Coentro, Jackson Costa, Maria Menezes e Ricardo Bittencourt interpretam em forma de recital
músicas de axé, pagode, funk e arrocha.
Teatro ISBA,
20h
R$ 50 e 25
(71) 2626-0032

TEATRO INFANTIL

Paparutas
Em cena, atores com idades entre 7 e 20 anos apresentam seres da floresta, cozinheiras fantásticas
e o cotidiano do garoto Lucas, que vive na frente do computador, dando a versão da Companhia
Novos Novos para o texto que iniciou Lázaro Ramos na dramaturgia.

Teatro Vila velha, Campo Grande
16h
R$Grátis
(71) 3083-4600

CINEMA
Para Roma Com Amor

Um caleidoscópio de quatro histórias, numa das cidades mais encantadoras do mundo. Essas quatro
histórias variam de um conhecido arquiteto americano revivendo sua juventude; um morador de
Roma que de repente se vê como uma grande celebridade da cidade, um casal de jovens com
encontros e desencontros românticos e uma diretora de ópera que tenta fazer um agente funerário
cantar.
Cinema do Museu, Av. Contorno
14h, 18h30 e 20h45
R$ 19 e 9,50
(71) 3338-2241

EVENTO
Comunicação na Realidade Atual

Palestra do mestre em Cultura e jornalista Silvio Tudela.
Faculdade 2 de Julho, Garcia
16h
R$ Grátis
(71) 3242-0552

EXPOSIÇÃO
Paraconsistentes – Mostra de Artes da EBA
Alejandra Hernández Muñoz propõe discutir a Arte Contemporânea com um recorte da produção de
25 artistas ligados à Escola de Belas Artes da UFBA.
Galeria do Goethe-Institut ICBA, Corredor da Vitória
9h às 13h
R$ Grátis
(71) 3384-4700

Domingo, 22/7
MÚSICA
Música no Parque
A Orquestra Sinfônica Juvenil da Bahia se apresenta no projeto de música no Parque da Cidade.
Parque da Cidade, Itaigara
11h
R$Grátis
(71) 3117-4844

TEATRO
Os Javalis

Uma metáfora política que critica o consumo excessivo e a perda de identidades, no espetáculo os
atores Carlos Betão e Marcelo Praddo, em cena, sobrevivem a um ataque de javalis em fúria.

Teatro Molière – Aliança Francesa, Av. Sete de Setembro
20h
R$20 e 10
(71) 3336-7599

Cordel do Pega Pra Capá
Comédia da Cia. Gente de Teatro da Bahia faz crítica ao abuso de autoridade a partir de um fiscal
da prefeitura que cobra impostos pelo uso do chão aos feirantes de uma pequena cidade.

Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$20 e 10
(71) 3616-7060

TEATRO INFANTIL
Alice no País das Maravilhas
A peça da viagem fantástica de Alice que, entre assustada, admirada e muito curiosa, descobre um
mundo que é só seu com personagens exuberantes e divertidos.

Teatro Caballeros de Santiago, Rio Vermelho
16h
R$25 e 12,50
(71) 3489-2917

CINEMA
Apenas Uma Noite

Michael e Joanna Reed formam um casal jovem, atraente e bem sucedido. No entanto, tudo muda
quando os Reeds vão a uma festa de trabalho de Michael, na qual Joanna presencia um momento
suspeito entre o marido e sua nova colega de trabalho Laura. O incidente é fugaz e ambíguo e
Joanna não tem certeza do que presenciou, mas a sombra da dúvida na relação do casal contamina
seu amor.

Cine XIV, Quarteirão Cultural do Pelourinho
16h25
R$ 6
(71) 3321-1948

GASTRONOMIA
Boteco Amendoeira

O nome do bar é uma homenagem à grande amendoeira que faz sombra ao lugar. A casa tem
cardápio variado e abre para almoço com assados nos dias úteis e feijoada aos sábados e
domingos. À noite, a iluminação da árvore dá charme ao ambiente. Serve ainda o amendoerita,
uma mistura de filé, azeitona, provolone à milanesa e batatas fritas. Clipes de pop-rock são exibidos
nos telões de plasma às terças e quartas. Há música ao vivo de quinta a sábado.

 Rua Minas Gerais, Pituba
10h às 22h
R$Sob Consulta
(71) 3346-1554

EXPOSIÇÃO
Domingo na Praça – Biblioteca Móvel
Coleção do italiano Claudio Masella reúne peças do cotidiano e de rituais religiosos que revelam a
exuberância e riqueza do continente africano.
Solar do Ferrão, Pelourinho
12h às 17h
R$Grátis
(71) 3117-6357

Segunda-feira, 23/7
TEATRO

Antônio Meu Santo

Cinco senhoras encalhadas resolvem fazer uma novena de Santo Antônio para conseguirem marido.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7070

CINEMA
O Espetacular Homem Aranha

O estudante Peter Parker é picado por uma aranha radioativa e se torna o Homem-Aranha. Como
herói, ele lutará para impedir que os planos maquiavélicos do vilão Lagarto se concretizem.
UCI Orient, Shopping Iguatemi
17h, 19h45, 22h30
R$ 7 e 3,50
(71) 3533-0880

Só Por Hoje

Lançamento do documentário gravado no processo de pesquisa do Grupo GAMA de Teatro para a
montagem de um espetáculo que aborda o alcoolismo entre mulheres.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
19h30
R$ Sob consulta
(71) 3116-2000

LITERATURA INFANTIL
Passatempo Cultural

Estímulo à leitura e ao raciocínio numa atividade recreativa também acessível em Libras.
Biblioteca Anísio Teixeira, Av. Sete de Setembro
9h às 17h
R$Grátis
(71)3117-6339

EXPOSIÇÃO
EletroArte
Cabaio (Buenos Aires) & Domingas (Salvador) apresentam a exposição ON-OFF, onde os trabalhos
refletem e trazem luz, utilizando de leds e outros componentes eletrônicos. A dupla mantém
parceria desde 2008, sob a alcunha de CHEN-CHEN, com obras que passeiam entre o presencial e o
virtual, conectando experiências transnacionais.

Galeria Acbeu, Av. Sete de Setembro
14h às 20h
R$Grátis
www.acbeubahia.org.br

Terça-feira, 24/7
MÚSICA
Aline Souza
Cantora mescla em seu show repertório autoral e músicas já gravadas por artistas como Alcione,
Nelson Rufino, Milton Nascimento e Paula Fernandes.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 8839-5810

CINEMA
Reflexões e Ruptura
Em comemoração aos 50 anos do Instituto Goethe na Bahia, a mostra faz uma retrospectiva dos
anos 1970 com filmes de diretores como Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder e Werner
Herzog.
Cine Teatro Goethe Institut ICBA,
20h
R$ Grátis
(71) 3338-4700

LITERATURA INFANTIL
A Bola e O Goleiro
Em comemoração ao Dia do Futebol (19/7) e ao Dia do Escritor (25/7), as crianças conhecem a
obra A Bola e o Goleiro, de Jorge Amado, e fazem uma maquete de campo de futebol com material
reciclável.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
15h
R$Grátis
(71) 3117-6093

EXPOSIÇÃO

Maria Quitéria – Heroína Baiana
Exposição em homenagem ao 2 de Julho e à heroína da guerra de independência da Bahia.

Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho
9h às 18h
R$Grátis
(71) 3321-8023

Quarta-feira, 25/7
MÚSICA
Divina Valéria

Uma das mais famosas travestis do Brasil, Divina Valéria viveu anos de glamour ao lado de grandes
nomes do show bizz e do jet set internacional, se apresentando em casas de espetáculos
importantes da capital francesa como Carroussel de Paris, Chez Mad e Arthur Dream Theater, entre
outros. Agora, Divina revela todo o seu talento único em um espetáculo intimista, dirigido pelo
argentino Antonio Gasalla, onde, através de célebres tangos e sucessos da MPB, a artista conta sua
trajetória de vida.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

DANÇA
Das Ruas Para Ruas

Grupo Independente de Rua apresenta técnicas de dança como popping locking e breaking, ao som
de músicas nacionais remixadas. Evento faz parte da programação do projeto Quarta que Dança.
Praça da Revolução, Periperi
16h
R$ Grátis
http://www.quartaquedanca2012.blogspot.com.br

CINEMA
Quem Tem Medo das Guinas
A pesquisadora Beth Sousa apresenta a videoarte Quem Tem Medo das Ginas, resultado de seu
mestrado na Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Com 20 minutos de
duração, o trabalho trata de sexualidade e questões de gênero, com três personagens: uma

travesti, uma jovem mulher e um homem preconceituoso.

Cinema do Museu, Av. Contorno
 Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3117-6132

EXPOSIÇÃO
Pelourinho, Um Cartão Postal da Bahia
Postais, fotografias e vídeos compõem a mostra que apresenta as mudanças sofridas no Pelourinho
com o passar do tempo, numa reflexão sobre patrimônio cultural.
Museu Tempostal, Pelourinho
12h às 18h
R$Grátis
(71) 3117-6383

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Orkestra Rumpilezz
Grupo de percussão e sopro bem conceituado em âmbito internacional. Vencedor do Prêmio da
Música Brasileira e do Prêmio Bravo de Cultura, traz influência do jazz à música tradicionalmente
baiana e tem a cultura negra como maior inspiração.
Teatro Cidade do Saber
22/07, 19h
R$ 10 e 5
(71) 3644-9840

EM JUAZEIRO
CINEMA
V Curta na UNEB

Em sua 5ª edição, o público terá a oportunidade de assistir à exibição de um novo ciclo de curtasmetragens que abordam o cotidiano regional. A proposta é expor filmes com duração média de 10
minutos, produzidos pelos alunos do curso de Jornalismo em Multimeios, na disciplina Laboratório
de Vídeo-Arte.

Departamento de Ciências Humanas, UNEB
20/07, 18h30
R$ Grátis
(87) 9998-3525

EM SERRINHA
EVENTO
Ressaca do São João

O grupo Os Coyote’s realizam animada ressaca do São João para quem gosta de dançar.

AABB
 21/07, 20h
R$Sob Consulta
 Não informado

FaçArte
Música: O Sol Nascerá
Composição: Cartola
A sorrir
Eu pretendo levar a vida
Pois chorando
Eu vi a mocidade
Perdida
Fim da tempestade
O sol nascerá
Fim desta saudade
Hei de ter outro alguém para amar
A sorrir
Eu pretendo levar a vida
Pois chorando
Eu vi a mocidade
Perdida

Fontes:

http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.saladearte.art.br
http://www.vagalume.com.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.quartaquedanca2012.blogspot.com.br
http://www.groovebar.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.

