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

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

Dica da Semana
Janeiro está acabando, mas ainda dá tempo de aproveitar a Temporada de Verão Cênico. O convite
é para o público incluir em sua agenda de verão a ida ao teatro. Em sua 2ª edição, reúne 32
espetáculos em 96 apresentações em 14 cidades baianas. Mais bacana é saber que a plateia pode
experimentar essa mostra em sessões gratuitas ou a preços populares. No site
www.fundacaocultural.ba.gov.br/veraocenico você dá uma olhada nas opções e faz sua
programação ferver, afinal “de segunda a segunda, tem Teatro na Bahia”!
Por Ananda Ferreira, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 24/1
MÚSICA
3 Cordas à Baiana
Ainda na quinta-feira os artistas Alex Mesquita, Alexandre Vargas, Grecco Buratto e Luizinho do
Gêge farão o show 3 Cordas à Baiana. Durante o mês que antecede a maior festa popular do
planeta, o Centro Histórico receberá o projeto “Carnaval Pipoca”, com atrações de Axé, Rap,
Samba, Reggae, dentre outras.
Largo Quincas Berro D´água, Pelourinho
21h
R$ Grátis

Não disponível
Ensaio de Luiz Caldas
O multi-instrumentista, cantor e compositor Luiz Caldas será o anfitrião da temporada de shows
Verão Luiz Caldas onde o artista, também conhecido como "pai da axé music", estreia seu primeiro
projeto de ensaios pré-carnavalescos.
Clube Fantoches da Euterpe, Dois de Julho
21h
R$ 20 e 10
Não disponível

Renatinha Agapito
Show da cantora e compositora com presença de convidados.
Cine Teatro Solar Boa Vista, Engenho Velho de Brotas
20h
R$ 8 e 4
(71) 3116-2000

CINEMA
O Som Ao Redor
A presença de uma milícia em uma rua de classe média na zona sul do Recife muda a vida dos
moradores do local. Ao mesmo tempo em que alguns comemoram a tranquilidade trazida pela
segurança privada, outros passam por momentos de extrema tensão. Ao mesmo tempo, casada e
mãe de duas crianças, Bia (Maeve Jinkings) tenta encontrar um modo de lidar com o barulhento
cachorro de seu vizinho.
Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha, Centro
Sob consulta
R$ 12 e 6
(71) 3011-4706/ 3322-0302

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

EXPOSIÇÃO
Museu Abelardo Rodrigues
Mostra expõe recorte do acervo do museu, com imagens, crucifixos, pinturas, oratórios, mesas de
altar e santos de roca, confeccionados em materiais diversos.
Museu Abelardo Rodrigues, Pelourinho
12 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6440

Sexta-Feira, 25/1
MÚSICA
Orquestrio
Os artistas Luciano Calazans e Hugo Sambone e a Orquestra de Berimbaus Afinados apresentarão o
show Orquestrio. Durante o mês que antecede a maior festa popular do planeta, o Centro Histórico
receberá o projeto “Carnaval Pipoca”, com atrações de Axé, Rap, Samba, Reggae, dentre outras.
Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho
21h
R$ Grátis
Não disponível

Alexandre Leão
O cantor e compositor Alexandre Leão promove temporada de verão, e volta a se apresentar na
Varanda do Sesi, onde gravou um DVD ao vivo, no mês de dezembro.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 3616-7061

CINEMA
Barbara
Verão de 1980. Barbara (Nina Hoss) é cirurgiã pediátrica em um hospital a leste de Berlim. Quando
as autoridades desconfiam que ela deseja passar para o lado oriental da cidade, ela é transferida
para uma pequena clínica no interior, em um vilarejo isolado. Enquanto seu amante, Jörg, que vive
em Berlim oriental, prepara a sua fuga, Barbara começa a receber grande atenção do chefe do
hospital, André (Ronald Zehrfeld). Será que este homem está apaixonado por ela ou apenas
espionando seus atos para o governo?
Sala de arte – PAC – UFBA, Canela
Sob consulta
R$ 17 e 8,50
(71) 3237-2331

EXPOSIÇÃO
Bahia Minha Preta
Exposição apresenta obras - quadros, esculturas, fotos e exibições de filmes - que têm o objetivo de
homenagear a cultura afro. Objetos de artistas que se destacam na cultura baiana também fazem
parte da mostra 'Bahia Minha Preta'.
Centro Cultural Ensaio, Garcia
9 às 20h
R$ Grátis
Não disponível

Sábado, 26/1
MÚSICA
Retrofolia
Os Retrofoguetes comandam a quarta edição na Arena do Sesc Pelourinho do Retrofolia, tradicional
festa pré-carnavalesca da banda formada por Rex (bateria), CH Straatmann (contrabaixo) e Júlio
Moreno (guitarra). No repertório, músicas carnavalescas ganham uma nova roupagem instrumental
ou cantada. Em 2013, o grupo recebe como seus convidados especiais um ex-integrante da
banda, Morotó Slim, e o guitarrista Paulo Chamusca (ex-Terra Samba), além do vocalista do
baile Kaverna. Os cantores Ronei Jorge e Paquito também vão fazer parte da festa.
Teatro Sesc-Senac, Pelourinho
21h

R$ 20 e 10
(71) 3324-4520

Barlavento
O grupo de samba de roda Barlavento faz temporada durante o mês de janeiro no Rio Vermelho
com o show Mariscada na Roda. No repertório, músicas do novo Cd, 'Mariscada na Roda', a
exemplo de 'Vou Navegar', composta por Seu Regis de Itapuã, além de 'A Flor do Dendê', 'Eu sou
da Bahia' e 'Ai de ti, Bahia!' que homenageiam o Estado além de retratar a beleza de suas igrejas,
ladeiras e mulheres.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 3616-7061

CINEMA
A Viagem
O filme vai seguir seis histórias que vão e voltam no tempo, com personagens que se cruzam,
desde o século 19 até um futuro pós-apocalíptico, cada um deles narrador de sua história, de um
simples viajante no Oceano Pacífico em 1850 a um jornalista durante o governo de Ronald Reagan
na Califórnia.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ 18
(71) 3533-0880

TEATRO
Breve Verão
A montagem explora os sentidos e as lembranças dos atores e, principalmente, do público que é
instigado o tempo inteiro a relembrar suas próprias histórias.
Teatro Vila Velha, Campo Grande
18h
R$ 30 e 15
(71) 3083-4600

TEATRO INFANTIL
A Casa da Galinha Pintadinha

Os personagens mais queridos da criançada vão alegrar o público com as músicas preferidas dos

pequenos tais como: Marcha Soldado, ABC, Escravos de Jó, Lava a mão, O Cravo e a Rosa, Ciranda
Cirandinha, Borboletinha, Elefante e muitas outras.
Teatro Jorge Amado, Pituba
11h
R$ 50 e 25
(71) 3525-9720

EXPOSIÇÃO
Mundo Jurássico
Robôs dinossauros gigantes, sala de cinema, réplicas de fósseis, jogos e simulação de escavação
compõem a exposição interativa.
Salvador Norte Shopping, São Cristóvão
12 às 20h
R$ 40 e 20
Não disponível

Domingo, 27/1
MÚSICA
Mariella Santiago e Convidados
Os Encontros de Verão com Mariella & Convidados acontecem com convidados nas áreas de música,

artes visuais e gastronomia. Nos shows, Mariella recebe grandes nomes da nossa música, entre
eles: Chico César, Marcia Castro, Gabi Guedes (Rumpilezz), Mateus Aleluia, Galvão (Novos Baianos),
Paulinho Boca de Cantor, Juliana Ribeiro, Laila Rosa, Rafael Pondé e Bemba Trio.
MAM-BA, Comércio
18h
R$ 16 e 8
Não disponível

Forfun

O projeto Verão Coca-Cola acontece todos os domingos do primeiro mês do ano, terá
apresentações das bandas Restart, Yow, Maglore e Forfun. Destinado ao público jovem, o evento
leva música, esporte e teatro para a Boca do Rio. No dia 27 de janeiro, a banda
carioca Forfun encerra o evento e agita o palco principal montado na Praia de Armação.
Praia de Armação, Boca do Rio

Sob consulta
R$ Grátis
Não disponível

TEATRO
Humor Sem Regras
Revelação dos palcos baianos, Guga Walla vai colocar o humor no roteiro do interior do estado da
Bahia e em algumas capitais do Brasil. À frente do espetáculo 'Humor Sem Regras', o artista baiano
vai mostrar um show cômico, sem classificações.
Praia de Armação, Boca do Rio
16h
R$ Grátis
Não disponível

EXPOSIÇÃO
Dia do Leitor
Mostra em homenagem àqueles que fazem da leitura uma fonte de conhecimento, lazer e diversão.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
8h30 às 21h
R$ Grátis
(71) 3117-6082

GASTRONOMIA
Mr. Mix
É novidade em Salvador, por ser uma das poucas “milkshakerias” da cidade. A bebida é deliciosa,
nutritiva e barata, revigora as energias e melhora o humor de qualquer um. A Mr. Mix disponibiliza
mais de 40 sabores que podem ser personalizados na hora, além de itens como sundaes, açaí e
Donuts, entre outros.
Rua Antônio Cândido de Lima, 132, Cabula
13 às 22h
R$ 4 e 6
Não disponível

Lambreta.com
Servida em molho à base de alho, creme de leite, manteiga e orégano, a lambreta da casa vai à
mesa gratinada em queijo e ao lado de uma cesta de pães. Para quem preferir uma refeição mais

completa, o cardápio dispõe de mix de bacalhau, camarão, polvo, salmão e legumes,
acompanhados de arroz e outras delícias.
Travessa Engenheiro Allioni, 5, Mouraria
12 às 0h
R$ Sob Consulta
3321-8375

Segunda-feira, 28/1
MÚSICA
Os Sete Cabeludos
A banda baiana formada por Paquito (voz), Morotó Slim (guitarra), Rex (bateria), Nuno (baixo) e
Juliano Oliveira (teclados) traz repertório de Roberto Carlos de 1963 a 1972.
Varanda do Teatro SESI Rio Vermelho
22h
R$20
(71) 3616-7053

Harmonia do Samba
Banda realiza ensaios anuais de verão já conhecidos como ‘A Melhor Segunda Feira do Mundo’.
Wet’n Wild, Av. Luís Viana Filho
21h
R$Sob consulta
Não disponível
www.harmoniadosamba.com.br

TEATRO
Repetitios Mediocris

O espetáculo é uma sátira performática sobre o cotidiano desgastante do cidadão do século XXI, e
também pode ser encarado como uma piada sobre o entretenimento oferecido pelas redes de TV e
vários outros meios de comunicação. A obra tem caráter experimental e de pesquisa, traz
características do teatro de absurdo e teatro de exaustão, além de ostentar traços ritualísticos.
 Cine Teatro Solar Boa Vista, Eng. Velho de Brotas
18h

R$ Grátis
(71) 3116 2000

EXPOSIÇÃO
Festas Populares na Bahia
Exposição de acervo formado por livros, revistas e fotos referentes a eventos e manifestações
populares baianos.
Biblioteca Juracy Magalhães Jr, Centro
8h às 17h
R$ Grátis
(71) 3116-5360
 http://www.fpc.ba.gov.br

Terça-feira, 29/1
MÚSICA
Roberto Mendes e Juliana Ribeiro
Os cantores Roberto Mendes e Juliana Ribeiro, a banda Barquinha de Bom Jesus e a Camerata
Popular da Bahia apresentarão o show Trio Raízes da Bahia.
Largo Pedro Archanjo, Pelourinho
21h
R$ Grátis
(71) 3321-8272

CINEMA
Jack Reacher – O Último Tiro
Quando um atirador tira cinco vidas com seis tiros, todas as evidências apontam para o suspeito
que foi detido. Durante o interrogatório, o suspeito faz um único comentário: “Chamem Jack
Reacher!”. Assim começa uma extraordinária busca pela verdade, colocando Jack Reacher contra
um inimigo inesperado, com habilidades para a violência e com um segredo a guardar.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba
Sob consulta
R$ Sob consulta
(71) 3533-0880

EXPOSIÇÃO
Pelourinho – Um Cartão Postal da Bahia
Postais, fotografias e vídeos compõem a mostra que apresenta as mudanças sofridas no Pelourinho
com o passar do tempo, numa reflexão sobre patrimônio cultural.
Museu Tempostal, Pelourinho
12h às 18h
R$Grátis
(71) 3117-6383

Carnaval Negro Baiano
Criação do bloco Cortejo Afro, mostra exibe, através de indumentárias, a produção dos blocos e
afoxés de Salvador desde a década de 1970 aos dias atuais.
Solar Ferrão, Pelourinho
12h às 18h
R$Grátis
(71) 3116-6743

Quarta-feira, 30/1
MÚSICA
Os sete Cabeludos
A banda baiana formada por Paquito (voz), Morotó Slim (guitarra), Rex (bateria), Nuno (baixo) e
Juliano Oliveira (teclados) traz repertório de Roberto Carlos de 1963 a 1972.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
22h
R$ 20
(71) 3616-7053

CINEMA
As Aventuras de Pi
Garoto se muda com a família da Índia para o Canadá em um navio de carga. A embarcação
naufraga, deixando-o à deriva no meio do oceano Pacífico junto com uma zebra, uma hiena, um
orangotango e um tigre de Bengala.
UCI Orient Shopping Iguatemi, Pituba

13:30/16:10/18:50
R$ Sob consulta
(71) 3533-0880

TEATRO
Grand Théâtré Pão e Circo
A montagem é uma sátira de sucesso vivida pela atriz Carolina Kahro, que se desdobra em várias
personagens e estabelece a analogia entre os antigos “Anfiteatros: Pão e Circo” – arenas romanas
onde o sangue de gladiadores e cristãos era derramado para entreter o Cezar e seu povo – e a
mídia atual – nossos modernos “Freak-Shows”.
Teatro Gamboa Nova, Aflitos
20h
R$ 8 e 4
(71) 3329-2418

Os Mentirosos
Com a proposta de explicar o pitoresco universo da mentira ou de indicar qual mentira é a mais
‘apropriada’ para soltar no momento certo, o espetáculo traz experiências de personagens reais,
criando cenas engraçadas e momentos onde a moral humana é destrinchada. A intenção é que o
público se reconheça em cena de forma que sorrir seja a primeira reação.
 Centro Cultural Plataforma
20h
R$ 1 e 0,50
(71) 3329-2418

EXPOSIÇÃO
A Propaganda Conta História: O Poder de Comunicação da Imagem

Exposição mostra a evolução da propaganda, destacando o seu contexto histórico e influências na
vida social.
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
 8:30 às 18h
R$ Grátis
(71) 3117-6082

EM ALAGOINHAS

TEATRO
Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos

Centro de Cultura de Alagoinhas, Alagoinhas
19h (30/1)
R$ 1 e 0,50
Não disponível

Entre Nós – Uma Comédia sobre Diversidade

Centro de Cultura de Alagoinhas, Alagoinhas
20h (30/1)
R$ 1 e 0,50
Não disponível

IRECÊ
TEATRO
O Auto dos Descaminhos
Comédia popular, a montagem tem como mote principal a perda da identidade. Inspirado no texto
de Bertolt Brecht, “Um Homem é um Homem”, o espetáculo é ambientado no sertão e explora
situações satíricas com personagens bem característicos do universo nordestino.
Praça Teotônio Marques Dourado, Centro
19h (29/1)
R$ Grátis

Não disponível

JUAZEIRO
TEATRO
Sarapopéia
Unindo teatro e literatura, a montagem faz uma coletânea de poemas que proporcionam um
mergulho poético em diversos temas sempre sobre a ótica do universo infantil. Falando, jogando,
musicando, a palavra ganha vida, vira imagem.
Centro Cultural Joao Gilberto, Centro

19h (30/1)
R$ 1 e 0,50

Não disponível

TEIXEIRA DE FREITAS
TEATRO
Tataravó
É um espetáculo de palhaçaria de rua, com músicas e super heróis, nonsense, lírico e lúdico ao
extremo. O trio nordestino com zabumba, triângulo e sanfona, que cria uma roda de espectadores,
passam por uma série de desentendimentos, confusões, brigas.
 Praça da Bíblia, Centro
16h (29/1)
R$ Grátis

Não disponível

VALENÇA
TEATRO
A Educação pela Pedra: Um Concerto para Poesia
Trabalho artesanal cujas músicas inéditas foram ao encontro da poesia do pernambucano João
Cabral de Melo Neto. Temas caros como “morte”, “seca”, “miséria” e “vida” são tratados - na
métrica dos poemas, na escolha das palavras e na estruturação dramática de suas metáforas como personagens de um mundo próprio e independente.
Centro de Cultura Olívia Barradas, Centro
20h (30/1)
R$ 1 e 0,50

Não disponível

FaçArte
Poesia: Receita de Ano Novo
Autor: Carlos Drummond de Andrade

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser;
novo
até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?)
Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto de esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um Ano Novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

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/
http://vejabrasil.abril.com.br/salvador/bares/lambretacom-28037
http://pensador.uol.com.br/poesias_de_carlos_drummond_de_andrade/
http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/veraocenico/
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.

