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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
Imperdível! Você que gosta de dramaturgia, o Coletivo Atores traz a oficina Ator - Dramaturgo que propõe
uma introdução às teorias da dramaturgia; criação da atmosfera pré-cena e criação da cena a partir da
memória, do silêncio e de fragmentos literários. Todos esses elementos devem proporcionar a criação de
células dramatúrgicas para construção de possíveis peças. As oficinas ocorrem no Teatro Vila Velha, das 14h
às 18h, até dia 28 de julho. A pré-inscrição deve ser realizada no site www.teatrovilavelha.com.br. O
investimento é de R$ 30. Aproveite essa chance para descobrir o seu talento.
Por Dagmar Barbosa, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 26/7
MÚSICA
Mandaia
Grupo apresenta nova temporada com o melhor do chorinho.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 87881541

MÚSICA
Banda Sopapo

Com uma proposta que beira o acústico elético, extremamente despojada e intimista, o Sopapo faz
um cover do Raul Seixas num formato bem diferente, com timbal e um vocalista lírico que é
formado em canto pela UFBA.
The Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
21h
R$ 5
(71) 3303-4002

TEATRO
Motim dos Condenados
Leitura dramática da peça que discute homofobia a partir do ponto de vista de assassinos de
homossexuais, em comemoração ao aniversário da Sou Dessa Cia. de Teatro.
Teatro Solar Boa Vista, Brotas
20h
R$ Grátis
(71) 3116-2000

Volta Seca – O sentinela de Lampião

Peça baseada na vida de Volta Seca, considerado o tenente mais importante de Lampião, desde que
foi recrutado ainda criança até as batalhas históricas no sertão baiano.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$ 20 e 10
(71) 3117-6155

CINEMA
O Ùltimo Dançarino de Mao
Aos 11 anos, Li Cunxin foi estudar balé numa escola de dança em Pequim. Em 1979, ele entra na
Companhia Houston Ballet, onde começa uma vida nova e livre. Os oficiais chineses tentam levá-lo
de volta, mas manobras legais conseguem mantê-lo nos EUA. Para lutar pelos seus sonhos, porém,
ele terá de abandonar para sempre sua família.
Museu Geológico, Corredor da Vitória
16h10
R$ 14 e 7
(71) 3331-1279

EXPOSIÇÃO
Maria Quitéria, Heroína Baiana

Com o intuito de celebrar a Independência da Bahia e os 220 anos do nascimento de Maria Quitéria,
o Museu Eugênio Teixeira Leal apresenta a exposição Maria Quitéria, Heroína Baiana, relatando
detalhes da vida da Alferes, bem como o relato das batalhas de independência.
Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho
09h às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

Sexta-Feira, 27/7
MÚSICA
Alexandre Leão

O cantor e compositor apresenta show com repertório de música popular brasileira.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 8897-9671

Negra Cor Tributos
Liderada por Adelmo Casé, um intérprete com total domínio do que canta, a Negra Cor não teme
abarcar e misturar, majestosamente, toda herança de nossa música negra, representada pelo
reggae, samba-reggae, ijexá, funk, dentre outras.
Restaurant Zen Thai, Rio Vermelho
21h
R$50 e 30
(71) 3335-33335

TEATRO
Luz Negra
Propõe questionamentos sobre o mundo individualista e globalizado, usando do realismo fantástico
para provocar uma reflexão sobre os valores humanos.
Teatro Eva Hertz, Caminho das Àrvores
20h
R$ 30 e 15
Não informado

CINEMA

Delicadeza do Amor
Nathalie tem uma vida maravilhosa. Ela é jovem, bonita e tem o casamento perfeito. Mas quando
seu marido morre num acidente, seu mundo vira de ponta cabeça. Nos anos seguintes, ela foca em
seu trabalho, deixando seus sentimentos de lado. Então, de repente, sem mesmo entender o
porquê, ela beija o homem mais inesperado? Seu colega de trabalho, Markus. Esta é uma história
de renascimento, mas é também um conto sobre a singularidade do amor.
Sala de Arte Cine Vivo, Itaigara
18h
R$ 23 e 11,50
(71) 2223-9700

EXPOSIÇÃO
Música no Àudio: Cantando MPB
Homenagem a vozes que encantam a Música Popular Brasileira através de compactos de discos de
vinil, CDs e DVDs.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 ás 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6078

Sábado, 28/7
MÚSICA
Samba Quem Bossa
O grupo de samba apresenta um repertório musical que vai do samba de roda do Recôncavo ao
samba urbano dos morros cariocas e vilas paulistas.
São Jorge Botequim, Rio Vermelho
13h
R$ 6
(71) 3334-8181

Rafael Pondé – Baile Afrika Dub
O Baile Afrika Dub, projeto dirigido por Rafael Pondé, celebra em seu repertório ícones baianos
como: Roberto Mendes, Lazzo Matumbi e Gilberto Gil.
Varanda do SESI, Rio Vermelho
22h

R$ 20
(71) 3616-7060

DANÇA
Pintando O Sete Com Portinari

Espetáculo da companhia da dança carioca Dançando Para Não Dançar é composto por um grupo
de sete adolescentes que descobrem as obras do grande pintor Cândido Portinari em um depósito
de antiguidades e usam da dança para apresentá-las ao público.
Teatro do IRDERB, Federação
20h
R$ Grátis
(71) 3116-7515

TEATRO
Proibido Retornar
A montagem narra a saga de um retirante do interior que abandona sua cidade natal e se transfere
para a capital em busca de oportunidades. Através de uma narrativa fragmentada, repleta de
simbolismos, o personagem central conduz o espectador por suas memórias afetivas, tendo como
contraponto a realidade cruel e competitiva do ambiente urbano.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4000

CINEMA
Valente
Nas montanhas escocesas, vive a princesa Merida, habilidosa arqueira e impetuosa filha do rei
Fergus e da rainha Elinor. Determinada a encontrar seu próprio caminho na vida, Merida desafia um
antigo costume de sua terra, sagrado para seu povo, e libera o caos em seu reino. Numa tentativa
de acertar seu erro, Merida procura a excêntrica Velha Sábia, que lhe concede um desejo infortuno.
A garota precisa então descobrir o verdadeiro sentido da palavra bravura e desfazer a maldição
antes que seja tarde demais.
UCI Orient, Shopping Iguatemi
Sob consulta
R$ 17 e 8,50
(71) 3450-6636

EXPOSIÇÃO

Fazendo Gente

Cinquenta e duas telas em acrílico compõem o cenário da exposição de Newton Mesquita, artista
plástico paulistano, que tem obras em museus da Europa, nas Américas e por todo Brasil, apresenta
Fazendo Gente mostrando homens vestidos e mulheres nuas, figuras inteiras, enormes, numa série
“criada especialmente” para essa mostra, onde segundo Newton ele faz “um contraponto entre o
externo e o interno, o homem e a mulher, o nu onírico e as cenas prosaicas com os personagens
anônimo das ruas”.
Palecetes das Artes Rodin Bahia, Graça
14h às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6997

Domingo, 29/7
MÚSICA
Bloco Alvorada

O bloco de samba mais antigo de Salvador, apresenta roda de samba ao som de Gal do Beco,
Aloísio Menezes, Bambeia, Negros de Fé e Tempero do Samba.
Largo Tereza Batista, Pelourinho
16h
R$ 1 pacote de leite em pó
(71) 3117-1509

Cacau & Caetano
A dupla sertaneja Cacau & Caetano traz uma musicalidade mesclada de elementos do sertão como

a viola caipira e acordeon, e elementos da capital baiana como a percussão e guitarras, além de
uma expressão única das vozes combinadas. Além da dupla, a banda Vem de Xote e DJ embalam a
noite.
Zen Thai Restaurant, Rio Vermelho
19h
R$ 20 (mulher) e 30 (homem)
(71) 3335-3335

DANÇA
1 Por 1 Pra Um
O espetáculo conta com a participação de profissionais das artes cênicas que juntos buscaram
construir um espetáculo que tem como tema “O confessionário” e discute algumas possibilidades de
assuntos referentes a este tema. A montagem é formada por cabines individuais, que medem

2,00m de profundidade x 1,00m de largura x 2,00m de altura onde um único bailarino recebe um
único espectador por vez. Neste espaço acontece o confessionário, por meio da dança e
investigações cênicas que se utilizam de outras linguagens da arte.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
19h
R$ Grátis
(71) 3329-2418

TEATRO
Circo Sem Pano, Palhaços Sem Lona
Circo Sem Pano, Palhaços Sem Lona conta a estória de dois palhaços que escolhem a rua como
cenário e picadeiro para muitas gags, pilhérias e galhofas floreadas por música alegre e muita
animação, além de farsas e improvisações. O espetáculo se constrói de maneira mútua com o
público, expondo uma liberdade típica do artista de rua. Na contramão do comodismo, encara a
diversidade da rua como possibilidade de reconfiguração constante da criação artística, por isso,
conta com a imaginação e o inventário da platéia de cada lugar por onde passa para ser sempre
diferente.

Dique do Tororó, Tororó
10h
R$ Grátis
Não informado

Paparutas

Em cena, 25 atores com idades entre 07 e 20 anos apresentam seres da floresta, cozinheiras
tradicionais fantásticas e, em contraponto, o cotidiano “plugado” do garoto Lucas, acostumado a
mergulhar no computador, mas que, de um instante para o outro, vê-se transportado para um
mundo onde toda a simbologia é alicerçada em uma tradição milenar, ligada à força da natureza.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
11h e 16h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

CINEMA
E aí, Comeu?
Fernando é um arquiteto talentoso que acaba de ser deixado por Vitória. Ainda tentando entender
os motivos da separação, conhece a linda adolescente Gabi, inteligente, bem resolvida e madura.
Honório, jornalista, é o machão à moda antiga. Casado com a bela e independente Leila, ele
suspeita que está sendo traído. Fonsinho é um escritor conquistador de mulheres. Solteiro convicto,
nunca se casou e nunca conseguiu terminar um livro. Sua maior crítica é a garota de programa
Alana, por quem ele acaba se apaixonando. Reunidos no Bar Harmonia, eles tentam resolver seus

dilemas.

UCI Oriente, Shopping Iguatemi
Sob consulta
R$ 17 e 8,50
(71) 3450-6636

GASTRONOMIA
Gibão de Couro
A placa do restaurante avisa logo: “O Nordestino Sem Igual”, e de fato, o resturante serve pratos e
mais pratos de uma das regiões de cultura mais rica do país, como carneiro assado na brasa ou o
surubim que vem da região do Velho Chico. Vale a pena experimentar!

Rua Mato Grosso, Pituba
11h às 22h
R$Sob Consulta
(71) 3240-6611

EXPOSIÇÃO
Peixes

A exposição Peixes conta com obras autônomas, assinadas por oito artistas, sendo estes integrantes
e colaboradores da Cia. Caixa Aberta. Estas obras têm como temática “loucura, amor e dor”, na
qual os artistas expõem o primeiro esboço de sua, pesquisa, acerca do tema. A pesquisa que vem
sendo desenvolvida há nove meses será aprofundada resultando em um espetáculo cênico com
previsão de estreia para o mês de novembro deste ano.
Centro Cultural Ensaio, Garcia
19h
R$Grátis
(71) 3018-7122

Segunda-feira, 30/7
MÚSICA
Beleza, Segredos do Maluco
Baseado nas obras de Raul Seixas, o espetáculo conta com a participação dos alunos de canto do
Projeto Voz e Criatividade sob a direção e orientação do Professor Marcelo Jardim. A versatilidade
de Raul deixa os alunos a vontade para optar em vários estilos e imprimir suas próprias
interpretações.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 20 e 10
(71) 3083-4600

Roberto Mendes
Roberto Mendes apresenta uma prévia do seu cd homônimo (ainda inédito), no qual entoa xaréus,

canto de puxada de rede, feitos em parceria com Nizaldo Costa, Capinan e Jorge Portugal. Ele
também revisita suas composições, canta as tradicionais chulas do Recôncavo Baiano e assim expõe
no palco sua relação com o tempo. Para esta tarefa, Mendes conta com as participações especiais
dos músicos Alex Mesquita, Jurandir Santana e Raimundo Nova.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 40 e 20
(71) 3329-2418

TEATRO
Qual É A Da Noite

O teatro e o clima festivo se encontram nas noites de segunda-feira, dentro do projeto Qual é a da
Noite?, que traz espetáculos teatrais todas as semanas, seguidos de discotecagem com um DJ
convidado. Desta vez, os atores Vinícius Sena, Pedro Albuquerque e Kadu Lima sobem ao palco
para apresenatar o espetáculo É Tudo Nosso!?, montagem que retrata o encontro de três
personagens (um ator intelectualizado); um rapper (engajado em causas sociais) e um pagodeiro
(que quer fazer sucesso para ganhar dinheiro apenas), em um bar, após o carnaval de Salvador e
descreve os dramas individuais e coletivos de uma parcela da população que, apesar de talentosa,
permanece à margem da sociedade por suas condições de vida.
Sankofa African Bar e Restaurante, Pelourinho
20h
R$ 10 e 5
(71) 8779-5707

CINEMA
Água de Meninos – A Feira do Cinema Novo
Exibição especial do documentário Água de Meninos, com a presença da diretora Fabíola Aquino e
integrantes da equipe para um bate-papo.

Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
19h30
R$ Grátis
(71) 3116-2000

LITERATURA INFANTIL
Passatempo Cultural
Estímulo à leitura e ao raciocínio numa atividade recreativa também acessível em Libras.
Biblioteca Anísio Teixeira,
9h às 17h
R$Grátis
(71) 3117-6339

PALESTRA
A Literatura Baiana em Plano Internacional
Palestra e debate com Nicole Witt, proprietária da agência literária Mertin, sobre o papel do agente
literário, o mercado do livro europeu e as perspectivas de inserção da literatura brasileira e baiana
no mercado internacional.
Goethe-Institut ICBA, Corredor da Vitória
Sob consulta
R$Grátis
(71) 3338-4700
progr@salvadorbahia.goethe.org / http://www.goethe.de/bahia

EXPOSIÇÃO
Antônio Balbino: Ideais e Realizações
Exposição itinerante homenageia o centenário de nascimento do estadista e advogado baiano,
nascido em Barreiras.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$Grátis
(71) 3117-6050

Terça-feira, 31/7
MÚSICA
Carla Lis e Banda
Vocalista da banda Didá, Carla representa o samba-reggae no show Pedidos.
Teatro SESI, Rio Vermelho
22h

R$ 10
(71) 8861-4380

CINEMA
Cinco Vezes Favela, Agora Por Nós Mesmos
Em 1961, cinco jovens cineastas oriundos do movimento estudantil universitário realizaram o filme
Cinco Vezes Favela. Passados 50 anos, Cinco Vezes Favela, Agora por Nós Mesmos reúne jovens
cineastas moradores de favelas do Rio de Janeiro.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
19h30
R$ Grátis
(71) 3116-2000

LITERATURA INFANTIL
Hora de Ouvir História II
Projeto visa incentivar nas crianças o gosto pela leitura.

Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
10h e 15h
R$Grátis
(71) 3116-5891

EXPOSIÇÃO
O Cuidado Traduzido em Arte
Reproduções dos artistas Michelangelo, Di Cavalcante e Da Vince, que, em dado momento de suas
obras, retrataram o cuidar.

Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery, Pelourinho
9h às 17h
R$Grátis
(71) 3321-3819

Quarta-feira, 1/7
MÚSICA
Sarau Bem Black

O projeto é 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 e apresentadores,

além de abertura do microfone aos poetas da platéia. Durante cada noite, um artista ou grupo da
música negra mundial é homenageado pelo DJ responsável pela ambientação sonora da noitada.
Sankofa African Bar e Restaurante, Pelourinho
19h
R$ Sob Consulta
(71) 3321-7236

Água Suja
A banda Água Suja, apresenta um repertório recheado de clássicos do Chicago Blues, R&B, Soul
Music e Classic Rock.

The Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
22h
R$ Grátis
(71) 3334-8917

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) 3321-0025 / 3322-1962

TEATRO
Rua das Artes
Rua das Artes é um projeto teatral que tem por objetivo fomentar um encontro livre de circo e artes

cênicas agregando atividades de formação e apresentações artísticas gratuitas. Treinos/ensaios de
palhaçaria livre, malabares, acrobacias, pernas de pau, mágica, música, capoeira e muito mais.
Praça do Campo Grande, Campo Grande
17h
R$ Grátis
Não informado

EXPOSIÇÃO
The End Factory Project
The End Factory Project tem curadoria do crítico colombiano Santiago Rueda Fajardo, também

curador da mostra Brasil Art Actual na Fundacion Valenzuela y Klenner em Bogotá. A mostra da

artista plástica Adriana Taliba busca descaracterizar a palavra "fábrica" em sua origem.
Caixa Cultural de Salvador, Carlos Gomes
9h às 20h
R$Grátis
(71) 3241-4200
(87) 9998-3525

EM LAURO DE FREITAS
EVENTO
Fanático

Recital de poemas conduzido pelo ator performático Melk Mercury. Em cena o artistas declama
textos de músicas interpretadas pelas divas Elza Soares e Daniela Mercury.

Cine Teatro Lauro de Freitas
 28/07, 19h
R$ 4 e 2
 (71) 3103-3413

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
A Era do Gelo 4
Sempre em busca de sua cobiçada noz, o esquilo Scrat provoca, sem querer, a separação dos
continentes. A situação provoca mudanças no terreno de vários locais, entre eles, o local onde os
amigos Manny, Diego e Siid estão alojados. Um terremoto faz com que o trio fique preso em um
iceberg, enquanto que Ellie e a pequena Amora permanecem no continente. Em alto mar, Manny
promete que irá encontrá-las a qualquer custo, mas para tanto precisará enfrentar perigosos piratas
e o canto das sereias.

Cine Teixeira
Todos os dias, horário sob consulta
R$ Sob consulta
 http://www.cineteixeira.com.br

EM VALENÇA

EVENTO
V Encontro do Fórum de Cultura da Bahia
O Fórum de Cultura funciona como um instrumento da Sociedade civil, para propor, monitorar e
avaliar as estratégias de gestão das políticas culturais do Estado da Bahia, ao tempo que articula a
troca de conhecimentos e o intercâmbio entre artistas, educadores e grupos culturais dos diversos
territórios baianos.

Cine Teatro Lauro de Freitas
 28 e 29/07, diurno
R$ Grátis
http://forumdeculturadabahia.blogspot.com.br/

FaçArte
Música: À Palo Seco
Composição: Belchior
Se você vier me perguntar por onde andei
No tempo em que você sonhava
De olhos abertos lhe direi
Amigo, eu me desesperava
Sei que assim falando pensas
Que esse desespero é moda em 73
Mas ando mesmo descontente
Desesperadamente eu grito em português
Tenho 25 anos de sonho e de sangue
E de América do Sul
Por força desse destino
O tango argentino me vai bem melhor que o blues
Sei que assim falando pensas
Que esse desespero é moda em 73
Eu quero que esse canto torto
Feito faca corte a carne de vocês

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.teatrogamboanova.com.br
http://www.teatrovilavelha.com.br
http://www.cineteixeira.com.br

http://forumdeculturadabahia.blogspot.com.br/
http://aldeianago.com.br
http://www.goethe.de/bahia
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.

