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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
A Caixa Cultural abre vagas para diversas oficinas, voltadas para públicos de todas as idades. Neste
mês de janeiro, as aulas são de criação de turbantes, penteados afro, percussão e construção de
instrumentos, uso do corpo como instrumento de expressão e graffiti. Em fevereiro, haverá curso
de fotografia digital. Confira a programação completa no espaço ou pelo telefone. Caixa Cultural,
Centro. Até Fevereiro. R$ 1Kg de alimento. (71) 3421-4200.
Por Fernando Novaes, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 17/1
MÚSICA
Enxaguada Du Bonfim

Carlinhos Brown abre a temporada de eventos do verão baiano com pé direito, com a tradicional
Lavagem do Bonfim. A festa contará com as participações de Léo Santana do Parangolé, Péricles e
Rafah.
Museu do Ritmo, Comércio
14h
R$ 40,00
(71) 3242-0214

Dão - Carnaval Pipoca

A mistura de sons ditará a noite do Carnaval Pipoca. Dão e as bandas Sankofa e Coletivo di
Tambor apresentarão o show Quilombola Soul.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ Sob consulta
(71) 3321-8272

Diamba – Carnaval Pipoca

A banda Diamba comandará o projeto, apresentando o show Reguitarrice Diamba, que terá como
convidados a banda Bailinho de Quinta e a cantora Taís Nader.
Praça Tereza Batista, Pelourinho
21h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
Mar Morto
Encenado pelos alunos do Curso Livre de Teatro da UFBA, O espetáculo 'Mar Morto', escrito pelo
jovem Jorge Amado em 1936, conta a saga dos mestres de saveiro e outras figuras do cais da
Bahia em sua luta diária pela sobrevivência. Vidas que estão duplamente predestinadas: pelas
agruras do mar e pela sua posição marginal na sociedade soteropolitana. O foco central da
narrativa é a história de amor entre Guma e Lívia.
Teatro Martim Gonçalves, Canela
20h
R$ Grátis
(71) 3283-7862

CINEMA
Em busca da Trúfula Perdida
Uma adaptação do conto clássico do Dr. Suess de uma criatura da floresta que compartilha o eterno
poder da esperança.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3117-6000

EXPOSIÇÃO
Destom
O artista plástico e poeta Tom Alves apresenta a exposição “Destom”, expressando através da
pintura a força dos seus poemas, carregados de suas verdades, sonhos e fantasias.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6000

Sexta-Feira, 18/1
MÚSICA
Babuca

O jovem músico Babuca retorna ao Rio Vermelho, com o show Gabinete de Curiosidades, seu
projeto autoral. O repertório, bastante diverso, consta basicamente de canções autorais, que
exploram arranjos inusitados, e versões de 'Flutuando', de Aderbal Duarte e 'Angela', de Tom
Jobim, com uma interpretação bem original.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

Skanibais

Primeiro ensaio aberto da banda.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
20h
R$ 10 e 5
(71) 3116-2000

Júlio Caldas & Choro Rock
O guitarrista Júlio Caldas e sua banda Choro Rock, trupe conhecida pela divulgação e renovação da
guitarra baiana em seus projetos especiais seguem lançando o CD Circuito Guitarra Baiana. Na
ocasião os músicos vão executar o repertório do disco.
Teatro Sesc-Senac, Pelourinho
20h

R$ Grátis
(71) 3324-4520

EXPOSIÇÃO
História do Cinema Brasileiro
Com acervo raro e contemporâneo sobre o tema.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6060

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$ 23 e 11,50
Não disponível

Sábado, 19/1
MÚSICA
Taii Lopez
No show Pra Falar de Amor, artista faz uma interação entre música, dança, artes visuais e poesia.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 20 e 10
(71) 3329-2418

TEATRO

Bonitinha, Mas Ordinária

A peça narra a história do ex-contínuo Edgard tem de escolher entre o casamento por dinheiro ou
por amor. Apaixonado pela vizinha Ritinha, que sustenta a mãe louca e as três irmãs, Edgard
recebe a proposta de se casar com Maria Cecília, a filha de Werneck, seu patrão, que fora currada.
A trama gira em torno das hesitações de Edgard e traz tensões e desfechos surpreendentes, que
escondem a hipocrisia e o moralismo de fachada da classe média que Nelson Rodrigues soube tão
bem analisar.
TCA, Campo Grande
20h
R$ 10 e 5
(71) 3117-4889

TEATRO INFANTIL
Um Passarinho Me Contou...Histórias Para Ouvir, Cantar e Se Encantar!
O espetáculo é uma sessão de histórias do Teatro Griô inspirado em contos populares brasileiros. A
trama revela a jornada de uma menina em busca de seu periquitinho que fugiu da gaiola. Ao
deparar-se com as histórias contadas por diferentes personagens, ela reflete sobre a importância
da liberdade.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
16h
R$ 20 e 10
(71) 3616-7061

EXPOSIÇÃO
B de Bando e B de Butoh
Exposição com fotos de João Milet Meirelles, Marcio Meirelles e Jorge Washington do processo de
colaboração do Bando do Teatro Olodum com Tadashi Endo, mestre do Butoh, para a construção
do espetáculo Dô.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
14 às 18h
R$ Grátis
(71) 3083-4600

CINEMA
Um Evento Feliz
A doutora Barbara (Louise Bourgoin) conhece o atraente Nicolas (Pio Marmaï) na locadora de vídeos

onde ele trabalha. Os dois sentem uma forte atração um pelo outro e iniciam um relacionamento.
Arrebatados pela paixão, o casal recém formado decide ter um filho. Porém, antes mesmo do bebê
vir ao mundo, o romance se desfaz. Barbara fica sozinha e vai ter de se preparar para ser mãe
solteira.
Saladearte – Cine Vivo, Shopping Paseo, Itaigara
Sob consulta
R$ 25 e 12,50
Não disponível

Domingo, 20/1
MÚSICA
Jú Linares
Artista convida o público para tocar numa roda de tambores. Não é necessária experiência musical
para participar e há um facilitador que dá apoio na experiência.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
17h30
R$ Grátis
Não disponível

Verão Coca-Cola

Evento com foco no público teen apresenta shows aos domingos de janeiro das bandas Restart,
Maglore, Forfun e Yow, além de práticas esportivas radicais.
Praia de Armação, Boca do Rio
Sob consulta
R$ Grátis
(71) 3342-3373

TEATRO
Um Caso de Língua
Um Caso de Língua é resultado de uma vasta pesquisa sobre a formação da Língua Portuguesa no
Brasil e busca ressaltar aquilo que se aproxima e se diferencia da matriz linguística de Portugal e de
outros países colonizados pelos portugueses. Com formato solo, a peça traz dois aspectos inéditos:
primeiro, por fazer uma abordagem da formação da Língua Portuguesa no Brasil por meio do
teatro; segundo, por utilizar-se da literatura sobre a “construção” do idioma para construir um texto
dramático, de viés cômico, sobre aquilo que amalgama como Nação – a língua.

Praia de Armação, Boca do Rio
16h
R$ Grátis
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Bahia – Litoral e Sertão

Exposição de longa duração com fotografias e postais do início do século XX que retratam estas
duas regiões diferentes do estado da Bahia.
Museu Tempostal, Pelourinho
12 às 17h
R$ Grátis
(71) 3117-6383

GASTRONOMIA
Grande Sertão
A decoração é rústica e envolve elementos da cultura nordestina. O restaurante oferece diversas
opções de pratos característicos da cozinha nordestina, como carne seca com purê de abóbora. Nos
finais de semana a casa também oferece deliciosas opções de café da manhã.
Rua Adelaide Fernandes, 122, Costa Azul
7 às 18h
R$ Sob consulta
Não disponível

Cheiro de Pizza
Ter sido eleita pelo júri da Veja como a melhor pizza da cidade faz jus a gestão de qualidade que a
Cheiro de Pizza preza desde que começou em 1992. Massas, saladas e pratos quentes também
fazem parte do menu diversificado desta pizzaria. Novos sabores são lançados constantemente para
enriquecer o cardápio que já conta com mais de 50 sabores de pizzas doces e salgadas.
Av. Vasco da Gama, s/n, Tororó
12 às 0h
R$ Sob Consulta
Não disponível

Segunda-feira, 21/1

MÚSICA
Ensaio do Cortejo Afro
Continua a temporada dos tradicionais ensaios, no Pelourinho, preenchendo as ruas do Centro
Histórico de cores, músicas e muita energia. Nesta edição, a banda Cortejo Afro receberá como
convidado especial Margareth Menezes.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ 40 e 20
(71) 3321-8272

Nara Costa
Uma das maiores representantes do arrocha no Brasil vai levar todo seu romantismo para o Rio
Vermelho. A cantora prepara um show muito especial, com um repertório selecionado, que conta
com todos os sucessos de carreira e até músicas novas.
Botequim São Jorge, Rio Vermelho
21h
R$ 15
(71) 3334-8181

Festa Tequila, Limón Y Salsa
A festa itinerante Tequila, Limón y Salsa volta à cena soteropolitana em 2013. A noite conta com a
apresentação de Chocolate Riveros e a Bus Latino Band, que durante a noite promoverão shows de
Salsa, Bolero e Cha Cha Cha.
Padaria Bar, Rio Vermelho
Sob consulta
R$ 30 (Homens) e 20(Mulheres)
(71) 8745-4252

EXPOSIÇÃO
Visita Mediada Ao Museu Carlos Costa Pinto
Constituída de uma pequena palestra, vídeo sobre a história do museu, seguida da visita ao acervo,
coleções ou uma temática específica.
Museu Carlos Costa Pinto, Centro
14h30
R$ Grátis
(71) 3336-6081

Terça-feira, 22/1
MÚSICA
Walmir Lima
Com o show Antigos Carnavais, os grupos Cama de Voz, Família Batatinha, a cantora Claudya
Costta e o sambista Walmir Lima relembrarão antigos sucessos da folia momesca dentro do projeto
Carnaval Pipoca.
Largo Quincas Berro D’água
21h
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
A Chegada de Lampião no Céu e no Inferno
O texto reúne características regionais, retratando e fortalecendo a cultura popular da literatura de
Cordel de José Pacheco, Rodolfo Coelho e João José da Silva, envolvendo a ficção da passagem de
Lampião pelo céu e pelo inferno.
Terreiro de Jesus, Pelourinho
16h
R$ Grátis
Não disponível

EXPOSIÇÃO
O Livro de Água
Com o objetivo de expandir a poesia para além do livro e dos espaços tradicionais de leitura, a
mostra recria a escrita à mão em videoarte, cartazes e instalações.
MAM-BA, Comércio
13 às 19h
R$ Grátis
(71) 3117-6132

Bibliográfica

Exposição divulga a vida e as obras dos escritores Euclides da Cunha, Casimiro de Abreu e Oswald
de Andrade, que aniversariam neste mês.
Biblioteca Juracy Magalhães Jr, Rio Vermelho
8 às 17h
R$ Grátis
(71) 3116-5360

CINEMA
Os Penetras
A dois dias do réveillon, o apaixonado Beto (Eduardo Sterblitch) vai ao Rio de Janeiro tentar reatar
com Laura (Mariana Ximenes) e, desprezado, tenta o suicídio. Quem o salva da morte é o vigarista
Marco Polo (Marcelo Adnet), que promete ajudar o seu novo e excêntrico amigo a reatar com a
amada. Junto a seu comparsa Nelson (Stepan Nercessian), eles usam todos os truques possíveis
para invadir as festas da alta sociedade carioca, mas nem sempre as coisas saem como o
planejado.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3533-0880

Quarta-feira, 23/1
MÚSICA
Ensaio do Muzenza
O verão se aproxima e com ele o início dos ensaios dos blocos do carnaval baiano. Toda quartasfeiras até o Carnaval, os amantes do reggae e da batida percussiva do samba-reggae se encontram
no Pelourinho, nos ensaios do Muzenza, um dos mais tradicionais blocos afro da Bahia.
Praça Tereza Batista, Pelourinho
20h
R$ 20 e 10
Não disponível

TEATRO
A Cela
A montagem traz à tona o tema da vida no cárcere, sob a perspectiva da voz dessa mulher à beira

da liberdade, num solo da atriz Jacyan Castilho, em co-criação e direção com Cláudio Machado. 'A
Cela' parte do encontro do Groove Estúdio Teatral com o texto homônimo de Michel Azama, autor
francês contemporâneo.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 8 e 4
(71) 3329-2418

EXPOSIÇÃO
Olhar Pra Si
Projeto da arquiteta e urbanista Solange Valladão, mostra uma fotografia que não se propõe a ser
estética, decorativa, jornalística ou documental. A composição de luz, sombras, formas e horizontes,
busca escrever uma poesia que sensibilize o expectador/ leitor para um momento de contemplação,
para silenciar em si um pouco do mundo lá fora.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
 16 às 20h
R$ Grátis
(71) 3329-2418

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.
Saladearte – Cine XIV, Pelourinho
Sob consulta
R$ 6
(71) 3321-1948

EM ALAGOINHAS
TEATRO
Salmo 91

Com texto baseado no livro Estação Carandiru, de Dráuzio Varela, a montagem conta a história de
dez detentos do Pavilhão 9, onde oficialmente 111 foram assassinados. Relato não realista do
massacre, o espetáculo foca na perspectiva do preso sobre a vida marginal.
Centro de Cultura de Alagoinhas, Alagoinhas
20h (23/1)
R$ 1 e 0,50
Não disponível

EUCLIDES DA CUNHA
TEATRO
Sebastiana, A Versátil do Teatro ou Moleque, Cê me Deixe
O espetáculo conta a história de Sebastiana e Bartolomeu, um casal de sertanejos que depois de
passar por diversas cidades do sertão nordestino chegam à capital baiana para apresentar um
espetáculo de teatro de rua e realizar o grande sonho de Sebastiana – tornar-se a mais nova diva
do teatro baiano de feiras.
Praça Duque de Caxias, Centro
10h (22/1)
R$ Grátis

Não disponível

IRECÊ
TEATRO
Brincando Com a Morte
Inspirada nos contos populares de enganar a morte, a peça revela, através de uma trama leve e
divertida, as artimanhas de personagens que buscam alongar mais um pouquinho a sua estadia
aqui na terra. Na montagem são utilizadas técnicas circenses e do teatro de rua como pernas-depau, máscaras, cabeçorras e figurinos inspirados nos folguedos populares do Recôncavo Baiano.
Praça Teotônio Marques Dourado, Centro
16h (22/1)
R$ Grátis

Não disponível

JUAZEIRO
TEATRO
Sacos Vermelhos

Personagens carregam sacos vermelhos que ganham diferentes significações ao longo da cena e
põem em questão nossa forma de existir: nossas escolhas, limitações, medos, frustrações,
expectativas e relações.
Centro Cultural Joao Gilberto, Centro
19h (23/1)
R$ 1 e 0,50

Não disponível

VALENÇA
TEATRO
A Recriação – Uma Brincadeira de Deus

Utilizando linguagens diferentes, o espetáculo busca valorizar a arte como atividade transformadora
e curadora. Além do teatro, teatro de bonecos, de sombras, circo e música compõem a peça
voltada para o público familiar.
Centro Cultural Olívia Barradas, Centro
20h (23/1)
R$ 1 e 0,50

Não disponível

FaçArte
Poesia: A Descoberta
Autor: Oswald de Andrade
Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra
os selvagens

Mostraram-lhes uma galinha
Quase haviam medo dela
E não queriam por a mão
E depois a tomaram como espantados
primeiro chá
Depois de dançarem
Diogo Dias
Fez o salto real
as meninas da gare
Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis
Com cabelos mui pretos pelas espáduas
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas
Que de nós as muito bem olharmos
Não tínhamos nenhuma vergonha.

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
http://www.astormentas.com/PT/poema/2315/Ode%20ao%20Burgu%C3%AAs
http://pensador.uol.com.br/oswald_de_andrade_poemas/
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.

