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 5 e 25 de julho a Bahia recebe a 2ª etapa do Palco Giratório, circuito de intercâmbio e difusão
das artes cênicas, promovido pelo SESC, que completa este ano sua 15ª edição. O circuito tem caráter
itinerante e passa por diversas capitais e cidades do interior do país, com programação que mescla dança,
teatro, intercâmbios e oficinas. A programação será conduzida pelo grupo Laso Cia de Dança, que trará os
espetáculos Cabeção de Nego e Caminhos e a Oficina de Dança Contemporânea Redescobrindo o seu
Corpo. Mais informações: (71) 3324-4520.
Por Vanessa Lira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 05/7
EVENTO
VII Mostra de Canto Popular
Dentro da programação do Vila da Música, toda última quinta-feira do mês é momento de encontro
de dez compositores e seus convidados em interação com o público.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
18h
R$Sob Consulta
(71) 3494-3023

TEATRO

As Levianas
Uma banda de mulheres palhaças composta por Enne Marx (Mary En), Nara Menezes (Aurhelia),
Juliana Almeida (Baju) e Tâmara Floriano (Tan Tan), da Cia. Animé.
Teatro SESI, Rio Vermelho
20h
R$Grátis
(71) 3616-7070

DANÇA
Universo da Arte Popular

Espetáculo da Cia. de Dança Pau Brasil envolve pesquisa de mitos, ritos e lendas sobre o folclore.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
20h
R$Grátis
(71) 3116-2000

CINEMA
(Per)Cursos Patrimoniais II

Exibição de vídeo estruturado em palestra do historiador Ubiratan Castro, diretor da Fundação
Pedro Calmon, sobre o cortejo Dois de Julho.
Biblioteca Juracy Magalhães Jr., Rio Vermelho
9h30 e 14h
R$Grátis
(71) 3116-5360

INFANTIL
Recriando o 2 de Julho

As crianças brincam e aprendem a pintar livremente em papel metro, de forma livre, explorando a
imaginação, a criatividade e a liberdade de expressão.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
10h e 15h
R$Grátis
(71) 3117-1411

Sexta-Feira, 06/7

MÚSICA
Projeto Música no Palácio
Com objetivo de aproximar o público da música erudita e democratizar este estilo musical, o projeto
'Música no Palácio'. Os eventos gratuitos têm apresentação da Arena Companhia das Artes,
que apresenta composições para solo e peças corais sobre o tema mariano no concerto 'Ave Maria'.
Museu do Palácio da Aclamação, Campo Grande
18h
R$Grátis
(71) 3117-6146

EVENTO
Sarau Solar
Encontro, intercâmbio e interações entre os artistas e grupos participantes da programação do
Julho + SOLAR.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
19h30
R$Grátis
(71) 3116-2000

TEATRO
Retrato
As raivas e alegrias, verdades e mentiras que permeiam o universo dos adolescentes ao se
apaixonarem pela primeira vez.
Teatro SESI, Rio Vermelho
18h
R$Grátis
(71) 3616-7070

Requiém Para Um Sorriso

A montagem gira em torno de um casal de idosos que não consegue sorrir e, enquanto um busca
gargalhar pelo menos uma vez na vida, o outro não acredita que há motivos para fazê-lo. Até que a
visita de um estranho e sorridente casal muda a rotina na casa e inflama os conflitos entre os dois.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
20h
R$20 e 10
(71) 3535-0600

CINEMA
Os Acompanhantes
Depois de um embaraçoso incidente, o jovem Louis Ives é obrigado a deixar seu emprego e vai
para Nova York, onde aluga um quarto no mesmo apartamento que vive Henry Harrison, um
dramaturgo sem dinheiro e descontroladamente excêntrico. Louis logo consegue um novo emprego
em uma revista ambiental, onde trabalha a naturalista obsessiva Mary. Ao conviver com seu vizinho
Henry, Louis desperta sua imaginação e eles começam a desenvolver uma relação mentor-aprendiz,
quando começam a trabalhar como acompanhantes das belas e ricas viúvas de Upper East Side.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
16h10
R$23 e 11,50
(71) 3015-6867

Sábado, 07/7
MÚSICA
Baile Afrika Dub

No show, o cantor Rafael Pondé faz releituras afros para canções de Michael Jackson e Amy
Winehouse, além de canções inéditas autorais e sucessos anteriores que também fazem parte do
seu atual repertório. O músico recebe vários convidados especiais para participar do evento.
Jequitibá Café – Varanda do Teatro SESI, Rio vermelho
22h
R$20 (mas.) e 10 (fem.)
(71) 3616-7061

LITERATURA
Papo de Escritor
Neste mês, o projeto recebe a jornalista e escritora Mariana Paiva e o escritor Marcelo de Oliveira
Souza, que falam sobre suas experiências literárias, referências, dificuldades e projetos.
Biblioteca Pública Thales de Azevedo, Costa Azul
10h
R$Grátis
(71) 8122-7231

INFANTIL

Patinho Feio

Um patinho muito feio nasce no terreiro. Por ser diferente de seus irmãos, o pobre é perseguido,
ofendido e maltratado por todos os patos e galinhas do terreiro. Um dia, cansado de tanta
humilhação, ele foge do ninho. Durante sua jornada, para em vários lugares, mas é mal recebido
em todos. Quando finalmente chega a primavera, ele abre suas asas e descobre que é um belo
cisne, que foi chocado por dona pata por engano. O espetáculo conscientiza as crianças sobre o
bulling.
Teatro Gil Santana (Caballeros de Santiago), Rio Vermelho
15h
R$25 e 12,50
3489-2917/9933-6317

CINEMA
30 Anos de Metal Heroes
Os fãs dos heróis nipônicos comemoram 30 anos do gênero Metal Heroes e o Toku Bahia preparou
esse dia especial com uma mostra de filmes de Tokusatsus.
Sala Walter da Silveira, Barris
13h
R$1Kg de alimento
(71) 3116-8100

Cine Independência

Apresentação do curta-metragem O Corneteiro Lopes, do diretor Lázaro Faria, que reconta a
história lendária de um fato marcante na Guerra da Independência, ocorrido na Bahia.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
11h
R$Gráis
(71) 3117-1411

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. Eles vão ainda produzir uma série de pinturas
interativas durante a temporada de 15 dias da mostra em cartaz.
Galeria ACBEU, Vitória
16h às 20h
R$Grátis

(71) 3444-4411

Domingo, 08/7
MÚSICA
Ensaios de Inverno do Batifun

Com decoração especial, gente bonita e música de qualidade, os Ensaios de Inverno prometem
agitar o público de Salvador. O grupo promete embalar a todos com seus grandes sucessos, sempre
recebendo convidados especiais.
Bahia Café Hall, Paralela
17h
R$50 (mas.) e 40 (fem.)
(71) 3371-0664/ 3362-7635

CINEMA
Weekend

Depois de uma festa regada a álcool na casa de seus amigos heterossexuais, Russell decide passar
por uma discoteca gay. Pouco antes do local fechar, ele encontra Glen e o que parecia ser no início
apenas um caso de uma noite torna-se algo diferente, especial.
Cine XIV, Pelourinho
18h
R$6 (preço fixo)
(71) 3321-1948

EVENTO
O Engenho Somos Nós
Lançamento do projeto de conscientização da comunidade do Engenho Velho de Brotas, através de
palestras socioeducativas.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
10h
R$Grátis
(71) 3116-2000

GASTRONOMIA
Restaurante do Edinho
O tratamento vip, com direito a uma dose do famoso licor Gabriela (feito "de uma raiz indígena"),

garçonetes uniformizadas e recepção na porta pelo dono do estabelecimento, e o senhor Edinho,
fazem do restaurante um lugar muito procurado.

Ceasinha do Rio Vermelho
A partir das 11h
R$Sob Consulta
(71) 3452-3772

TEATRO
Irmãs em Pé de Guerra

A peça Irmãs em Pé de Guerra traz as personagens Iná e Tatá (Mirella Matteo e Enoe Lopes
Pontes), irmãs adolescentes que tem modos de vida bem diferentes. Iná defende causas ambientais
e políticas e leva uma vida ativa e saudável. Já Tatá é o oposto da irmã, totalmente viciada em
internet, moda, música e garotos e pouco se importa com questões ambientais. Com essa parábola
a peça trata de um tema muito sério com leveza e conteúdo mostrando como e por que o jovem
descolado e moderno deve ter uma consciência ecológica.
Livraria Cultura – Salvador Shopping, Caminho das Árvores
16h
R$20 e 10
(71) 3335-1529

Eu Te Amo

Com os atores Alexandre Borges e Juliana Martins, a peça com texto de Arnaldo Jabour mostra a
exposição de um casal, suas diferenças e questionamentos sobre a vida a dois, tratando de temas
como amor e paixão, fantasias românticas e desejo, dentre outros sentimentos.
Teatro SESC Casa do Comércio, Pituba
Sob Consulta
R$Não divulgado
(71) 3273-8732

EXPOSIÇÃO
Maria Quitéria – Heroína Baiana
Exposição em homenagem ao 2 de Julho e à heroína da guerra de independência da Bahia, Maria
Quitéria.
Museu Eugênio Teixeira Leal, Pelourinho
13h às 17h
R$Grátis
(71) 3321-8023

Segunda-feira, 09/7
MÚSICA
Quem Vem Lá Sou Eu

O cantor e compositor, Roberto Mendes, que comemora 60 anos de idade, faz uma prévia do seu
cd homônimo ainda inédito, no qual fez parceria com Nizaldo Costa, Capinan e Jorge Portugal. Para
essa tarefa, Mendes conta com a participação especial dos músicos Alex Mesquita, Jurandir Santana
e Raimundo Nova.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$40 e 20
(71) 3329-2418

LITERATURA
Renée France de Carvalho - Uma vida de lutas
O livro registra a história de luta pela democracia e a vida comum com um dos mais reconhecidos
militares da esquerda brasileira – Apolonio de Carvalho. A personagem do livro, Renée, estará
presente no lançamento.
Museu do Palácio da Aclamação, Campo Grande
19h
R$Grátis
(31) 3297-9063

EVENTO
Roda de Dança
O evento é realizado pelo Centro de Articulações e Referência em Dança Negra (Cardan), com apoio
da Fundação Gregório de Mattos (FGM). Com organização do bailarino e coreógrafo Elísio Pitta,
diretor artístico da Cia. C Dança Negra Contemporânea, o debate é aberto ao público, sem
necessidade de prévia inscrição.
Museu Casa do Benin, Pelourinho
13h
R$Grátis
(71) 3241-5679

EXPOSIÇÃO
Paraconsistentes

A Alejandra Hernández Muñoz propõe discutir a Arte Contemporânea com um recorte da produção
de 25 artistas ligados à Escola de Belas Artes da UFBA.
Goethe-Institut, Vitória
9h às 18h30
R$Grátis
(71) 3338-4700

Memórias
O jovem estudante de Artes-Plásticas da UFBA, Uillian Novaes, traz em sua mostra intitulada
'Memórias' as representações de um mundo moldado a movimentos curvos e a desumanização
humana.
Visca Sabor & Artes, Rio Vermelho
18h
R$Grátis
(71) 3034-1688

Terça-feira, 10/7
MÚSICA
Sempre às Terças

A Companhia da Pizza está preparando um evento especial para animar as suas noites de terça. O
evento conta com a participação de uma banda instrumental. A banda Janela Brasileira dará a
largada desse novo projeto, trazendo clássicos da música.
Companhia da Pizza, Rio Vermelho
20h
R$Grátis
(71) 3334-6276

INFANTIL
Fazendo Pizza

Oficina de arte culinária para as crianças, em homenagem ao Dia da Pizza (10/7), com Wilson
Costa.
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, Nazaré
10h
R$Grátis
(71) 3117-1411

CINEMA
Mostra 100 anos de Cinema

O Circuito Popular de Cinema e Vídeo inova mais uma vez e traz ao público a mostra Bahia, 100
Anos de Cinema, no projeto Terças na Tela. Nessa terça serão exibidos os filmes “Na Bahia
Ninguém Fica em Pé” e “Caveira My Friend”.
Cine-teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
19h30
R$Grátis
(71) 3116-2009

EXPOSIÇÃO
O Cuidado Traduzido em Arte

Reproduções dos artistas Michelangelo, Di Cavalcante e Da Vinci, que, em dado momento de suas
obras, retrataram o cuidar.
Museu Nacional da Enfermagem Anna Nery, Pelourinho
9h ás 17h
R$6 e 3
(71) 3321-3819

Quarta-feira, 11/7
MÚSICA
Banda Calibre 40

A banda traz em seu repertório sucessos do pop rock nacional e internacional, com canções que
fizeram parte das décadas de 80 e 90, relembrando clássicos de Barão Vermelho a Peter Frampton.
30 Segundos Bar, Rio Vermelho
20h
R$15 (mas.) e 10 (fem.)
(71) 3334-8586

DANÇA
Dança das Palavras
Na programação do Quarta que Dança, trabalho em processo de criação de Jean Souza, de
Candeias, desconstrói e reconhece o esforço de quem produz conhecimento através das palavras.
Centro Cultural Plataforma, Plataforma

20h
R$2 e 1
 http://www.quartaquedanca2012.blogspot.com.br

INFANTIL
Varal Cultural

Exibição do filme Tá Dando Onda para alunos da rede pública de ensino, com o objetivo de
promover a discussão sobre a importância da prática de esportes.

Cine-teatro Góes Calmon, Pelourinho
14h
R$Grátis (agendamento prévio)
(71) 3321-8023

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

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.
Cine Vivo – Shopping Paseo, Itaigara
14h15, 18h40, 20h50
R$19 e 9,50
(71) 3015-6867

EM ALAGOINHAS

DANÇA
De Dentro

Espetáculo da Qualquer Um dos 2 Cia. de Dança, de Juazeiro, integra a programação do Quarta que
Dança e trata das transformações que ocorrem de dentro pra fora e de fora pra dentro.

Centro Cultural de Alagoinhas
 11/07, 20h
R$2 e 1
 http://www.quartaquedanca2012.blogspot.com.br

EM CAETITÉ
EVENTO
Festa do Sinal
A Festa do sinal em sua primeira edição promete bater recorde de público. A festa traz como
atrativo a melhor banda de pagode do mundo, o Harmonia do Samba, comandado por Xandy que
promete fazer um mega show como jamais visto. O evento também contará com a apresentação da
banda Entre um Gole e Outro.
Recanto Recreativo
07/07, 22h
R$30
Não informado

EM EUCLIDES DA CUNHA
EXPOSIÇÃO
Sentindo na Pele

Série de obras pintadas em papel metro feitas em tamanho grande que trata o ser humano como
figura central das ações, destacando o sofrimento do dia a dia causado pela violência desenfreada,
pelo descaso das autoridades para com a população tanto na educação, como na saúde
principalmente.
Espaço Banco do Nordeste
06/07, 20h30
R$Grátis
Não informado

FaçArte
Poema: Ode ao Dous de Julho
Autor: Castro Alves
Era no dous de julho. A pugna imensa
Travara-se nos cerros da Bahia...
O anjo da morte pálido cosia
Uma vasta mortalha em Pirajá.
"Neste lençol tão largo, tão extenso,
"Como um pedaço roto do infinito...
O mundo perguntava erguendo um grito:
"Qual dos gigantes morto rolará?!..."
Debruçados do céu... a noite e os astros
Seguiam da peleja o incerto fado...
Era a tocha — o fuzil avermelhado!
Era o Circo de Roma – o vasto chão!
Por palmas – o troar da artilharia!
Por feras-os canhões negros rugiam!
Por atletas-dous povos se batiam!
Enorme anfiteatro — era a amplidão!
Não! Não eram dous povos, que abalavam
Naquele instante o solo ensangüentado...
Era o porvir-em frente do passado,
A Liberdade-em frente à Escravidão,
Era a luta das águias — e do abutre,
A revolta do pulso-contra os ferros,
O pugilato da razão — com os erros,
O duelo da treva-e do clarão!...
No entanto a luta recrescia indômita...
As bandeiras — como águias eriçadas —
Se abismavam com as asas desdobradas
Na selva escura da fumaça atroz...
Tonto de espanto, cego de metralha,
O arcanjo do triunfo vacilava...
E a glória desgrenhada acalentava
O cadáver sangrento dos heróis!...
Mas quando a branca estrela matutina
Surgiu do espaço... e as brisas forasteiras
No verde leque das gentis palmeiras

Foram cantar os hinos do arrebol,
Lá do campo deserto da batalha
Uma voz se elevou clara e divina:
Eras tu— Liberdade peregrina!
Esposa do porvir-noiva do sol!...
Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!
Tu que erguias, subida na pirâmide,
Formada pelos mortos de Cabrito,
Um pedaço de gládio — no infinito...
Um trapo de bandeira — n'amplidão!...

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.curtosim.com.br/
http://www.saladearte.art.br/
http://www.sudoestebahia.com/
http://www.zeed.com.br/caetite/
http://www.portalsaofrancisco.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.

