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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
Pra começar a aquecer os motores para o verão de Salvador, Jau e Olodum iniciam temporada de
ensaios; cantor e banda se encontram no palco do Trapiche, animando as noites dos
soteropolitanos. Trapiche Barnabé, Comércio. 1/11. 19h. Preço dos ingressos: de 40 a 160 reais.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 1º/11
MÚSICA
Marcelo Timbó

O cantor lança seu primeiro disco autoral, Seja bem-vindo, com temporada de shows no mês de
novembro. O artista fará os chamados 'Encontros', como define o próprio Timbó, no Rio Vermelho,
onde mostrará a seu público uma nova faceta de sua carreira: além do lado intérprete, Timbó
também se mostra, a partir deste álbum, como compositor, assinando oito das onze canções.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
19h
R$ 30 e 15
(71) 3616-7061

39° Aniversário do Ilê Aiyê

Com participação da cantora Margareth Menezes, Band`Ayê e cortejo percussivo pelas ruas da
Liberdade, Ilê Aiyê comemora seu 39º aniversário.
Centro Cultural Senzala do Barro Preto, Liberdade
22h
R$ 40 (Camarote) e 20 (Pista)
Não disponível

TEATRO
A Alma Encantadora do Beco
Inspirado no livro de João do Rio - A Alma Encantadora Das Ruas, o espetáculo passeia por textos e
músicas que fazem da rua um espaço privilegiado e ambíguo, de vida e morte, de encontros e
abandonos. A produção também foi inspirada pelo trabalho de O’hara, que há quatro anos comanda
as noites de quinta-feira na Barra.
Beco da Off, Barra
21h
R$ Grátis
Não disponível

Instantâneos

O espetáculo é inspirado no topeng (teatro/dança dos rituais de Bali) e no teatro popular brasileiro.
Sem palavras, aborda o ser humano e suas relações através de situações cotidianas; a forma
simples e lúdica a maneira como habitamos o mundo.
Teatro Sesc Senac Pelourinho, Pelourinho
18h
R$ 12 e 6
Não disponível

CINEMA
A Arte de Amar
Cinco histórias de amor e pessoas que se encontram por acaso. Achille (François Cluzet) está
sozinho, mas acredita que pode viver uma aventura com sua nova vizinha. Emmanuelle (Ariane
Ascaride) quer deixar seu marido Paul (Philippe Magnan) para viver em liberdade. Vanessa (Élodie
Navarre) admite ao seu companheiro que deseja dormir com um colega. Zoé (Pascale Arbillot)
oferece o próprio marido para a amiga Isabelle (Julie Depardieu), que também vai ajudar a
desconfiada Amélie (Judith Godrèche) a testar a fidelidade de um possível namorado.
Espaço Unibanco de Cinema – Glauber Rocha, Centro
Sob consulta

R$ 10 e 5
(71) 3011-4706/ 3322-0302

EXPOSIÇÃO
Uma Ilha Celta Chamada Brasil
Exposição da artista visual Darlene Bezerra conta com nove pinturas e oito instalações, além de
réplicas de peças históricas e objetos com design celta, vindos da Irlanda, Inglaterra, EUA, França,
Portugal e vários lugares do Brasil, que mostram um pouco da civilização celta abordando temas
como a natureza, o feminino, a religiosidade, mitologia, sociedade, história e lendas celtas famosas
como: Tristão e Isolda, Rei Arthur e O Monstro do Lago Ness.
Galeria EBEC, Pituba
7 às 18h
R$ Grátis
Não disponível

Sexta-Feira, 2/11
MÚSICA
Bruno Masi
Para brindar a chegada do fim de semana nada melhor do que aproveitar a noite tomando uma
Budweiser. Tudo isso ao som do cantor Bruno Masi, que traz para a sua temporada de shows um
repertório especial num mix de Rock Pop, Rock Internacional e Nacional, além das canções do
grupo Super Fly.
Padaria Bar, Rio Vermelho
21h
R$ 30 (Homens) e 20 (Mulheres)
(71) 3018-4413

TEATRO
Muvuca
O espetáculo é uma pesquisa sobre a diversidade, num contexto intercultural e hiperconectado. A
coreografia, também assinada por Cristina Castro, explora as ideias de atração e repulsão, disputa e
partilha, típicas dos encontros entre culturas. Construídos tendo como base cinco “blocos”,
organizados como pequenos contos, os movimentos foram inspirados em sentimentos despertados
por cores – além dos tons primários, azul, amarelo e vermelho, o branco e o preto.

Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

R$1,99 de Ricardo Castro
Divertido e emocionante, o espetáculo faz refletir sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do
mundo e é atualizado a cada nova sessão da peça. R$1,99 é escrito, dirigido e interpretado por
Ricardo Castro, que em cena assume também as funções de figurinista, sonoplasta, iluminador,
cenógrafo e até a função de bilheteiro, recebendo o público na entrada do teatro.
Teatro Molière, Centro
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Travessias Poéticas – Gaiola das Moscas

O espetáculo conta a história de Zuzé que é um curioso comerciante, vendedor de cuspes que, para
salvar os negócios, se torna vendedor de moscas. Sua mulher, cansada das ideias do marido, se
encanta por um forasteiro vendedor de "pintadas" de batons.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 20 e 10
(71) 3283-7862

EXPOSIÇÃO
Um Olhar Livre
Exposição do fotógrafo Anatanas Sutkus, com curadoria de Luiz Gustavo Carvalho, conta com 120
imagens em preto e branco que retratam o cotidiano da União Soviética. As fotografias registradas
desde a década de 50 até a queda do regime, no início dos anos 90, destacam o povo simples, a
rotina e a expressão particular de cada indivíduo.
Caixa Cultural, Centro
9 às 18h
R$ Grátis
(71) 3241-4200

CINEMA
Gonzaga – De Pai Para Filho

Um pai e um filho, dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca do Morro
de São Carlos. Encontros, desencontros e uma trilha sonora que emocionou o Brasil. Esta é a
história de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, e de um amor que venceu o medo e o preconceito e
resistiu à distância e ao esquecimento.
Espaço Unibanco de Cinema - Glauber Rocha, Centro
Sob consulta
R$ 17 e 8,50
(71) 3011-4706/ 3322-0302

Sábado, 3/11
MÚSICA
Festa Black House

O evento é uma ideia que surgiu da parceria entre grupos de Rap e bandas locais de Salvador, com
o objetivo de divulgar o som alternativo ligado a música negra. Em sua terceira edição, o evento
traz os grupos SuspeitoUmDois, Os Agentes e Soul Negro, além do grupo de samba, Filosofia de
Quintal.
Europa Club, Rio Vermelho
22h
R$ 15
Não disponível

Jam No MAM
O evento que há 13 anos vem reunindo amantes do jazz e da MPB, no Solar do Unhão, acontecem
todos os sábados do ano, com pausa apenas no sábado de Carnaval. O Jam no MAM oferece
apresentações de música instrumental com uma banda base formada por Ivan Huol, Ivan Bastos,
André Becker, André Magalhães, Rowney Scott, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Orlando Costa e Joatan
Nascimento. Como toda jam session, é permitida a apresentação de músicos que, sem ensaio
prévio, sobem ao palco.
MAM-BA, Comércio
18h
R$ 6 e 3
Não disponível

Silvia Manchete

A cantora e compositora carioca volta a Salvador para show de lançamento do DVD Extravaganza.

Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
21h
R$ 30 e 15
Não disponível

Meu Preto
O grupo foi formado em outubro de 2008, por seu band leader Marcos Lyra – cantor e com ele os
músicos Tiago Brasil - batera - e Igor Cerqueira - contrabaixo, dentre outros.
Padaria Bar, Rio Vermelho
21h
R$ 30 (Homens) e 20 (Mulheres)
(71) 3018-4413

TEATRO
Guerreiro
A Cia. Picolino presta homenagem ao cineasta Glauber Rocha no espetáculo 'Guerreiro', e mostra o
jeito de Glauber filmar, de pensar o Brasil, de lidar com a ditadura e de não ter medo de assumir
posições polêmicas. Os efeitos tecnológicos cênicos de imagem, luz e som utilizados, fazem ainda
de “Guerreiro” um espetáculo de multi-linguagens, em acordo com a estética proposta por Glauber
Rocha em suas obras.
Circo Picolino, Pituaçu
19h
R$ 10 e 5
(71) 3363-4069

TEATRO INFANTIL
Galinha Pintadinha
Espetáculo musical que alia diversão e informação; utilizando-se dos seus personagens famosos e
queridos pelas crianças para por meio deles fazer um resgate de canções populares infantis com
muita dança e histórias engraçadas.
Teatro Jorge Amado, Pituba
16h
R$ 60 e 30
(71) 3525-9720

Leiturinhas Musicadas - Os Músicos de Bremen
Dirigido por Caíca Alves, com atuação de Evelin Buchegger, Kátia Leal, Sama Buchegger e Lara Leal,
o espetáculo revela a trajetória de quatro animais: um jumento, um cachorro, uma gatinha e uma

galinha, que, por estarem velhos e inúteis, são maltratados por seus donos. Juntos descobrem uma
forma de ser feliz.
Teatro Molière, Barra
16h
R$ 10 e 5 (meia levando um livro para doar a uma instituição de caridade)
(71) 3525-9720

EXPOSIÇÃO
Jorge Amado e Universal
A mostra traz fotografias, objetos, folhetos de cordel, filmes, entre outros itens, sendo que parte do
conteúdo nunca foi vista pelo público. Jornalista, romancista e memorialista, o escritor baiano é um
dos maiores protagonistas da literatura brasileira.
MAM-BA, Av. Contorno
14 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
O Monge

Madri, século 18. Abandonado à porta de um monastério, Ambrósio (Vincent Cassel) acaba sendo
criado pelos frades Capuccinos. Após crescer, ele também se torna um frade e excelente pregador,
cujos sermões atraem multidões e o fazem ser admirado por todos. Vivendo sob extremo rigor e
virtude absoluta, ele tem certeza de que sua vida está livre de qualquer pecado, até que o diabo
decide tentá-lo.
Saladearte - Cinema do Museu, Corredor da Vitória
Sob consulta
R$ 19 e 9,50
(71) 3338-2241

Domingo, 4/11
MÚSICA
Marcela Bellas
A cantora apresenta o elogiado show pop romântico Achei Music, que reúne canções autorais e de
outros compositores e que fazem parte dos seus três álbuns - Será que Caetano vai Gostar (2009),

álbum solo; Undergrude (2010), em parceria com Jorge Papapá e Helson Hart e MIM - Cohen e
Marcela (2010), em parceria com o paulistano Daniel Cohen). O repertório reunirá algumas das
músicas mais conhecidas da baiana, como “Alto do Coqueirinho” e “Esse Samba”, além de “Pra
Longe”, “Bosque do Prazer” e “Acreditei”.
TCA, Campo Grande
11h
R$ 1
(71) 3535-0600

Grupo Casa Verde - Roda de Choro
O repertório está basicamente ligado ao Choro de compositores como: Jacob do Bandolim,
Pixinguinha, Garoto, dentre outros. Entretanto, o Grupo executa músicas de compositores baianos
como Roberto Mendes, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, compositores do próprio grupo e clássicos da
música popular brasileira instrumental e do Jazz.
Espaço Cultural D’venetta
20h
R$ 60 e 30
Não disponível

TEATRO
Jogo da Memória
Espetáculo sobre a memória e o esquecimento. O texto apresenta oito personagens envolvidos em
um incidente comum: um acidente de trânsito. Em diferentes locais e sob pontos de vistas distintos,
as personagens atravessam o fato e tentam reconstituí-lo a partir de suas percepções.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

Travessias Poéticas – Chuvas Pasmadas
Encena o conto homônimo do escritor moçambicano Mia Couto. O espetáculo, no entanto, não
procura, em chão de África, a imagem da terra árida; entrevê, nas relações humanas, centelhas de
gotas que não se desempenham. A chuva é o Avô que, em rio seco, mingua sonhos de navegar até
o mar.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ 20 e 10
(71) 3283-7862

GASTRONOMIA
Sal e Brasa
O rodízio é muito bom e conta com carnes exóticas, como capivara, jacaré, javali e avestruz. O Bufê
é bem variado, conta com pratos da cozinha japonesa e frutos do mar, além de carpaccio, caviar,
salmão. Pra quem gosta de variedade é uma boa pedida! Você ainda pode pedir porção de camarão
com molho tártaro. Possui manobrista e tem ambiente climatizado.
Rua Carimbamba, 917, Pituaçu
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3461-1999

Quattro Amici Pizzeria

Em seus dois fornos a lenha são assados finos discos de massa com cobertura, na medida, sem
exageros. O uso de ingredientes como o azeite extravirgem empregado na massa e o tomate
italiano sem pele usado para diminuir a acidez do molho contribuem para a qualidade da pizza
campeã.
Salvador Shopping, piso L3, Pituba
Sob consulta
R$ 25
(71) 3341-7404

Segunda-feira, 5/11
MÚSICA
Projeto Qual é a Da Noite?
O projeto promove a cada segunda-feira uma apresentação teatral seguida de festa com DJ’s no
comando da pista. Uma das características do projeto, que tem o apoio cultural da FUNCEB, é que
todos os espetáculos da programação são monólogos, mas as linguagens são diversas: comédia,
drama, solo performático. A pista também será invadida por diversos estilos, do Eletrohouse ao
Tribal, passando por Hip Hop, Soul, Funk, Reggae, Bossa Nova, Dub, Drum and Bass, Samba Rock e
Reggaeton.
Sankofa African Bar e Restaurante, Pelourinho
19h
R$ 10
(71) 3321-7236/ 8779-5707

EXPOSIÇÃO
8x1
A exposição consiste em oito mostras consecutivas de curta duração (uma por semana), utilizando
um mesmo espaço. A cada segunda-feira será realizada a abertura de uma mostra diferente, a
partir das 17h. Desta vez será Outros Desejos, de Josemar Antônio. Além das mostras, estão
programados bate-papos com os artistas nas manhãs de quarta-feira (a partir das 10:00).
Galeria Cañizares, Canela
9 às 17h
R$ Grátis
(71) 3283-7917

CINEMA
Fanaa

Zooni é uma garota cega que se apaixona por Rehan, um mulherengo, mas quando tudo parecia
que iria terminar bem, ele morre num atentado terrorista. Rehan escondia um segredo que pode
levar Zooni e sua família a destruição.
Saladearte – Cine XIV, Pelourinho
Sob consulta
R$ 6
(71) 3321-1948

Polissia

O filme mostra a rotina da Brigada de Proteção ao Menor, em Paris, na investigação de aliciadores
de menores, trombadinhas, pais abusivos e pedofilia. Ao mesmo tempo, o imprevisível Fred (Joey
Starr) deverá aprender a cooperar com a impassível Melissa (Maïwenn), fotógrafa enviada pelo
Ministério do Interior para realizar um livro sobre o trabalho da corporação.
Saladearte – Cine XIV, Pelourinho
Sob consulta
R$ 6
(71) 3321-1948

Terça-feira, 6/11

MÚSICA
MPB – Música Preta Baiana
Como parte da programação do projeto, os músicos fotografados se apresentarão às terças-feiras
de novembro, no palco do Visca Sabor & Arte, sempre às 20h, com entrada franca. Serão cinco
apresentações cada noite. Entre os artistas registrados pela lente da fotógrafa estão Larissa Luz,
Dão, Flávio Assis, Mariella Santiago, Soraia Drummond, Jorge Hilton, Manuela Rodrigues, Peu
Meurray e Afro Jhow.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
20h
R$ Grátis
(71) 3034-1688

TEATRO
Quem Empurrou Ludmilla Folker?
Vários suspeitos e apenas um mistério: quem empurrou do 21º andar a herdeira de 21 milhões de
dólares, Ludmilla Folker. Quem Empurrou Ludmilla Folker? levará ao palco todos os suspeitos para
interrogação. O espetáculo é fruto do Curso de Teatro Para Quem?, com texto coletivo e elenco
formado por Camila Jatobá, Lúcio Urbanetto, Mário Garcia Júnior e Venicius Castro. A assistência de
direção é de Fernando Ishiruji e a direção é de João Figuer.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7060/ 7064

Cantando o Brasil
A Arena Companhia de Artes apresenta música erudita brasileira no espetáculo 'Cantando o Brasil',
que aborda as obras dos grandes músicos da MPB como Chiquinha Gonzaga, Heitor Villa-Lobos,
Marlos Nobre, Waldemar Henrique, Lorenzo Fernandez e Alberto Costa.
Espaço Xisto Bahia, Barris
20h
R$ 10
(71) 3117-6155

Siré Obá
A Festa do Rei (Cia Nata - BA) uma celebração, uma homenagem às divindades africanas que
compõem a cosmogonia iorubana. Espetáculo-festa, com uma dramaturgia lírica.

Teatro Sesc Senac Pelourinho, Pelourinho
19h
R$ 12 e 6
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Cadê A Bonita
Mostra do fotógrafo italiano radicado no Brasil, Marco Illuminati, é composta por 36 trabalhos, onde
mulheres moradoras do subúrbio foram fotografadas pelo artista, que conviveu durantes dois anos
participando do projeto sociocultural e educativo Acervo da Laje. Parte do conjunto das peças são
apresentadas encaixadas em plataforma de madeira como suportes superpostos, que formarão
módulos distribuídos no chão em torno dos quais o público poderá circular.
Galeria Pierre Verger, Barris
9 às 21h
R$ Grátis
(71) 3103-4141/4131

CINEMA
Banda Queen

Exibição do show Hungarian Rhapsody Queen, que aconteceu em Budapeste em 1986. Sucessos
como Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I want to Break Free e We are the
Champions poderão ser relembrados em uma das últimas apresentações da banda.
UCI Orient Shopping Paralela, Paralela
21 e 0h
R$ 40
(71) 3555-7019

Expedicionários
O documentário acompanha o trabalho dos Expedicionários da Saúde, organização sem fins
lucrativos composta por profissionais da saúde voluntários, que já realizaram mais de 900 consultas
e cerca de 200 cirurgias, na região da floresta amazônica.
Sala de Arte – PAC – UFBA, Canela
12h40
R$ 15 e 7,50
(71) 3237-2331

Quarta-feira, 7/11
MÚSICA
Banda Eva

A Banda Eva promove mais uma edição da festa beneficente. Desta vez, a boa ação do grupo
ganha dois dias. O dinheiro arrecadado será destinado à Creche Escola Criança Feliz da Grande
Sussuarana. No primeiro dia, o grupo apresenta canções do Conexão Nagô (CN), a exemplo de
'Bom te Ver, 'Circulou', 'Preta' e 'Bahia com P'. Já no segundo dia, será a vez do Rede Tambor (RT),
com músicas como 'Balanço Rede Mar', 'Gratidão', 'Sobre o Amor' e 'Além de Todo Mal', entre
outras.
TCA, Campo Grande
16h
R$ 40 e 20
(71) 3117-4889

TEATRO
História de Nós Dois
O espetáculo, comédia romântica encenada por Alexandra Richter e Ernesto Picollo, conta as
venturas e desencontros de um casal já separado, que revê a sua própria história na noite em que
o marido vai buscar seus pertences no apartamento. Edu é um homem dividido entre o desejo de
ascender profissionalmente, a vontade de manter um casamento e o sonho de se manter
eternamente livre. Já Lena é uma mulher 'partida' entre carreira, maternidade e paixão.
Teatro Sesc Senac Casa do Comércio, Caminho das Árvores
19h30 e 21h30
R$ 70 e 35
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Acervo MAB – Coleções
Mostra do acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e
europeias, cristais e outros objetos de coleções como uma série de cerca de 200 desenhos de
Carybé.
Museu de Arte da Bahia (MAB), Corredor da Vitória
13 às 19h

R$ Grátis
(71) 3117-6902

EM GUANAMBI
TEATRO
Um Plano Para Salvar o Planeta
O espetáculo transmite uma valiosa lição de cidadania e respeito por todos os seres vivos do
planeta. Inclusive o próprio homem! Um espetáculo musical inteligente, divertido e interativo.
Produzido com todo o cuidado e carinho que Mauricio de Sousa imprime a todas as suas criações e
que vai contagiar a adultos e crianças de todas as idades!

Centro de Cultura de Guanambi, Guanambi
20h (3 e 4/11)
R$ 5 e 2,50
Não disponível

TEATRO INFANTIL
Os Saltimbancos

A história é narrada como uma alegoria política e fala do encontro de quatro animais. Na história, o
burro representa a inteligência; a galinha, a classe operária; o cachorro, os militares e a gata, os
artistas. O barão, inimigo dos animais, é a personificação da elite, ou dos “detentores do meio de
produção”. O espetáculo mostra que devido aos maus tratos, os animais fogem de seus patrões e
juntos decidem formar um grupo musical, rumando à cidade para começar a carreira artística, mas
no caminho encontram seus antigos donos e temendo serem novamente escravizados, resolvem
enfrentá-los.

Centro de Cultura de Guanambi, Guanambi
18h (3 e 4/11)
R$ 5 e 2,50
Não disponível

FaçArte
Música: Ana e o Mar
Autor: Teatro Mágico

Veio de manha molhar os pés na primeira onda
Abriu os braços devagar... e se entregou ao vento
O sol veio avisar... que de noite ele seria a lua,
Pra poder iluminar... Ana, o céu e o mar
Sol e vento, dia de casamento
Vento e sol, luz apagada num farol
Sol e chuva, casamento de viúva
Chuva e sol, casamento de espanhol
Ana aproveitava os carinhos do mundo
Os quatro elementos de tudo
Deitada diante do mar
Que apaixonado entregava as ondas mais belas
Tesouros de barcos e velas
Que o tempo não deixou voltar
Onde já se viu o mar apaixonado por uma menina?
Quem já conseguiu dominar o amor?
Por que é que o mar não se apaixona por uma lagoa
Porque a gente nunca sabe de quem vai gostar
Ana e o mar... mar e Ana
Historias que nos contam na cama
Antes da gente dormir
Ana e o mar... mar e ana
Todo sopro que apaga uma chama
Reacende o que for pra ficar
Quando Ana entra n'água
O sorriso do mar drugada
se estende pro resto do mundo
abençoando ondas cada vez mais altas
barcos com suas rotas e as conchas que vem avisar
desse novo amor... Ana e o mar

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
http://www.fgs.org.br
http://www.ibahia.com
http://guiadoocio.com
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.

