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Esta Agenda Cultural é organizada por Dagmar Barbosa, Fernando Novaes, 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
Será realizada no dia 16 de agosto de 2012, das 08h às 18h, na Praça da Bandeira - Centro –
Eunápolis/Bahia, um intervenção artística com a participação de discentes do curso de Licenciatura
em Artes Visuais da Universidade do Estado da Bahia (UNEB-Campus XVIII-Eunápolis).
A atividade prática foi elaborada para estimular manifestações espontâneas de expressão artística e
apresentar diferentes modos de codificar as interfaces entre escultura moderna e contemporânea.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 16/8
MÚSICA
Quinta do Samba – Samba D´Ju
O samba nasceu na Bahia e é o gênero que mais representa a musicalidade brasileira, por isso, as
noites de quinta-feira do Pra Começar são palco do Projeto Quinta do Samba, com a banda Samba
D'Ju, uma das grandes revelações do gênero em Salvador.
Pra Começar, Pituba
21h
R$ 20
(71) 3345-6450

Scambo – Vila da Música

O Vila da Música promove show da Scambo, banda baiana que despontou no cenário musical
soteropolitano no início do ano 2000 e está de volta com Pedro Pondé no vocal.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 30 e 15
(71) 3083-4600

CINEMA
360
Inspirado em “La Ronde”, clássica peça de Arthur Schnitzler, 360 é uma reunião de histórias
dinâmicas e modernas, passadas em diversas partes do mundo. Dirigido por Fernando Meirelles, o
filme começa em Veneza e passa por Paris, Londres, Rio de Janeiro, Bratislava, Denver e Phoenix. O
elenco conta com as presenças de Rachel Weisz, Anthony Hopkins, Maria Flor, Jude Law e Ben
Foster.
Uci Orient, Shopping Paralela
Sob consulta
R$ 14
Não disponível

O Que Esperar Quando Você Está Esperando
Holly (Jennifer Lopez) queria muito adotar um filho, mas seu marido Nate (Rodrigo Santoro) não
tem a menor ideia do que é ser pai e, no fundo, não se sente nem pronto para isso. Pressionado
para mudar essa realidade, ele acaba indo parar num grupo de novos pais, liderados por Vic (Chris
Rock), um cara que se amarra em tirar sarro com a cara dos outros.
Uci Orient, Shopping Paralela
Sob consulta
R$ 14
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Beatleweek
A EXPO Beatleweek é a mais famosa exposição temática sobre o grupo, circulando desde 2001.

Trata-se de uma mostra de objetos e curiosidades sobre a banda, onde coleções de discos originais
em vinil, documentos de época, réplicas de instrumentos e roupas, miniaturas e outras inúmeras
peças compõem um dos maiores acervos particulares do mundo.
Shopping Iguatemi, Caminho das Árvores
10h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
O mago Mustafá
O Mago Mustafá (Maurício Oliveira) apresenta ao público o show de um ilusionista que faz sucesso

na Boate Escada, em 'Punta Del Leste', no Paraguai. No decorrer da performance, o personagem
que acaba de chegar à cidade realiza uma série de números. Entre divertidas músicas e
coreografias inusitadas, ele faz uma paródia dos grandes mágicos. O ator comediante leva ao
público um espetáculo lúdico em homenagem aos grandes e internacionais shows de mágicas com
muito humor e descontração.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Alice no País das Maravilhas

Brincando no seu jardim, Alice vê passar correndo um coelho de cartola, fraque e relógio; assustada
e admirada, ela e sua gata seguem o coelho, que entra por um buraco de uma arvore, muito
curiosa, ela entra no buraco, caindo na toca do coelho, onde descobre, por uma das portas, um
mundo maravilhoso e fantástico, de personagens exuberantes e divertidos.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
18h
R$ 25 e 12,50
(71) 3334-4342

Sexta-Feira, 17/8
MÚSICA
Zona Harmônica
O Zona Harmônica apresenta ao público um repertório repleto de temas consagrados dos mais
diversos gêneros como Summertime (George Gershwin), Tequila (The Champs), Smooth (Carlos
Santana), O Ovo (Hermeto Pascoal), além de composições próprias como Pacatatutapir (Luiz Rocha
e Ramon El-Bachá) e Medo de Chutar Alguém, de autoria do trio.
Visca Sabor&Arte, Rio Vermelho
21h
R$ 15
Não disponível

Salsaborn

O grupo Salsaborn, criado em 2004 por Luis Gutierrez e consolidado em 2010, vem difundindo na
Bahia e tambem em outros estados sua diversidade musical, com elegância e impacto sonoro. Em
seu repertório estão incluídas músicas autorais e sucessos de artistas mundiais como Célia Cruz,
Juan Luis Guerra, Tito Puente, Geovani Hidalgo, Carlos Santana, Joe Arroyo, Marc Antony e outros.
 Sunshine Bar e Restaurante, Rio Vermelho
22h
R$15
 (71) 3334-1179

TEATRO
Namíbia, não!
O espetáculo Namíbia, não!, mostra dois primos negros, ou de "melalina acentuada", acuados num

apartamento, na iminência de serem deportados para África; trata-se de uma medida provisória do
governo brasileiro, que obriga todos os descendentes africanos a retornarem a seu continente de
origem.
Teatro Eva Herz, Livraria Cultura, Salvador Shopping
20h
R$ 40 e 20

Não disponível
EXPOSIÇÃO
Auguste Rodin: Homem e Gênio
A mostra apresenta 62 esculturas do artista francês Auguste Rodin, entre elas, algumas de suas
obras mais famosas, como O Pensador e O Beijo. Elas foram cedidas em comodato de três anos
pelo governo francês para a realização da exposição e devem voltar a Paris, podendo ser feito um
novo contrato com outras coleções do autor. As peças expostas são originais registradas no
inventário das coleções públicas francesas, sendo consideradas propriedades inalienáveis do Estado
Francês.
Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
13h às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6982

Fazendo Gente
Fazendo Gente mostra homens vestidos e mulheres nuas, figuras inteiras, em telas de grande

proporção que fazem parte da série inédita que ele criou para essa mostra na Bahia, que ele define
como “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”.

Palacete das Artes Rodin Bahia, Graça
13h às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6910

Sábado, 18/8
MÚSICA
Rafael Pondé
O show Áfrika Dub, projeto capitaneado pelo cantor e compositor Rafael Pondé, entra em
temporada no Visca Sabor & Arte em todos os sábados de agosto.
Visca Sabor&Arte, Rio Vermelho
22h
R$ 15
Não disponível

Katulê

Comandado pela voz e as canções de Luis Costa, as harmonias de Guilherme Amorim e a percussão
de Marcos Godô, o grupo mistura a batucada do Recôncavo baiano com o samba carioca,
'Impossível Ouvir e não Sambar'.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
23h
R$ 25
(71) 3334-8181

TEATRO
Aventuras em Madagascar
O espetáculo Aventuras em Madagascar, do grupo Stripulia, conta a história de cinco animais que

saem do zoológico para Madagascar, em busca de um lugar ideal para habitarem.
Chegando lá, são surpreendidos pela Poluição, com quem terão que travar uma batalha e exercer a
criatividade para combatê-la sem causar danos ao meio ambiente.
Cine Cena Unijorge, Itaigara
16h
R$ 40 e 20
Não disponível

EXPOSIÇÃO

Jorge, Amado e Universal
A mostra Jorge, Amado e Universal entra em cartaz no MAM-BA, em Salvador. A iniciativa,
chancelada pela Fundação Casa de Jorge Amado, com patrocínio do banco Santander, traz
fotografias, objetos, folhetos de cordel, filmes, entre outros itens, sendo que parte do conteúdo
nunca foi vista pelo público.
Museu de Arte Moderna, Av. Contorno
14h às 19h
R$ Grátis
Não disponível

Domingo, 19/8
MÚSICA
Música no Parque – Marcela Bellas
Marcela Bellas vai mostrar um repertório variado, composto de canções autorais, parcerias e
releituras, que incluem "Mais Que Nada", de Jorge Ben, "Bloco do Prazer", de Moraes Moreira e
Fausto Nilo, "Tantinho", de Carlinhos Brown, e "Telúrica", de Baby Consuelo, dentre outras.
Anfiteatro Dorival Caymmi - Parque da Cidade, Itaigara
11h
R$ Grátis
Não disponível

Música Para Brincar - OCA
O projeto Música para Brincar apresenta concerto para crianças com a Orquestra Castro
Alves (OCA), proporcionando bons momentos para pais e filhos.
Teatro Castro Alves, Campo Grande
17h
R$ 5 e 10
(71) 3117-4899

TEATRO
Reinações de Narizinho
A peça, uma livre adaptação da obra de Monteiro Lobato, dá corpo a alguns personagens do Sítio
do Picapau Amarelo e do desejo da engraçadíssima Emília, após virar uma “boneca gente”, casar-se
para tornar-se uma Condessa e, quiçá uma Marquesa.
Teatro ISBA, Ondina

16h
R$ 30 e 15
(71) 4009-3689

EXPOSIÇÃO
Os Lopes Rodrigues
Uma viagem no tempo que nos transporta ao século XIX para admirar as obras de dois grandes
artistas, João Francisco e Manoel Lopes Rodrigues. Há mais de cem anos que não se reúne os
trabalhos desses renomados pintores, sendo que a última exposição de Manoel Lopes Rodrigues foi
realizada no Teatro São João há cento e dezesseis anos atrás.
Museu de Arte da Bahia, Corredor da Vitória
13 às 19h
R$Grátis
(71) 3117-6902

Cavalo de Santo

A premiada fotógrafa gaúcha Mirian Fichtner traz a Salvador exposição com 25 fotos, inclusive
ampliações em tecido, de manifestações de fé de seus conterrâneos através das religiões de matriz
africana.
Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira
14 às 17h
R$Grátis
Não disponível
http://www.mirianfichtner.com.br

Segunda-feira, 20/8
MÚSICA
Os Ingênuos

Em setembro de 1975 surgiu em Salvador o conjunto musical Os Ingênuos, tendo como líderes
Edson Sete Cordas e Cacau do Pandeiro. Foi o principal responsável pelo movimento do choro em
Salvador, tendo fundado o Clube do Choro em 1977, ao lado de Paulinho da Viola, no Teatro Castro
Alves. O conjunto musical Os Ingênuos apresentará em seu repertório, o melhor do chorinho
brasileiro.
Varanda do SESI, Rio Vermelho
19 30h
R$ 15
(71) 3616-7061

EXPOSIÇÃO
Gigantes da Era do Gelo
A mostra visita o Brasil pela primeira vez, já passou por capitais do Sul e Sudeste, e Salvador é a
primeira capital do NE a recebê-la. Serão exibidas 11 réplicas de animais da Era Glacial, em
tamanho real. As réplicas foram produzidas por paleontólogos e paleoartistas, do Museu de História
Natural de Pilsen, na República Tcheca.
Shopping Paralela, Paralela
10h
R$Grátis
Não disponível

Terça-feira, 21/8
MÚSICA
Panos e Mangas

Através da acústica do violão de Filipe Lorenzo e da percussão de Ítalo Marques, em conjunto com
a elegância do piano elétrico de Olivier Lamorthe, a Panos e Mangas carrega um set list com: Alceu
Valença, Roberto Mendes, Gonzaguinha, dentre outros.
Varanda do SESI, Rio Vermelho
20h
R$ 10
(71) 3616-7061

Grupo de Intérpretes Musicais da Bahia
O GIMBA foi criado em 2004 por cinco professores da Escola de Música da UFBA: Heinz Karl
Schwebel (trompete), Pedro Robatto (clarineta), Lucas Robatto (flauta), Alexandre Casado (violino)
e Susana Kato (violoncelo). Com essa formação, e com eventuais participações especiais de
convidados, o GIMBA desenvolve um repertório raramente executado, oferecendo ao público a
oportunidade de ouvir ao vivo obras inéditas ou pouco conhecidas da produção erudita
contemporânea da Bahia.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

EXPOSIÇÃO
O alquimista do Som

A mostra de longa-duração Smetak - O Alquimista do Som apresenta as peças do acervo da família
do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984, restauradas e expostas apenas no Museu
de Arte Moderna da Bahia e no de São Paulo, em 2007 e 2008, respectivamente. Smetak - O
Alquimista do Som apresenta as "Plásticas Sonoras", os instrumentos, partituras e objetos pessoais
do artista, como a medalha da Ordem do Mérito Cultural que eles recebem (in memoriam) do
Ministério da Cultura.
Galeria Solar Ferrão, Pelourinho
13h às 19h
R$Grátis
(71) 3117-6357

Quarta-feira, 22/8
MÚSICA
Alobêned
O projeto Alô Som é comandado pela cantora Alobêned, ex vocalista da Banda mel. O show tem
como proposta reunir diversos ritmos e vozes e um repertório eclético, dos grandes sucessos da
antiga banda da cantora a outros hits selecionadas pelo artista.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
21h
R$ 20
(71) 3334-8181

Blues Free
O grupo prepara um repertório dançante, com os principais clássicos do blues, R&B, Soul Music e
Classic Rock. Formado pelo baixista Jerry Marlon, pelo guitarrista Oyama Bittencourt, pelo tecladista
Zito Moura e pelo baterista Brian Knave.
Dubliners Irish Pub, Rio Vermelho
22h
R$ Grátis
Não disponível

Cristiano Greco

A apresentação terá um set list com as maiores canções de amor de todos os tempos, passando por
composições internacionais e brasileiras, e levará ao público algumas canções autorais de Cristiano.
Alguns dos artistas internacionais interpretados pelo cantor são Bee Gees, The Temptations, George

Michael, Phil Collins e Madonna.
Santo Graal Lounge Gourmet, Pituba
23h
R$ 15 e 25 (Homens)
Não disponível

TEATRO
A Vaquinha Cantora
A chegada de uma vaca na fazenda acaba despertando a curiosidade e atenção de todos os seus
moradores, principalmente porque tem uma bela voz. Mas a dona galinha Tutti Frutti, dona do
terreiro, possui um pote de ouro que encontrou no fundo do quintal, manda em todos os bichos e
quer ser cantora também.
Teatro Gil Santana, Rio Vermelho
16h
R$ 25 e 12,50
(71) 3334-4342

EM CAMAÇARI
TEATRO
Alaketu
Grupo apresenta com caractéristicas do folclore brasileiro.

Teatro do Saber
25/08, 19h
R$ Sob consulta
http://forumdeculturadabahia.blogspot.com.br/

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
A Era do Gelo 4
Grupo apresenta com caractéristicas do folclore brasileiro.

Cine Teixeira
18h30
R$ Sob consulta

http://www.cineteixeira.com.br/programacao.html

FaçArte
Música: Paciência
Interpréte: Lenine
Mesmo quando tudo pede
Um pouco mais de calma
Até quando o corpo pede
Um pouco mais de alma
A vida não para...
Enquanto o tempo
Acelera e pede pressa
Eu me recuso faço hora
Vou na valsa
A vida é tão rara...
Enquanto todo mundo
Espera a cura do mal
E a loucura finge
Que isso tudo é normal
Eu finjo ter paciência...
O mundo vai girando
Cada vez mais veloz
A gente espera do mundo
E o mundo espera de nós
Um pouco mais de paciência...
Será que é tempo
Que lhe falta pra perceber?
Será que temos esse tempo
Pra perder?
E quem quer saber?
A vida é tão rara
Tão rara...

Fontes:
http://www.agendacultural.ba.gov.br
http://www.teatrovilavelha.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.

