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Esta Agenda Cultural é organizada por 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
O projeto de extensão Sertão Mar, vinculado ao Núcleo de Arte (Nart) da Pró-Reitoria de Extensão
(Proex) da UNEB, realiza no dia 4 de setembro o evento Expotudo 2012. A ação acontece a partir
das 17h30, no Teatro UNEB, no Campus I da universidade, em Salvador. A entrada é franqueada ao
público externo, sem a necessidade de realizar inscrições prévias. A programação vai contar com
apresentações de dança, músicas e teatro produzidas pelos estudantes das oficinas do Sertão Mar e
colaboradores.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Sexta-Feira, 31/8
MÚSICA
Banda Terráquea
O show é resultado de um trabalho que vem sendo desenvolvido nos últimos meses, tendo como
referência a música negra americana e a música negra brasileira, onde a riqueza de ritmos
brasileiros se une a outras vertentes musicais como a música africana, soul music, rhythm and
blues, jazz e o rock.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 15
(71) 3616-7060

Samba de Véspera

O projeto traz como objetivo promover shows em dias que antecedem feriados ou datas
comemorativas no estado. Quem comanda a festa é Peu Meurray, Baiana System, Pagoleiros e o
Grupo Botequim. A abertura fica por conta do grupo Filhos de São Francisco do Conde.
Clube Fantoches, Largo 2 de Julho
14h
R$ 20
Não disponível

TEATRO
Homens que Amam Demais

O Espetáculo tem o formato de um recital musicado e aborda a questão do amor, mais
especificamente das relações afetivas, através de textos filosóficos e a produção musical
denominada brega das décadas de 60 e 70.
Teatro Cinecena, Itaigara
20h
R$ 30 e 15
(71) 3264-0014

Condenados
A partir da história de quatro irmãos, o público é envolvido numa discussão acerca da
discriminação.
Cine-Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
20h
R$ 10 e 5
Não disponível
http://www.blogdosolar.wordpress.com

EXPOSIÇÃO
Amada Bahia de Jorge
A mostra, que ficará aberta para visitação do público na Praça Central, trará telas pintadas a óleo
sobre linho, que retratam cenas da Bahia e do seu povo que inspiraram Jorge Amado na realização
de suas obras.
Shopping Barra, Chame Chame
9h às 22h
R$ Grátis
(71) 2108-8288

CINEMA
À beira do Caminho
O caminhoneiro João mudará completamente seu destino ao dar uma carona ao menino Duda,

órfão de mãe que sonha em encontrar o pai em São Paulo.
Multiplex Iguatemi, Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 17 e 8,5
Não disponível

Sábado, 1/9
MÚSICA
Festival de Reggae
Os amantes do reggae na capital baiana têm um novo megaevento do gênero confirmado este ano.
Desta vez é o Salvador Reggae Music Festival, que vai trazer grandes nomes do reggae mundial e
local, numa maratona de shows e ritmos, em mais de 12 horas de muita música. As atrações
anunciadas são Groundation, The Abyssinians, Geoffrey Chambers, Siddy Ranks, Mato Seco, Adão
Negro, Leões de Israel, Vibrações, Diamba, Scambo, Ed Vox e Zimbabwe.
Praia de Piatã, Piatã
10h
R$ 40 e 20 (pista)
(71) 3014-1510

The Baggios
O duo sergipano de blues-rock, The Baggios, fará um pocket show em Salvador e receberá os
convidados Rodrigo Sputter (The Honkers) e Duardo Costa (Ex-Vendo 147), na Galeria do Livro, no
Espaço Unibanco. A apresentação faz parte do lançamento do livro de fotografias 'Snapic - Música
pra Viver' (de Arthur Soares e Victor Balde) - que traz uma boa mostra do cenário independente de
Sergipe.
Espaço Unibanco Glauber Rocha, Praça Castro Alves
18h
R$ Grátis
Não disponível

Candice Fiais e The Morissettes

A cantora baiana Candice Fiais apresenta no show 'Candice Fiais e The Morissettes' um tributo à
carreira da cantora canadense que figura dentre as suas maiores influências.
Franco Lounge, Rio Vermelho
22h30
R$ 15
(71) 3330-1755

DANÇA

...Ou Isso
Mais nova montagem do Balé Teatro Castro Alves, sob direção artística de Jorge Vermelho e
coreografia de Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, é inspirada no universo poético de Manoel de
Barros.
Cine-Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
20h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
Entre Nós. Uma Comédia Sobre Diversidade
Anderson Dy Souza e Igor Epifânio se desdobram em onze personagens, para encenar a situação
que gira em torno de dois atores em processo de criação de uma história de amor entre dois jovens
gays, personagens batizados por eles de Rodrigo e Fabinho. Neste meio tempo, os atores se
embaraçam na concepção da história, por conta dos próprios preconceitos, recalques e visões de
mundo diferentes a cerca do tema diversidade sexual.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
17h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Salmo 91

O texto é baseado no livro Estação Carandiru de Dráuzio Varela e 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.
Teatro Molière, Av. Sete de Setembro, Centro
18h 30
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Partiste

Ganhadora do Prêmio Braskem de Teatro 2010 na categoria de Melhor Texto, escrito por Paulo
Henrique Alcântara – também diretor do espetáculo –, montagem retrata o dia-a-dia de uma família
após a partida de um membro muito querido.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Vertentes
Sob a curadoria de Adalberto Alves, mestre em Artes Visuais, e Célia Aguiar, fotógrafa – que
também apresenta trabalhos na mostra –, as obras de Bruno Pataro, Eduardo Silva, Evane Cruz,
Fátima Soar, João Dourado, Manuela Ramos, Marilene Costa, Nine Quentin, Qhele Jemima e Valmar
Oliveira são desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e imagens digitais, demonstrado a diversidade
de linguagens, suportes e poéticas da arte contemporânea.
Galeria Xisto Bahia, Barris
16 às 20h30
R$ Grátis
Não disponível

Outros Mundos, Outras Histórias – Mostra FACMIL 2012
A mostra apresenta vídeos, instalações e mapas interativos criados pelos alunos dos cursos de
iniciação e formação continuada do Projeto de Formação em Audiovisual Contemporâneo e Mídias
Locativas (FACMIL), realizado no museu de março a agosto deste ano. O projeto inaugurou o
espaço LABMAM, que abrigará o desenvolvimento de projetos ligados às tecnologias digitais.
MAM-BA, Av Contorno
14 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
Rock Brasília
Com imagens de arquivo, filmadas por Vladimir Carvalho desde o fim dos anos 1970, o
documentário encerra uma trilogia sobre a construção cultural e ideológica da capital federal. Traz
as bandas de Brasília - Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude - que fizeram a trajetória clássica
do herói: vencer empecilhos e ir atrás de um grande desafio que era a conquista de um lugar na
cultural nacional.
UCI Orient Iguatemi – Sala 2, Shopping Iguatemi, Pituba
Sob Consulta
R$ 23 e 11,50
3533-0880

Fanaa
Durante sua viagem, Zooni, uma jovem cega, conhece Rehan, um incorrigível mulherengo guia
turístico, que muda de cidade em cidade, explorando a arquitetura e conhecendo novas mulheres.
Ela apaixona-se por Rehan e decide viver este amor, mesmo sendo avisada por suas amigas sobre
este Don Juan. Chegou a hora de viver a vida e o amor. Será essa a decisão correta?
UCI Orient Iguatemi – Sala 2, Shopping Iguatemi, Pituba

Sob Consulta
R$ 23 e 11,50
3533-0880

Domingo, 2/9
MÚSICA
Show de Tio Barnabé

Tio Barnabé gravará DVD no Coliseu do Forró. A festa também recebe a banda U Tal do Xote.
Coliseu do Forró, Patamares
15h
R$ 25
Não disponível

Domingo de Cabeça Pra Baixo

A banda residente da festa apresenta sua mistura inusitada de black music e rock n’ roll com
repertório baseado em canções autorais e releituras de Raul Seixas e Júpiter Maçã. Para este
domingo, Bandinha Di Dá Dó (RS) e Som Invisível (SE) são os convidados especiais. A festa
também conta com a participação especial do vocalista da banda Diamba, Duda.
Espaço Cultural Dona Neuza, Boca do Rio
17h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
7 Conto – A comédia
Comemorando sete anos de sucesso, o ator baiano Luís Miranda retorna à Salvador com o
espetáculo '7 Conto – A Comédia', com direção de Ingrid Guimarães.
Teatro Jorge Amado, Pituba
19h
R$ 50 e 25
(71) 3525-9720

Renato Piaba é Show
Após grande sucesso de público e crítica, Renato Piaba inova mais uma vez e traz o espetáculo
Renato Piaba é Show, mostrando o que há de melhor para o deleite dos seus fãs.
Teatro Jorge Amado, Pituba
21 às 22h
R$ 40 e 20

(71) 3525-9720
TEATRO INFANTIL
De Sol, de Céu e de Lua
É o primeiro espetáculo de teatro para bebês feito em Salvador. A partir de estímulos sensoriais,
imagens poéticas, sons e sem descuidar também do conteúdo dramatúrgico, De sol, de céu e de
lua – criado especificamente para a primeira infância (0 a 6 anos) - valoriza a ludicidade do mundo
infantil através dos poemas de Manoel de Barros (Cuiabá, 1916) e das telas de Joan Miró
(Barcelona, 1893-1983).
Teatro Sesi, Rio Vermelho
16h30
R$ 30 e 15
(71) 3616-7060

GASTRONOMIA
Matsuri

O restaurante reúne o que há os melhores sabores das culinárias japonesa, chinesa e tailandesa. Os
pratos podem ser degustados no Sushi Bar ou em um dos salões climatizados e decorados no estilo
oriental.
 Rua Adelaide Fernandes da Costa - Parque Costa Azul s/n, Costa Azul
12h
R$ Sob consulta
(71) 3533-3666

Segunda-feira, 3/9
MÚSICA
Viratrupe
Apresenta o resultado de uma fusão entre canções e virtudes de músicos de variados estilos e
origens dentro do Brasil, no show Som e Silêncio.
Teatro Sesc-Senac, Pelourinho
19h30
R$ Grátis
(71) 3324-4520

Jon Appleton e Paul J. Botelho
A quinta projeção sonora do Música de Agora na Bahia (MAB) traz à Salvador os premiados
compositores e performers Jon Appleton (foto) e Paul J. Botelho para apresentar ao público baiano
onze peças de sua autoria, utilizando diferentes técnicas, indo da mídia fixa às intervenções vocais,

ao piano, computador e vídeo.
Museu do Palácio da Aclamação, Campo Grande
20h
R$ Grátis
(71) 3117-6146

TEATRO
Automakina – Universo Deslizante
O Espetáculo de teatro de rua trata de uma questão pertinente a todos os homens de todos os
tempos: "a arte da sobrevivência". Com uma linguagem que mescla o simbolismo do teatro de
bonecos com seus personagens autômatos fazendo uma metáfora à existência humana, o
virtuosismo das técnicas circenses, a música e instrumentos musicais exclusivos e a poética do
teatro de rua.
Praça Municipal de Salvador, Praça Municipal de Salvador
16h30
R$ Grátis
Não disponível
www.filte.com.br

O Segredo da Arca de Trancoso
O Segredo da Arca de Trancoso é um espetáculo de rua, que traz em sua encenação, com texto do
pernambucano Luiz Felipe Botelho, a utilização de máscaras, pernas de pau e músicas originais para
contar a história de um menino encarregado de levar uma misteriosa arca até um local distante.
Casa Preta, Dois de Julho
17h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Rosário
Fábula pessoal de mulheres, deusas e animais, preparada para o espectador na forma de um ritual.
O espetáculo se inspira, em especial, na simbologia da coroação de reis negros, sempre viva nos
Congados Mineiros e em outros folguedos brasileiros.
Espaço Cultural Barroquinha, Praça Castro Alves
18h30
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

EXPOSIÇÃO
Gigantes da Era do Gelo

A mostra que 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.
Shopping Paralela, Paralela
10h
R$ Grátis
Não disponível

Imanência do Ser Feminino
Com a proposta de trabalhar as suas inquietações sobre o universo feminino na
contemporaneidade, a artista visual Liege Galvão apresenta conjunto de obras na exposição

Imanência do Ser Feminino.

Palácio da Aclamação, Campo Grande
9h às 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6147

Terça-feira, 4/9
MÚSICA
Calangazoo – Quarta Dimensão
Banda de rock formada por Cebola Pessoa (voz e guitarra), Bob Nunes (baixo), Leo Abreu (bateria)
e Andel Falcão (guitarra) apresenta canções do seu primeiro EP, lançado em 2011.
 Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 3343-1200

Triunvirato
Formado por Marcelo Galter (piano), Mauro Tahin (bateria) e Ldson Galter (contrabaixo), o
Triunvirato foca na improvisação e na interação entre os músicos, que têm vasta experiência e
afinidade musical e conceitual.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h
R$ 10
Não disponível

TEATRO
Por Que A Gente Não É Assim? Ou Por Que A Gente Não É Assado?
Para dar conta da rotina caótica e dos novos desafios, os personagens são obrigados a se

transformar rapidamente, trocando de máscaras e atitudes o tempo inteiro, numa combinação
maluca. Na tentativa de se adequarem às máscaras que criaram para si, todos vão revelando suas
estranhezas e excentricidades.
Largo Cruzeiro de São Francisco, Centro
10h 30
R$ Grátis
Não disponível
www.filte.com.br

Baldroca
Narrativa sobre a saga de Mané Fulô contra o valentão do lugar, Targino. Prestes a casar com Maria
das Dores, Mané tem seu casamento ameaçado pelo valentão. Sem saída, ele é obrigado a
enfrentá-lo. Mas Mané contará com uma ajuda extra para o desafio, mesmo com a ameaça de
perder seu maior bem, a burrinha Beija-Flor.
Arena Sesc, Pelourinho
16h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

Alegria de Viver
Em cena, o encontro entre escultor e escultura e o jogo que lida com o enigma da criação: quem é
o artista e quem é a obra de arte? Cansado do seu antigo estilo, um escultor decide vender suas
obras antigas para descobrir novas formas de criação. Uma de suas esculturas ganha vida para
reivindicar seu lugar. Como em um caleidoscópio, os dois personagens trocam de posições e papéis
em momentos que repleto de humor, reviravoltas e movimento.
Teatro Molière, Av. Sete de Setembro, Centro
16h
R$ 10 e 5
Não disponível
www.filte.com.br

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.
Museu Rodin Bahia, Graça
13 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6982

Quarta-feira, 5/9
MÚSICA
Marcos Saback
O violonista, intérprete e compositor traz no repertório temas de sua autoria e arranjos diversos de
clássicos da MPB e da música latino-andaluza.
Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 15
Não disponível

Juraci Tavares
No repertório, destaque para a canção “Negrume da Noite”, composta por Juraci Tavares e seus
parceiros do bloco afro Ilê Aiyê, que gravou a música. Tavares é acompanhado por Marcio Pereira
no violão, arranjos e direção musical, e por Nielton Marinho na percussão.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h
R$ 12
Não disponível

TEATRO
Mira. Extraordinárias Diferenças Sutis Igualdades
Propõe ao público um “olhar” aumentado, agigantado sobre nossas mais puras relações; é através
das brincadeiras infantis, que este estranho mundo se revela. Os Bonecos Gigantes, uma releitura,
livremente inspirados nas obras do artista plástico Espanhol Joan Miró, representam estranhas
formas de vida com capacidade de mostrar a realidade de forma simples e simbólica.
Largo Cruzeiro de São Francisco, Centro
10h30
R$ Grátis
Não disponível
www.filte.com.br

Era Uma Vez...Contarina Poesia Andarilha
Com texto e criação do poeta Josin, espetáculo apresenta Contarina, que vem do interior para
declamar as histórias de suas andanças pela Bahia.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 9154-4467

Bela Adormecida – Picada da Morte
Através de quatro versões diferentes, o espetáculo discute a origem, porquês e consequências da
picada que causou o sono encantado da princesa contemporânea.
Dubliners Pub, Rio Vermelho
21h
R$ Grátis
(71) 3245-2913

EXPOSIÇÃO
Humanos, Ponto Interior

A partir desta reflexão, artistas plásticos que buscam representar o ser humano, suas necessidades
e seus sonhos, foram convidados a participar da exposição “Humanos, ponto interior”.
Biblioteca Pública Central da Bahia, Barris
8h 20 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6000/6084

Bahia – Litoral e Sertão
Fotografias e postais datados do início do século XX, de diferentes cidades do interior do Estado,
revelam a importância da nossa formação geopolítica, ressaltando o impacto da exploração colonial,
do povoamento heterogêneo, e a pluralidade de atividades econômicas exercidas tanto na região
litorânea quanto no sertão.
 Museu Tempostal, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6382

EM CAMAÇARI
CURSO
Arte Circense
A Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), em parceria com a Fundação Nacional de Artes
(Funarte), oferece na Cidade do Saber (CDS), a Oficina de Tecido, modalidade que faz parte das
artes circenses. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas entre os dias 27 e 31 de agosto,
das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Núcleo do Teatro Cidade do Saber. No ato, o candidato deve
apresentar o formulário de inscrição, que pode ser obtido no site www.funceb.ba.gov.br. Estarão
disponíveis 20 vagas, sendo 10 para o turno matutino e 10 para o vespertino.
Cidade do Saber, Camaçari
(Sob Consulta)

R$ Grátis
Não disponível
 www.funceb.ba.gov.br

JUAZEIRO
CINEMA
Circuito Popular de Cinema
Na programação de setembro o Circuito Popular de Cinema exibirá cinco documentários que
compõem a mostra MPB no Cinema: Clementina de Jesus, João do Vale, Povo Marcado, Noitada do
Samba e Samba Riachão.
Centro de Cultura João Gilberto, Juazeiro
04, 11, 18 e 25/09 às 10, 15 e 19h
R$ Grátis

Não disponível
 www.cultura.ba.gov.br/cpcv

FaçArte
Poesia: Eu te Amo
Autor: Chico Buarque
Ah, se já perdemos a noção da hora
Se juntos já jogamos tudo fora
Me conta agora como hei de partir
Se, ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios
Rompi com o mundo, queimei meus navios
Me diz pra onde é que inda posso ir
Se nós, nas travessuras das noites eternas
Já confundimos tanto as nossas pernas
Diz com que pernas eu devo seguir
Se entornaste a nossa sorte pelo chão
Se na bagunça do teu coração
Meu sangue errou de veia e se perdeu
Como, se na desordem do armário embutido
Meu paletó enlaça o teu vestido
E o meu sapato inda pisa no teu

Como, se nos amamos feito dois pagãos
Teus seios inda estão nas minhas mãos
Me explica com que cara eu vou sair
Não, acho que estás só fazendo de conta
Te dei meus olhos pra tomares conta
Agora conta como hei de partir

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
www.fgs.org.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.

