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Esta Agenda Cultural é organizada por Ananda Ferreira, Fernando Novaes, Francyele Fraga,
Graziele Mercês e Thaís Matos (Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB).

Veja a TR também no BLOG UNEB: www.blog.uneb.br

Dica da Semana
O Palacete das Artes inaugura a exposição As mulheres de Jorge e O Universo Amado, um tributo
ao escritor baiano no ano do seu centenário, através da arte de duas importantes artistas da Bahia:
Maria Adair e Eliana Kértesz. A exposição foi elaborada cuidadosamente pelas duas artistas há mais
de um ano e meio, pesquisando palavras, expressões e textos de Jorge, escolhidos para
funcionarem como pontos de partida para a criação de cada peça. Palacete das artes Rodin Bahia,
Graça. 13/12. 19h. (71) 3117-6983. Grátis.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 13/12
MÚSICA
Letieres Leite Em Quinteto
Em dezembro, o Visca Sabor & Arte será palco do novo projeto do músico e maestro Letieres Leite.
Fruto de suas pesquisas e estudos, o Letieres Leite em Quinteto apresenta mais um resultado
musical do universo percussivo baiano. Seguindo o mesmo conceito que alia a música ancestral
baiana a conceitos do jazz, o músico experimenta neste projeto uma formação clássica de jazz baixo acústico, piano, bateria, sax/flauta e percussão.
Visca Sabor & Arte, Rio Vermelho
21h

R$ 12
Não disponível

Encontro de Compositores
Jarbas Bittencourt, Arnaldo de Almeida, Manuela Rodrigues, Sandra Simões, Ronei Jorge,
Dão, Pietro Leal, Thiago Kalu, Carlinhos Cor das Águas e Deco Simões são os artistas que fazem
parte do time fixo do Encontro de Compositores que traz a cada apresentação um convidado
diferente. A configuração do espaço, que deixa os compositores espalhados pelo Cabaré dos Novos,
permite uma integração entre público e artista e sempre traz algum convidado. Os artistas têm a
liberdade de explicar a origem de suas composições, contar sobre suas estórias, amores perdidos,
questionamentos sobre a vida e por aí vai.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
20h
R$ 30 e 15
(71) 3083-4600

Concerto de Natal da Arena Cia de Artes
A apresentação traz um repertório diversificado sobre o tema da natividade, com obras de
compositores consagrados, como Händel, Bach e Villa-Lobos, além de populares canções natalinas.
Solar Ferrão, Pelourinho
18h
R$ Grátis
(71) 3117-6445

TEATRO
Câncer
Dirigido por Bertho Filho, espetáculo narra a conflituosa relação entre um proprietário e seu
inquilino, trazendo à tona um diálogo sobre as relações interpessoais contemporâneas.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Rebento

Espetáculo retrata, através da contação de Estórias, Lendas dos Mitos Africanos, a valorização da
cultura e tradições sob religiosidade e afirmação étnica com danças e musicalidade.
Terreiro Oxumaré, Avenida Vasco da Gama
20h

R$ Grátis
(71) 8637-1644

CINEMA
Um Alguém Apaixonado
Um senhor e uma jovem se encontram em Tóquio. Ela não sabe nada sobre ele, e ele acha que a
conhece. Ele a convida para sua casa, ela oferece-lhe seu corpo. Mas nada o que se constrói entre
eles no espaço de 24 horas tem a ver com as circunstâncias deste encontro.
Saladearte – Cine Vivo, Shopping Paseo, Itaigara
Sob consulta
R$ 20 e 10
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Pelos Caminhos de Salvador

Exposição de longa duração apresenta parte da urbanização, crescimento e modernização da capital
baiana através de imagens e fotografias.
Museu Tempostal, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6383

Mostra de Arte Popular
Exposição permanente reúne peças representativas da cultura popular nordestina, coletadas nas
décadas de 1950 e 60 por Martim Gonçalves e pela arquiteta italiana Lina Bo Bardi.
Solar Ferrão, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6357

Sexta-Feira, 14/12
MÚSICA
Circuito de Guitarra Baiana
Grupo formado por Júlio Caldas e Choro Rock lança CD gravado em encontros com mestres da

guitarra baiana na exploração do choro.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ Grátis
(71) 9603-4095

Alexandre Leão
Cantor e compositor traz o melhor da música popular brasileira.
Varanda do Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 8897-9671

Repertório
Os compositores Edil Pacheco, Sandra Simões e Dú Marques se reúnem no propósito de apresentar
ao público canções antigas e recentes de autoria própria, numa iniciativa de valorização do
repertório do samba baiano. Acompanhado por violão, cavaquinho, sete cordas, sax e uma
percussão típica do samba, o trio também recebe o convidado Pedro de Rosa Morais, que
homenageia o sambista Paulinho da Viola.
Ciranda Café, Rio Vermelho
21h
R$ 15
(71) 3012-3963

DANÇA
Rompendo Barreiras

Apresentação de final de ano da Companhia de Danza Española, reunindo danças flamenca e do
ventre.
Espaço Xisto Bahia, Barris
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3337-3258

TEATRO
A Mãe Desbundada
Com adaptação de Sérgio Melo e encenada pelo grupo Fiquetrupe, a peça conta a história de uma
senhora que, para fugir da polícia, entra na igreja e põe-se a confessar sua vida ao padre.

Centro Cultural Ensaio, Garcia
20h
R$ 10 e 5
Não disponível

EXPOSIÇÃO
B de Bando B de Butoh

Com curadoria de Márcio Meirelles, a mostra reúne fotos do processo de colaboração do Bando de
Teatro Olodum com mestre do Buthô Tadashi Endo para a construção do espetáculo “Dô”. Fotos
tiradas no período de fevereiro a novembro de 2012.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
14 às 18h
R$ Grátis
(71) 3083-4600

CINEMA
7ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul
Um total de 37 filmes está na programação da mostra, que se espalha neste mês pelas 26 capitais
estaduais brasileiras e Distrito Federal. O homenageado em 2012 é Eduardo Coutinho, considerado
um dos mais importantes documentaristas da atualidade. O evento objetiva celebrar o aniversário
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas em 10 de dezembro de 1948, exibindo filmes produzidos recentemente nos países sulamericanos. As sessões contam com sistema de audiodescrição e de closed caption.
Sala Walter da Silveira, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-8120

Sábado, 15/12
MÚSICA
Lia Chaves

No novo show Lia Sambando com Amigos, a cantora apresenta o melhor do samba nacional e
composições próprias, ao lado dos amigos Gerônimo, Edil Pacheco, Juliana Ribeiro, Vevé Calasans,
entre outros.

Varanda do Teatro Sesi, Rio Vermelho
Sob consulta
R$ 15
(71) 8115-7717

Juliana Ribeiro
A compositora e intérprete Juliana Ribeiro promete voltar a movimentar o cenário cultural de
Salvador. Na segunda temporada do projeto Amarelo-Verão, a cantora vai unir diferentes
linguagens artísticas em um espaço popular e cheio de histórias e carisma: o Mercado do Rio
Vermelho, o famoso Mercado do Peixe. Será um verdadeiro intercâmbio cultural, em noites de
festas com entrada franca, embaladas por dança, teatro, exposição de fotos, e, claro, música.
Mercado do Peixe, Rio Vermelho
20h30
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
A Arte do (Des)curso
Uma série de temas à disposição do público, que define junto com os atores os caminhos da
apresentação, num espetáculo de Teatro Imediato de Thor Vaz e Nando Zâmbia.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

O Feitiço de Áquila

Léo Áquila apresenta musical composto por apresentações de transformismo, música ao vivo,
números dublados, balé, vitrine viva e ilusionismo.
Boate Tropical, Gamboa de Cima
23h
R$ 30 e 50
Não disponível

Jardim
Espetáculo de palhaçaria feminina apresenta Bafuda (Felícia de Castro) e Ricota (Suzana Miranda)
em situações tragicômicas que oscilam entre cenas de guerra e paz, amor e ódio, união e inveja.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos

20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

EXPOSIÇÃO
No Ar
A exposição propõe ao público uma reflexão sobre a transformação e a passagem do tempo.
Durante a mostra o público poderá conferir a obra inédita da artista Laura Vinci, Diurna, na qual o
texto e a passagem da luz falam poeticamente sobre a ação do tempo. Através das janelas da
Capela, que permanecem sempre abertas, o público poderá acompanhar os desenhos de luz
refletidos no espaço, enquanto leem o texto gravado na parede que comenta essa situação.
MAM-BA, Comércio
14 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
Pelourinho e Comunidade do Maciel
Exibição dos filmes de Vito Diniz e de Tuna Espinheira dentro da programação educativa da
exposição Pelourinho – Um Cartão-Postal da Bahia.
Museu Tempostal, Pelourinho
14h (necessário agendamento por telephone)
R$ Grátis
(71) 3117-6383

Domingo, 16/12
MÚSICA
Alessandra Maestrini
Alessandra Maestrini é uma das importantes atrizes de sua geração, sendo também uma
excepcional cantora, com destacada atuação em musicais, por todo o Brasil. O show Drama’n Jazz
marca o lançamento de seu primeiro CD, com o mesmo nome, e também de sua primeira turnê
solo, como cantora, trazendo no seu repertório clássicos do Jazz e dos musicais, mas também
músicas originais da própria Alessandra, bem como versões de sua autoria, como, por exemplo, a
primeira versão da obra 'Eu Te Amo' para o inglês, aprovada por Chico Buarque.

Teatro Sesc – Casa do Comércio, Pituba
20h
R$ Sob consulta
(71) 3273-8543

Paulinho Alabart

A União de Proteção Animal de Salvador (UPAS) e o Municipal Lounge Bar promovem o AnimAUpas
Sertanejo, um show beneficente onde toda a renda será revertida para a causa animal. O cantor
mineiro Paulinho Alabart e o DJ Daniel Zumba garantem um domingo de muita música, alegria e
solidariedade.
Municipal Lounge Bar, Pituba
17h
R$ 30
Não disponível

DANÇA
Sertania
Com coreografia de Lia Robatto e montado originalmente na década de 1980 pelo BTCA, o
espetáculo ganha nova versão pelos alunos da Escola de Dança da FUNCEB, com participação da
OSBA.
TCA, Campo Grande
11h
R$ 1
Não disponível

TEATRO
Jogo da Memória
Jogo da Memória é um 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

GASTRONOMIA

Boca de Galinha
Embora tenha decoração modesta, a vista para o mar de Itapagipe torna o lugar disputado,
especialmente no fim de tarde. Boca de Galinha é um dos restaurantes mais procurados pelos
apreciadores de uma boa comida baiana.
Rua Almeida Brandão, 90, Plataforma
até as 17h
R$ Sob consulta
(71) 3398-1232

Boteco do França
Localizado no boêmio bairro do Rio Vermelho, o Boteco do França é uma mistura de bar e
restaurante. O cardápio propõe uma variedade de opções baseadas na cozinha brasileira. Para
acompanhar, bebidas como cervejas nacionais e caipirinhas de frutas da estação.
Rua Borges dos Reis, 24-A, Rio Vermelho
até as 0h
R$ Sob Consulta
(71) 3334-2734

Suan Loun
Um dos maiores restaurantes de comida chinesa de Salvador. Famoso pela sua estrutura, culinária e
rodízio e comida japonesa e chinesa.
Rua Airosa Galvão, 4, Barra
até as 23h
R$ Sob Consulta
(71) 3332-2222

Segunda-feira, 17/12
MÚSICA
Cortejo Afro
O Cortejo Afro continua temporada dos tradicionais Ensaios, no Pelourinho, preenchendo as ruas do
Centro Histórico de cores, músicas e muita energia. Nesta edição, a banda É O Tchan fará
participação especial.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho

20h
R$ 40 e 20
(71) 3321-8272

TEATRO
Quem Empurrou Ludmila Folker?
Comédia policial, dirigida por João Figuer, mostra a tragédia de uma herdeira milionária no dia do
seu aniversário.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
20h
R$ Grátis
(71) 9188-7357

DANÇA
Cinderela
O Ballet Helena Palma apresenta o espetáculo Cinderela, contando s história da personagem em
passagens de humor, romance e drama. Produção indicada para crianças e jovens.
TCA, Campo Grande
20h
R$ 30
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Arte Nas Mesas de Natal
O acervo do Museu Carlos Costa Pinto interage com os objetos e a arte desses participantes, que se
inspiraram na estética e na tradição desta data. São seis mesas com os seguintes participantes:
Carla Ribeiro e Paula Moura; João Osmário Filho e Luma Neves; Juçara Telles; Maria Lúcia Andrade;
Priscila Pinheiro Nogueira e Zene Ferreira; Zezé Gantois e Liliana Valente.
Museu Carlos Costa Pinto, Corredor da Vitória
14h30 às 19h
R$ Grátis
(71) 3336-6081

Max, Panóptica 1973 - 2011
Mostra reúne 160 obras do ilustrador e quadrinista espanhol Francesc Capdevila. Com curadoria de

Marta Sierra, a exposição é dividida em quatro blocos, correspondentes as décadas de trabalho de
Max. Os anos 70 estão representados pelo underground em Barcelona quando esteve à frente da
revista 'El Víbora', publicação que trouxe uma nova estética para os quadrinhos do país na época.
Instituto Cervantes, Barra
9 às 19h
R$ Grátis
Não disponível

CINEMA
O Exótico Hotel Marigold
Aposentados britânicos em busca de tranquilidade e custo de vida mais baixo viajam para a Índia
para morar no que acreditam ser um recém-reformado hotel. Muito menos luxuoso do que
aparentava ser nos informes publicitários, ainda assim o charme do local lentamente começa a
despertar vários sentimentos nos novos moradores.
Saladearte – Cine Vivo, shopping Paseo, Itaigara
Sob consulta
R$ 20 e 10
Não disponível

Minha Irmã
Simon (Kacey Mottet Klein) tem 12 anos e ganha a vida com pequenos roubos, em uma estação de
esqui na Suíça. Ele mora com sua irmã Louise (Léa Seydoux) e revende os equipamentos roubados
para vizinhos do conjunto habitacional em que vive. Mas Louise acaba de perder seu trabalho e
passa a depender dos ganhos do irmão. Sem se dar conta, ela torna-se cada vez mais dependente
dele.
Saladearte – Cinema do Museu, Corredor da Vitória
Sob consulta
R$ 15 e 7,50
(71) 3338-2241

Terça-feira, 18/12
MÚSICA
Todo Mundo Rock e Poesia
O som é um passeio por ritmos brasileiros, através de músicas próprias em que se percebem as

mais diversas influências, sem esquecer dos clássicos do rock.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 10
(71) 9919-5903

Gerônimo e Banda Mont’Serrat

O cantor e compositor Gerônimo volta a comandar o projeto Pagador de Promessas, onde recebe
convidados musicais às terças-feiras. Precursor da música afro baiana, quando estimulou a autoestima de uma população de maioria afrodescendentes, com a música intitulada 'Eu Sou Negão',
Gerônimo transformou naquele instante, a possibilidade de todos, indiferente de cor ou credo, se
auto-afirmarem. Com uma banda composta por grandes nomes da música baiana, Gerônimo faz o
público cantar e dançar clássicos da axé music que marcaram época. No repertório, as músicas
'Jubiabá', 'É D’Oxum', entre outras.
Escadaria da Igreja do Paço, Pelourinho
20h
R$ Grátis
Não disponível

Orquestra Museufônica
Museu performático voltado para técnicos e todos aqueles que trabalham em museus, objetivando
um aprendizado teórico-prático do manuseio e conhecimento de instrumentos musicais.
Palácio da Aclamação, Centro
17h30
R$ Grátis
(71) 3117-6147

TEATRO
Gleeter – Uma Ideia Brilhante
O espetáculo apresentará em cena, uma jovem que sofre bullying e que por meio da música e do
sonho de ser uma estrela, tentará resolver as desigualdades existentes entre os alunos do Colégio,
vencendo as barreiras do preconceito.
TCA, Campo Grande
20h
R$ 40 e 20
(71) 3535-0600

EXPOSIÇÃO
Anna Bella Geiger Circa MMXI
Circa MMXI evidencia a variedade no uso de meios, técnicas e materiais, tão característicos na obra
da artista, que teve presença marcante nos momentos mais relevantes da arte contemporânea no
Brasil. Seja na construção figurativa da pop arte nos anos 1960 ou no pluralismo estético da
sociedade pós-industrial dos anos 1990, ela sempre se mostrou autêntica e de vanguarda.
Centro Cultural Correios, Pelourinho
10 às 18h
R$ Grátis
Não disponível

Quarta-feira, 19/12
MÚSICA
Bloco Afro Os Negões
O bloco afro Os Negões promove seus ensaios culturais no Pelourinho, com convidados.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
19h
R$ Grátis
(71) 3321-8272

Carla Lis e o Samba Mesclado
Grandes clássicos da MPB e suas vertentes, em estilos variados que vão do samba-reggae à música
popular.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 15
(71) 9322-6383

TEATRO
Em Si
A Cia de Dança Antonio Valter Leone apresenta seu espetáculo inspirado na série de
TV Glee, abordando temas como preconceito e bullying, mostrando formas para superá-los através
da música.

TCA, Campo Grande
18 e 20h
R$ 20 e 10
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Os Brinquedos Que Moram Nos Sonhos

A mostra, com curadoria de Sylvia Athayde e David Glat, é composta por 1.500 brinquedos, e os
espaços do Museu estarão divididos por temas como “A Sala de Brinquedos”, “A Sala dos sonhos”,
“A Sala do Espetáculo”, “A Sala do Medo”, “A Sala das Reciclagens”, “A Sala do Desafio”, “A Sala
das Representações” e a das “Instalações Multitemáticas”.
MAM-BA, Comércio
13 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6902

Gravura e Litogravura
Mostra do resultado final das produções dos alunos do segundo semestre de 2012 dos cursos de
gravura em metal e litogravura nas oficinas de Arte do MAM-BA.
Museu Eugenio Teixeira Leal, Pelourinho
9 às 18h
R$ Grátis
(71) 3321-8023

CINEMA
Holy Motors
Monsieur Oscar é um homem sombrio que viaja de uma vida para a outra. Ele alterna-se entre ser
um assassino, um pedinte, um industrial, um monstro e um pai de família. Ele parece ser um ator
representando, mas onde estão as câmeras? Oscar vaga acompanhado por Céline, que dirige o
enorme carro que o transporta pelos arredores de Paris. Como um assassino que se move de morte
em morte, ele persegue a beleza e o motor da vida, as mulheres e os fantasmas da sua memória.
Saladearte – Cine XIV, Pelourinho
Sob consulta
R$ 6
(71) 3321-1948

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Sentidos Construídos
Para qualquer canto que se olhe, um novo sentimento desabrocha. Cada obra de arte comunica-se
com o observador, provocando reflexões que alimentam a paz ou até mesmo um incômodo. Saltar
de um extremo a outro num relance. Tal experiência poderá ser vivenciada durante o tempo de
permanência da Exposição Sentidos Construídos no Foyer da Cidade do Saber.

Cidade do Saber, Camaçari
17h (até 16/12)
R$ Grátis
Não disponível

LAURO DE FREITAS
MÚSICA
Linguagem Encantada do Nordeste
A Linguagem encantada do Nordeste encerra o ano letivo homenageando Gonzagão com os alunos
da Escola Matisse.
Cine Teatro Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
18h (15/12)
R$ Grátis
Não disponível

DANÇA
VIII Festival de Dança da Academia de Dança Espaço VM
A Cultura e Arte da Dança dar aos participantes a oportunidade de mostrar seu talento e
desenvolvendo em palco em coreografias solo duo ou em grupo.
Cine Teatro Lauro de Freitas, Lauro de Freitas
8h (16/12)
R$ 10 e 5
Não disponível

FaçArte
Música: Eu Só Quero Um Xodó
Intérprete: Luiz Gonzaga
Que falta eu sinto de um bem
Que falta me faz um xodó
Mas como eu não tenho ninguém
Eu levo a vida assim tão só...
Eu só quero um amor
Que acabe o meu sofrer
Um xodó pra mim
Do meu jeito assim
Que alegre o meu viver
Que falta eu sinto de um bem
Que falta me faz um xodó
Mas como eu não tenho ninguém
Eu levo a vida assim tão só...
Eu só quero um amor
Que acabe o meu sofrer
Um xodó pra mim
Do meu jeito assim
Que alegre o meu viver...

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://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/
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.

