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VEÍCULO TÍTULO 

Diário Oficial Músicas para todos os gostos vão ecoar no Pelô este mês 

PELOURINHO CULTURAL  

 

Durante todo o mês, irão se apresentar nos palcos do Centro Histórico, pela agenda do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SEC), ritmos 
diversificados como os ensaios de verão dos blocos Olodum, Cortejo Afro e Muzenza e da 

banda Afrodisíaco, do cantor Jauperi, além das orquestras contemporâneas, como a 
Rumpilezz, Fred Dantas, Xangô, do maestro Reginaldo, e a orquestra do maestro Zeca 

Freitas. 

Confira as atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Soterópolis destaca arte moderna, Benin e Harildo Déda 

O programa Soterópolis desta quinta-feira (3), que vai ao ar às 22h pela TVE Bahia, terá 
como destaques as exposições, recém-inauguradas no Museu de Arte Moderna da Bahia, 
Olódòdó, de Sílvia Mecozzi, Tempo de Fundo, de Lica Moniz, e Pérolas Imperfeitas, de 
David Glat. O programa visita também a exposição Benin Está Vivo e Ainda Lá, no Museu 
Nacional de Cultura Afro-Brasileira. 

Ainda nesta edição, uma reportagem especial sobre tatuagem, piercing e suspensão traz 
mais informações sobre estas práticas da cultura contemporânea. Para o mundo do teatro, 
a dica é o espetáculo-homenagem ao ator Harildo Déda, A Última Sessão de Teatro. Com 
direção de Luiz Marfuz, a montagem está em cartaz no Teatro Vila Velha, de sexta a 
domingo, às 20h. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Músicas para todos os gostos vão ecoar no Pelourinho em 
dezembro 

Durante todo o mês, irão se apresentar nos palcos do Centro Histórico, pela agenda do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), ritmos 
diversificados, como os ensaios de verão dos blocos Olodum, Cortejo Afro e Muzenza e da 
banda Afrodisíaco, do cantor Jau, além das orquestras contemporâneas, como a Rumpilezz, 
Fred Dantas, Xangô, do maestro Reginaldo, e a Orquestra do maestro Zeca Freitas. Confira 
as atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br. 



O bloco afro Muzenza se apresenta durante as quartas-feiras (02, 16 e 23) no Largo Tereza 
Batista, sempre às 20h, com ingressos a R$ 20. O tradicional bloco carnavalesco, com sede 
no bairro da Liberdade, funde elementos do suingue afrobaiano com o reggae jamaicano. A 
banda Afrodisíaco continua a apresentar suas releituras de sucessos da Música Popular 
Brasileira. O grupo vem atraindo multidões de fãs desde setembro para o Largo Tereza 
Batista. Os ensaios continuarão até o carnaval de 2010, sempre às quintas-feiras (03, 10 e 
17), a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 30. 

Continuando com a agenda de ensaios de verão, o Cortejo Afro também promete manter 
as noites das segundas-feiras bem animadas, provando mais uma vez que o Pelô não para. 
O tema do bloco para o próximo carnaval será 2010, Uma Odisseia Africana. O cortejo traz 
esse ano os cantores Marquinhos Marques, Valmir Brito e Cláudia Costa. Os ensaios vão 
acontecer nos dias 07, 14, 21 e 28 de dezembro no Largo Tereza Batista, sempre às 21h. 
Os ingressos custam R$ 20. 

Olodum 

O bloco vai ensaiar nos dias 13, 20 e 27 no Largo Pedro Archanjo, às 19h, com ingressos a 
R$ 30. No dia 29, o Bloco fará um pré-réveillon 2010, a partir das 21h, também no Largo 
Pedro Archanjo. As vendas das camisas começam nesta terça-feira (1º), na Casa do 
Olodum, e seguem até o dia 28, custando R$ 60. No dia 29 as camisas custarão R$ 80. 

As orquestras terão início na quinta-feira (3), com o show de lançamento do primeiro CD 
da Orkestra Rumpilezz. Regida pelo maestro compositor, arranjador e saxofonista Letieres 
Leite, a Orkestra é formada basicamente por percussão e sopros. O evento será realizado 
no Largo do Pelourinho a partir das 18h e terá as participações especiais da cantora 
Fabiana Cozza, que fará um show de abertura, e do cantor e compositor Gerônimo, que irá 
encerrar a noite. 

A segunda orquestra a se apresentar no Pelourinho será a Xangô, do maestro Reginaldo. O 
grupo, que busca retomar o ambiente dançante dos bailes que aconteciam em clubes 
soteropolitanos no século passado, estará no Largo Pedro Archanjo na segunda-feira (14), 
a partir das 20h. No dia 19, também às 20h, será a vez da Orquestra Fred Dantas subir aos 
palcos do Largo Pedro Archanjo para apresentar o show Afrorquestra – a contribuição da 
cultura negra à musicalidade do mundo. 

E para finalizar a programação de orquestras neste mês, a orquestra do maestro Zeca 
Freitas irá se apresentar no sábado (26), às 21h, no Largo Pedro Archanjo. Com 10 anos 
de existência e um extenso currículo de shows por todo o estado, a orquestra busca atingir 
um público amplo através de um repertório diversificado. Um dos diferenciais é a liberdade 
dada aos músicos para improvisações e contato com a plateia. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Bahiagás patrocina o filme Capitães de Areia 

A Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) vai patrocinar, por meio da Lei do Audiovisual, o 
filme Capitães de Areia, uma adaptação do romance homônimo de Jorge Amado, retirada 
de um dos livros mais famosos do escritor, com mais de cem edições e quase cinco milhões 
de exemplares vendidos em todo o mundo. A cerimônia de assinatura do contrato entre a 
companhia e a produtora Lagoa Cultural será nesta quarta-feira (2), na sede da Bahiagás. 

A clássica história retrata, utilizando um olhar poético, o drama da infância carente, 
fazendo um contraponto entre a liberdade e o abandono. O longa-metragem é dirigido e 
roteirizado pela neta do autor, Cecília Amado, com a produção de Bruno Stroppiana e 
Donald Ranvaud e trilha sonora de Carlinhos Brown. A Lagoa Cultural é associada à Sky 
Light Cinema, uma das mais importantes produtoras cinematográficas do Brasil, e chegará 
às telas de cinema em 2010.  “Eu comecei o projeto Capitães de Areia numa viagem que 



fiz junto ao Projeto Axé, quando eu descobri que as condições existentes nos anos 30 - 
período em que livro foi escrito - continuam muito parecidas nos dias de hoje. Foi, então, 
que mergulhamos no universo dos Capitães de Areia para conhecê-los melhor”, explica a 
diretora do filme, Cecília Amado. 

Ela disse ainda que a pesquisa contou com 22 organizações de Salvador, e, para formar o 
elenco, entrevistou 1.200 crianças, sendo selecionadas 90, que participaram de uma oficina 
de atuação durante quatro meses. “Queríamos capacitá-las não só para o filme, mas para 
outras produções, de modo que elas pudessem ser multiplicadoras e levar esse 
aprendizado para suas comunidades”. 

A proposta do projeto Capitães de Areia, entretanto, vai além das salas de cinema e visa 
promover um circuito de exibição não comercial, incluindo palestras e debates em 
organizações e comunidades carentes do estado da Bahia, estimulando nos adolescentes a 
reflexão sobre a literatura e sobre temas como a violência, a estrutura familiar e a 
importância da educação. “Nesse filme, trabalhamos com muitos meninos e, apesar deles 
serem atores preparados por nós, a filmagem foi muito complexa, por causa do cansaço e 
das brincadeiras. Mas, os meninos mostraram muita vontade, garra e autenticidade, 
características que eu não encontro em muitos profissionais mais gabaritados”, afirmou o 
produtor Bruno Stroppiana. “O incentivo da Bahiagás para um projeto como este tem um 
valor significativo para a sociedade baiana, pois promove o resgate da história e a 
perpetuação da obra de um autor de tamanha relevância para o Brasil como é Jorge 
Amado”, explica o presidente da Bahiagás, Davidson Magalhães. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Concurso nacional para reforma do TCA inscreve projetos até 
dia 7 

Permanecem abertas, até a segunda feira (7), as inscrições para o Concurso Público 
Nacional que escolherá o Projeto Arquitetônico para Requalificação e Ampliação do 
Complexo Teatro Castro Alves (TCA). Os profissionais interessados devem realizar as suas 
inscrições pelo site www.iab-ba.org.br e terão até o dia 22 para apresentarem os seus 
projetos, que não podem ultrapassar o valor de R$ 22,5 milhões, custo máximo 
estabelecido para a execução das obras. 

Os cinco primeiros colocados receberão, em ordem de classificação, premiações no valor de 
R$ 60 mil, R$ 30 mil, R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. O Projeto vencedor balizará as 
intervenções necessárias no Complexo do TCA, incluindo todos os seus espaços, Sala 
Principal, Concha Acústica, Sala do Coro, Foyer, Centro Técnico, Jardim Suspenso e Vão 
Livre. 

Desde 2007, o TCA vem incorporando novas atividades e assumindo o papel de um 
verdadeiro Centro de Produção Cultural, o que demanda novas instalações e a 
modernização dos seus espaços. 

Além dos corpos estáveis, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e o Balé do Teatro Castro 
Alves (BTCA), que juntos realizaram 80 apresentações este ano, o TCA tem intensificado as 
suas produções por meio de projetos como o Núcleo de Teatro (TCA.Núcleo), que realiza 
montagens de espetáculos teatrais de alto nível, o Conversas Plugadas, que promove 
debates sobre temas da atualidade, o Domingo no TCA, que apresenta espetáculos de 
qualidade a R$ 1 e já atraiu mais de 34 mil pessoas, e a Série TCA, que traz espetáculos 
nacionais e internacionais para a Bahia, bem como as atividades do Centro Técnico, que 
apoia cerca de 180 produções por ano. 

O edital do concurso, realizado em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil – 
Departamento da Bahia (IAB-BA), foi lançado no dia 3 de novembro, durante um café da 



manhã no Foyer do TCA, com a presença da primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça, 
da diretora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, Solange Souza, arquitetos e jornalistas. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Festa do Multicultura: Mariene e Rufino confirmam presença 

Mais dois bambas confirmaram presença na festa de três anos do programa Multicultura, 
da Educadora FM 107.5, na próxima sexta-feira (4), às 12h, com transmissão ao vivo pela 
rádio pública da Bahia diretamente do Teatro do Irdeb. Mariene de Castro e Nelson Rufino 
se juntam ao pelotão já formado por músicos de quilate, a exemplo de Edil Pacheco, 
Walmir Lima, grupo Barravento e Juliana Ribeiro. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Península de Itapagipe é retratada em quadrinhos 

A Comissão de Articulação e Mobilização dos Moradores da Península de Itapagipe e a 
Editora Cedraz lançam nesta quinta-feira (3), às 20h30, no auditório do Colégio São José, o 
livro em quadrinhos A Península de Itapagipe, da escritora Cecy Ramos. A obra é adaptada 
e desenhada por Antonio Cedraz e equipe. Este livro foi selecionado pelo Edital 23, de 
Apoio à Edição de Livros de Autores Baianos, realizado com recursos do Fundo de Cultura, 
através da Fundação Pedro Calmon. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Mercado Cultural expande intercâmbio para o interior 

Nona edição do evento reúne atrações de oito países e de três Estados brasileiros, além de 
grupos baianos, a partir de amanhã, em Salvador e nas cidades de Jequié, Ibirataia, Ipiaú, 
Dário Meira e Boa Nova 

THIAGO FERNANDES 

A nona edição do Mercado Cultural começa amanhã em Salvador e segue até o próximo dia 
6. Reunindo apresentações de música e teatro de artistas de oito países e de três estados 
brasileiros em Salvador e Jequié, o evento terá ainda caravanas que levarão as atrações 
para quatro cidades da região do Médio Rio de Contas, Ibirataia, Ipiaú, Dário Meira e Boa 
Nova. 
 
Como já se tornou sua principal marca, o festival mais uma vez reúne artistas vindos de 
diversas regiões do mundo, além da participação de grupos baianos, tanto da capital 
quanto do interior. 
 
Na edição deste ano, o Mercado conta com manifestações culturais de Pernambuco, São 
Paulo e de outros países, como Guiné Bissau, Etiópia, Israel, México, Estados Unidos, 
Coreia, Galícia e Argentina. Dentro do espírito de intercâmbio de experiências entre os 
participantes, eles se apresentam ao lado de grupos tradicionais do interior. 
 
O espírito de resgate e valorização dessas manifestações locais, como os reisados e ternos, 
aparece não só nas apresentações dos grupos, mas em instalações artísticas e, 
principalmente, no ápice do evento, que acontecerá nos dias11e12 na cidade de Boa Nova. 
Lá, serão realizados um festival e uma feira culturais em diversos espaços da cidade, a 480 
km de Salvador. 
 
Na capital, a programação se concentra no Teatro Castro Alves, onde haverá as 
apresentações musicais e seis espetáculos teatrais de Salvador. Na música, o destaque vai 
para a apresentação do grupo paulista A Barca, que volta a Salvador para apresentar seu 
trabalho de resgate e documentação sonora brasileira, que acontece hoje, e do israelense 



Idan Raichel, que no sábado mostra um pouco de seu trabalho com a mistura de sons 
africanos, latino-americanos, caribenhos e do Oriente Médio. 
 
O público terá a oportunidade de conhecer a sonoridade do grupo coreano Chae Soo Jung, 
de músicos tradicionais do país, que vão apresentar no domingo um som produzido a partir 
de instrumentos pouco conhecidos no Ocidente, como daegum, haegum e ajaeng. 
 
Na área das artes cênicas, a expectativaé pelaapresentação da dançarina e coreógrafa 
americana Maureen Fleming. Com seu trabalhobaseado naexposição do corpo por meio de 
movimentos lentos e no contorcionismo, ela apresenta seu espetáculo no sábado. 

SAMBA MARCA PRESENÇA ENTRE AS ATRAÇÕES 
O ritmo tradicional estará nas apresentações de Boi de D. 
Laurinha, no Terno dos Ferreira, nos reisados da Goiabeira, Lagoão e Rio do Chumbo, tanto 
em Salvador quanto nas demais cidades 
 
 
MACIEL SALÚ TRAZ SUA RABECA AO MERCADO 
O neto de João Salustiano e filho do Mestre Salustiano investe na herança dos folguedos 
populares de Pernambuco e se apresenta em Boa Nova no segundo dia do Festival da 
cidade 
 
CULTURA LOCAL E AUTOSSUSTENTÁVEL 
Um dos objetivos da realização do projeto no interior é o desenvolvimento da cultura 
autossustentável na região, com a valorização de artistas locais, como Lagoão e Rio do 
Chumbo 
 
DUPLA LEVA RESULTADO DE WORKSHOP PARA O PALCO 
Antes do início das apresentações do Mercado, a dupla Aló Irmao realizou o workshop 
Quero Ser Tambor (de Água), com músicos baianos. O resultado estará no palco do TCA 
 
 
Grupos culturais do interior entram na festa do IX Mercado 

Manifestações populares como reisados, sambas de roda e bumbas meu boi se apresentam 
nas cidades que o evento visita e em Salvador, no Teatro Castro Alves 

THIAGO FERNANDES 

Música, teatro, dança, oficinas e instalações visuais. Os tradicionais ingredientes do 
Mercado Cultural este ano vêm ainda mais misturados a manifestações populares como 
reisados, sambas-de-roda e bumbas meu boi. Em sua nona edição, o evento tem como 
principal novidade a ex pansão para cinco cidades do interior da Bahia, com a organização 
de caravanas para apresentações culturais nas cidades de Ibirataia, Ipiaú e Dário Meria, 
além da organização de uma grande feira e um festival na cidade de Boa Nova e a 
apresentação de duas atrações em Jequié. 
 
No conjunto, as cidades terão oportunidade de assistir a artistas de oito nacionalidades e 
de três estados brasileiros que se apresentam ao lado de manifestações culturais 
tradicionais da região, num movimento de intercâmbio cultural que é a principal marca do 
evento, produzido pelo Instituto Casa Via Magia. 
 
Conforme explica o diretor da Via Magia e um dos idealizadores do projeto, Ruy Cezar, a 
iniciativa de levar o evento para outras cidades tem como principal objetivo estimular ainda 
mais o intercâmbio de experiências entre as culturas locais e manifestações globais, o que 
já está expresso no tema desde ano: ... Passagem... 
 
"Nossa intenção é estimular esse diálogo enriquecedor entre as diversas realidades, com 



respeito às tradições e dando visibilidade ao que acontece nos vários cantos do mundo", 
diz. 
 
Ele explica ainda que uma das preocupações com o movimento de interiorização foi 
promover nas cidades a revitalização e até mesmo a estruturação de espaços para 
apresentações artísticas, sobretudo porque partedos espetáculos está programada para 
acontecer em áreas rurais. 
 
"Um das nossas intenções é deixar como legado em cada um dos locais a semente para a 
estruturação futura da cultura como uma atividade viável, autossustentável". 
 
A interiorização do Mercado agradou também aos artistas. O baterista da banda 
instrumental baiana Retrofoguetes, Rex, considera a iniciativa uma oportunidade 
interessante para quem se apresenta, mas principalmente para o público. "De fato, temos 
que elogiar, já que são poucos os projetos que acontecem fora das capitais e vemos que o 
interior é muito carente nesse sentido", diz o baterista. 
 
Como músico, Rex cita a dificuldade de estrutura como o principal obstáculo para que 
bandas de Salvador possam tocar em outras cidades da Bahia. 
 
"A única vez que tocamos no interior foi em Vitória da Conquista, que é uma cidade 
relativamente grande e que tem uma certa tradição em receber festivais de música", diz. 
Desta vez, a banda vai se apresentar na pequena Boa Nova, que tem cerca de 25 mil 
habitantes. 
 
Capital As apresentações em Salvador começam amanhã e seguem até domingo, mas o 
início da edição deste ano do evento aconteceu em Jequié, onde foi programada a 
apresentação da dupla Aló Irmão, formada pelos músicos e cantores Narf (Galícia) e 
Manecas Costa (Guiné Bissau), junto com o Trio Arguidá, grupo local de música 
instrumental, na noite de ontem. 
 
Além do movimento de levar as atrações culturais para o interior, a proposta de 
intercâmbio do Mercado traz para a capital manifestações tradicionais do interior, como o 
Samba deDona Odete, da cidade de Dário Meira, e o Terno dos Ferreira, que vem de Boa 
Nova. 
 
O Mercado vai além da música e conta também com seis espetáculos teatrais baianos e a 
apresentação da coreógrafa e dançarina americana Maureen Fleming, além de oficinas 
destinadas ao público especializado.Na capital, os eventos estarão concentradas no Teatro 
Castro Alves, no Campo Grande: apresentações musicais na sala principal e peças, na Sala 
do Coro. 
 
O Mercado Cultural conta com financiamento total de R$ 880 mil, sendo R$ 400 mil do 
Fundo de Cultura do Estado, R$ 400 mil de renúncia fiscal da Petrobras e R$ 80 mil do 
Sebra Bahia. Além disso, organismos internacionais custeiam outras despesas com os 
artistas estrangeiros. 

PROGRAMAÇÃO SALVADOR 
Amanhã  
18h30 (Jardim Suspenso do TCA) – Tradicionais da Bahia Espetáculos Musicais,  
20h (Sala Principal do TCA) – Boi de Dona Laurinha (Dário Meira BA) / Terno dos Ferreira 
(Boa Nova BA) / A Barca (SP)  
Sexta  
18h30 (Sala do Coro do TCA) – Joana D’Arc (BA),  
20h (Sala Principal do TCA) – Aló Irmão (Galícia e Guiné Bissau) / Sonagi Project (Coreia) 
Sábado  
10h às 12h (TCA) – Workshop Sons de Israel / The Idan Raichel Project (Israel),  
14h às 18h (TCA) – Workshop Percussão Tradicional Coreana Sonagi Project (Coreia),  
18h30 (Sala do Coro do TCA) Maureen Fleming (EUA),  



20h (Sala Principal do TCA) Juan Pablo Villa e Arturo López (México) / The Idan Raichel 
Project (Israel) 
Domingo  
18h30 (Jardim Suspenso do TCA) – Grupos Tradicionais do interior da Bahia  
18h30 (Sala do Coro do TCA) Uma Vez, Nada Mais (BA),  
20h (Sala Principal do TCA) Chae Soo Jung (Coreia) / Samba de Dona Dete (Dário Meira – 
BA) / Bongar (PE)  
 
PROGRAMAÇÃO INTERIOR ( DESTAQUES)  
Ibirataia – 08/12  
18h – Depois do Fim (BA)  
20h – Romeu e Julieta e Caetano (BA)  
21h – Mariana Baraj (Argentina) 
 
Ipiaú – 09/12  
18h – Depois do Fim (BA)  
19h – Lançamento do livro Mágicas Mentiras  
20h – As Palavras (BA)  
21h – Sonagi Project (Coreia)  
 
Dário Meira – 10/12  
17h – Bongar (PE) / Samba de Dona Dete (BA)  
21h – Sonagi Project (Coreia)  
 
Boa Nova – Feira/Festival 11/12  
10h – Feira de artesanato  
16h – Depois do Fim (BA)  
16h30 – Ternos de Reis e Grupos Tradicionais  
18h Um Caso de Língua (BA)  
20h – Romeu e Julieta e Caetano (BA)  
21h – Mariana Baraj (Arg)  
22h – Sonagi Project (Coreia)  
23h – Retrofoguetes (BA)  
 
12/12  
16h – Depois do Fim (BA)  
18h – Seu Bonfim (BA)  
20h – As Palavras (BA)  
21h – Bongar (PE)  
22h –Maciel Salú (PE)  
23h – Mariene de Castro (BA)  
CADERNO2MAIS. ATARDE. COM. BR Veja a programação completa do Mercado Cultural nas 
cidades do interior e outros eventos que acontecem na capital 
 
Organização prioriza a troca cultural 
Mais do que somente uma boa intenção, o intercâmbio entre experiências de artistas de 
todo o mundo acontece de fato nas edições do Mercado Cultural. 
 
Neste ano, um encontro já programado acontece entre o israelense Idan Raichel e o 
coletivo paulista A Barca. “Vamos gravar juntos e acertamos de nos encontrar em 
Salvador”, diz a baixista do grupo brasileiro, Renata Amaral. 
 
Além de Ruy César, a curadoria do Mercado está a cargo do músico e pesquisador 
Benjamin Taubkin, que tem um trabalho voltado para o estabelecimento de pontes e redes 
de colaboração musical entre artistas de diferentes lugares do mundo. 
 
"Minha identificação com a proposta do Mercado Cultural aconteceu não só pelo aspecto 
musical, mas também pela própria visão de que a cultura não é simplesmente um negócio, 
e sim algo vivo, parte da alma de qualquer povo, de qualquer país", conta. 



 
Ele diz ainda que um dos maiores cuidados que a curadoria e toda a produção do evento 
têm é com a forma como isso é aplicado no relacionamento com os artistas. 
 
“Nossa prioridade é sempre respeitar a tradição e o trabalho dos artistas, sempre 
observando sua tradição cultural. Isso é um diferencial para alguns outros eventos ”, 
afirma Taubkin. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde NO SÉCULO 20, O TEATRO OCUPOU O LUGAR DAS UTOPIAS 

EDUARDA UZÊDA 

O diretor teatral italiano Eugênio Barba, 73 anos, 50 de profissão, é herdeiro de grandes 
reformadores do teatro contemporâneo – Brecht e Grotowski. Criador da antropologia 
teatral, que investiga o comportamento biológico e cultural do homem em situações de 
representação, ele montou, em 1964, na Noruega, o Odin Teatret. Em função do sucesso, o 
grupo foi convidado para atuar na cidade de Holstebro, na Dinamarca, onde se 
estabeleceu, com reconhecimento internacional. Em 1979, Barba fundou a Ista (Escola 
Internacional de Antropologia Teatral), que pesquisa fundamentos técnicos do tema. 
 
Em Salvador, ele faz palestra hoje, às 19 horas, no teatro do Espaço Cultural Barroquinha, 
e autografa seus livros mais recentes. 

O senhor chegou a Salvador com Julia Varley, uma das principais atrizes e 
pedagogas do Odin Teatret. Há uma grande expectativa da classe teatral. 
 
Que atividades os dois irão realizar em Salvador? Julia fez, ontem, uma palestra 
espetáculo, descrevendo, na prática, o método de criação dos atores do Odin Teatret. 
 
Hoje, às 19horas, no teatro do Espaço Cultural Barroquinha, farei uma palestra sobre o 
papel da pesquisa no processo de criação artística do Odin Teatret e, em seguida, devo 
autografar dois livros, Terra de Cinzas e Diamantes eA Canoa de Papel. 

Como foi a última experiência do senhor em Salvador? Estive aqui há quatro anos, 
graças ao convite do meu amigo, o diretor teatral Paulo Dourado.Ele, inclusive, me levará 
para conhecer o Nego Fugido (manifestação cultural realizada em Acupe, distrito de Santo 
Amaro, que retrata a perseguição, captura e libertação dos escravos fujões). 
 
Representantes do Nego Fugido estiveram na Itália recentemente. 
 
Mas, a primeira vez que eu estive aqui em Salvador foi em 1986. 

E quais são as suas primeiras impressões da cidade, anos depois dessa última 
visita? Não deu ainda para ver muitas coisas. Agora, o que me chamou a atenção foi que 
achei poucos teatros. Salvador é a terceira cidade do Brasil, é uma metrópole. Não sei 
sobre a política cultural aqui desenvolvida, mas abri o jornal e não vi muita coisa em 
cartaz. Não vi, por exemplo, opções teatrais alternativas. 

O livro Terra de Cinzas e Diamantes, que o senhor vai autografar, fala do seu 
encontro com Jerzy Grotowski, outro grande nome do cenário teatral mundial. 
Sim, o livro Terra de Cinzas e Diamantes é um relato da aprendizagem com Grotowski, na 
Polônia. A obra traz 26 cartas que ele escreveu para mim, entre julho de 1963 e agosto de 
1969.Depois desse aprendizado, eu fundei, com jovens rejeitados da escola teatral da 
Noruega, o Odin Teatret. Não tinha muita experiência como diretor,já que queria ser 
professor. Mas sempre me perguntava: o que ensinar aos atores? Sim, porque o Odin 



começou como teatro amador, mas focou na pesquisa e, hoje, estamos juntos há 45 anos, 
com uma sede na cidade de Holstebro, na Dinamarca. 

Os atores do Odin repassam o conhecimento aprendido? Os atores, em sua maioria, 
são também diretores e professores. 
 
O Odin tem um elenco de atores de diferentes nacionalidades, que tem uma língua comum, 
com um certo tipo de aprendizado corporal, que não é dança e nem pantomima, que é uma 
linguagem complexa e que permite expor abstrações que não se pode expressar em 
palavras. 

Quantas horas vocês ensaiam diariamente no Odin? O grupo ensaia 8 ou 9 horas 
diárias. O teatro é o espaço do ator trabalhar, desenvolver suas pesquisas, suas atividades. 
 
Quarenta por cento das verbas que recebemos são do estado e de fundações. Os 
espetáculos têm custo barato para o público e nós vivemos de projetos particulares que 
desenvolvemos. Com a criação da Ista, Escola Internacional de Dramaturgia Teatral, 
conseguimos concretizar algumas propostas desenvolvidas no Odin Teatret. (Outro campo 
de ação de Eugênio Barba é o Theatrum Mundi Ensemble, que, desde o início de 1980, 
apresenta performances com influências de diferentes tradições). 

No livro A Canoa de Papel, o senhor faz uma investigação minuciosa sobre o 
trabalho do ator, dentro dos princípios da antropologia teatral. Houve, ao longo 
do tempo, algumas alterações destes princípios? Penso que os princípios básicos 
ainda são os mesmos. A pesquisa das técnicas cotidianas e extra-cotidianas do corpo, o 
equilíbrio, as oposições corporais, as sub-partituras, o processo mental que ajuda o ator a 
viabilizar o que está fazendo. 
 
Não se pode pensar um ator em nível teórico. Ele tem que fazer, tem que investigar... 
 
Todo este conhecimento tácito, que no passado uma geração repassava à outra e que foi 
se incorporando. 
 
Hoje existem muitos modelos de teatro, e o jovem ator tem que reinventar o seu próprio 
teatro. O fato de conhecer os princípios da antropologia teatral oajuda a encontrar os seus 
próprios caminhos. 

E como o senhor, que tem tanta experiência e reconhecimento, analisa o teatro 
atualmente? Hoje não se pode falar de um teatro. Existem muitas maneiras de se fazer 
teatro e de ser ator. Uma coisa é o teatro da Broadway, outra coisa é o teatro feito em 
outro local, com valores diferentes, expectadores diferentes. Mas cada geração tem jovens 
que querem ser atores. Alguns querem espetáculos populares, que possibilitem sucesso e 
fama como no cinema e na televisão. Outros optam pelo teatro como uma necessidade 
pessoal. 

Na opinião do senhor, o que faz com que o teatro ainda seja uma opção, uma 
escolha? A história do teatro no século 20 mostra que ele ocupou o lugar dos sonhos, das 
utopias, da luta política, do desejo, dos ensinamentos éticos. 
 
Quando a religião perdeu a sua força, principalmente na Europa, o teatro passou a 
representar o compromisso e a espiritualidade. 

E, hoje, em pleno século 21? Como é que o senhor definiria esse teatro? Hoje 
temos maior influência da tecnologia, mas ainda vivemos o resultado do teatro 
desenvolvido no século 20. 
 
Por que jovens ainda escolhem ser ator em Gaza ou na Palestina? Não podemos falar de 
teatro sem pensarmos no contexto. 



Existem vários tipos de teatro, como o senhor explicou. Qual deles o atrai mais? 
Posso gostar de grupos esteticamente pobres, mas que, de alguma forma, me transmitem 
algo. 
 
Se, num país muçulmano, vejo uma mulher fazendo teatro, isso de alguma maneira me diz 
algo. Depende de minhas impressões . 

O dançarino baiano Augusto Omolu, querecentemente esteve no Festival 
Internacional de Teatro da Bahia, apresentando o espetáculo Orô de Otelo, 
trabalha no Odin Teatret. Como o senhor o conheceu? Conheci Augusto Omolu aqui 
em Salvador. Fomos conversando sobre a antropologia teatral e, depois, ele foi chamado 
para atuar na Ista. Augusto fez muito papéis importantes no Odin teatret, como UrHamlet, 
espetáculo intercultural com atores de diferentes culturas. 

Oque é ser umbomator na opinião do senhor? O bom ator é aquele que trabalha 
muito, que é paciente, que não tem pressa de conseguir resultados. O bom ator é aquele 
que investiga. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Programação inclui apresentações em SP 
 
Além das atrações em Salvador e nas cidades do interior baiano, a nona edição do Mercado 
Cultural incluiu ainda na programação duas apresentações na capital paulista. Batizada de 
Mercado Cultural da Bahia em São Paulo, a iniciativa foi programada para ontem e hoje na 
Sala Adoniran Barbosa do Centro Cultural São Paulo. Para o primeiro dia, foram agendadas 
as apresentações dos coreanos Chae Soo Jung e do Sonagi Project. Hoje se apresentam 
Juan Pablo Villa e Arturo López, do México, e a dupla Aló Irmao, com um integrante da 
Galícia e outro de Guiné Bissau, na África. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Ternos e folguedos na agenda do evento 
 
A mistura de influências com respeito às tradições locais é o princípio geral do Mercado 
Cultural, mas isso fica mais evidente quando, ao lado de artistas coreanos, mexicanos e de 
outras nacionalidades, tocam grupos como os folguedos e ternos, que contarão com uma 
programação própria dentro do festival que acontece na cidade de Boa Nova. Na ocasião, 
durante dois dias, se apresentam os Ternos Reis do Lagoão, São Domingo, Reis do 
Entrocamento, Manoel Vitorino, São Sebastião da Goiabeira, Penachinho, Reis da Boa Vista, 
Dona Laurinha, Ferreira e Cupido. 
 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Projeto contou com incentivos fiscais 
 
A nona edição do Mercado Cultural conta com verbas vindas de três fontes oficiais, além do 
incentivo e apoio de entidades privadas e redes internacionais. De verba pública, foram 
destinados ao projeto um total de R$ 880 mil, sendo que R$ 400 mil por edital do Fundo de 
Cultura do Governo do Estado da Bahia, outros R$ 400 mil captados por meio de renúncia 
fiscal da Petrobras via Lei Rouanet e R$ 80 mil da Carteira de Economia Criativa do Sebrae 
Bahia. O evento contou com o apoio financeiro de parceiros internacionais, que custearam 
principalmente as passagens aéreas dos artistas. 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Artistas reivindicam 10% dos recursos do pré-sal 

Conferência de Ilhéus define propostas a fim de ampliar o aporte de recursos para reforçar 
orçamento do setor 

RONALDO JACOBINA Ilhéus 

é o quê? Cerca de 1,5 mil pessoas se reuniram em Ilhéus, no último final de semana, 
durante a III Conferência Estadual de Cultura para buscar resposta para esta questão, 
cunhada como slogan do evento desde a primeira conferência, em 2007. 
 
A resposta poderá sair em março do próximo ano, quando os delegados eleitos nesta e nas 
demais conferências estaduais realizadas, ou que ainda vão acontecer, se reunirão em 
Brasília durante a conferência nacional para apresentar as propostas de cada um dos 
Estados. 
 
“Somente a partir destas proposições é que saberemos o que se quer do Estado com 
relação à cultura“, afirmou o ministro Juca Ferreira, que está no Ministério da Cultura 
(Minc) desde a primeira gestão do governo Lula, primeiro como secretário executivo, 
depois como ministro. 
 
Do evento saíram 50 delegados para a conferência nacional, escolhidos nos cinco grupos de 
trabalho formados pelos diversos segmentos da cultura. Dentre as propostas levantadas 
pela Bahia, estão a desburocratização dos editais e a formação de gestores culturais, além 
da revisão da legislação estadual para garantir 1,5% do orçamento para a cultura e da 
requalificação de centros culturais. 
 
Já no âmbito nacional, os delegados baianos querem que 10% dos recursos do pré-sal 
sejam destinados à cultura. Outra proposta saída da conferência foi a criação deum 
programa nacional que viabilize o intercâmbio entre grupos culturais. 
 
Excluídos A ideia de fazer o evento em Ilhéus, segundo o governador Jaques Wagner (PT), 
foi marcar a proposta de governo de descentralização da cultura. Ainda assim, artistas do 
interior se sentiram excluídos por não terem sido convocados para mostrar suas artes. 
 
“Imaginamos que a exemplo do que fizemos nas conferências territoriais – bancadas pelas 
prefeituras dos municípios – que os artistas do interior teriam espaço para mostrar seus 
trabalhos, mas a Secult trouxe todos os artistas de Salvador e não nos permitiu nem que 
trabalhássemos com eles, o que seria uma boa troca de experiência“, disse a atriz Eva 
Lima, de Itabuna. 
 
Foi Eva que, junto com outros artistas e produtores do interior, propôs uma moção de 
repúdio contra o que eles consideraram um descaso com os artistas locais. 
 
“Os artistas regionais não foram valorizados. A impressão que temos é que os nossos 
esforços para montar as conferências territoriais foram emvão“, disse a produtora cultural 
Juliana Machado, de Itacaré. 
 
Polêmicas à parte, a Secult avalia que houve uma evolução na compreensão do papel dos 
governos municipais e estadual e também da sociedade na construção de redes e políticas 
estratégicas para o setor. 
 
De acordo com Angela Andrade, os resultados da conferência serão sistematizados e 
divulgados em forma de documento que servirá de subsídio para elaboração dos planos 
municipais, estaduais e nacional de cultura. 
 
E é na elaboração destes planos que a equipe de governo se debruça a partir de agora, 



segundo o secretário Márcio Meirelles. 
 
“Nosso objetivo agora é trabalhar na finalização da lei orgânica de cultura para assegurar a 
política cultural do Estado”. 
 
Lei orgânica O secretário, no entanto, ainda não sabe quando a lei será votada. 
 
“Estamos pensando em enviar para a Assembleia no início do próximo ano, mas isso vai 
depender da finalização e das conversas com os deputados para colocar na pauta“, 
ressaltou Meireles. 
 
A lei orgânica, segundo a superintendente de cultura, Angela Andrade, é fundamental para 
assegurar que o Estado tenha uma política cultural definida e que, independentemente de 
quem estará no comando do governo, seja implementada. 
 
“Não vamos deixar um patrimônio físico, mas uma política cultural para a Bahia“, explicou 
a superintendente. A lei propõe a criação de um sistema estadual de cultura com a 
finalidade de garantir a gestão efetiva, sistemática e ininterrupta da política cultural do 
Estado. 
 
Ao final do encontro, foi elaborada a Carta de Ilhéus, documento que legitima as propostas 
elaboradas durante os quatro dias da conferência. 

 
VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Duas vezes baiana, a arquiteta Lina Bo Bardi volta à cena 

KATHERINE FUNKE - O que o Solar do Unhão, a Casa do Benin e o Teatro Gregório de 
Mattos têm em em comum? Em todos, aconteceu a intervenção transformadora da 
arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que passou pela Bahia duas vezes: entre 1959 e 1964 e no 
final da década de 1980. De hoje até sábado, o legado que a arquiteta deixou para a Bahia 
é o tema do evento 50 Anos de Lina Bo – Na Encruzilhada da Bahia e do Nordeste. 
 
A programação inclui saraus, instalações, lançamento de livro, “varandas-redondas” e uma 
“festa-manifesto” de encerramento, no sábado, a partir das 18 horas, na Ladeira da 
Misericórdia, nos casarões onde funciona a Fundação OndAzul. 
 
Os saraus começam hoje, a partir das 18h30, na Faculdade de Arquitetura, na Federação. 
O primeiro reúne Vivaldo Costa Lima, Florisvaldo Mattos, Pasqualino Magnavita, Fernando 
Peres e Anna Carboncini. Amanhã, no mesmo horárioe local, é avez de Sante Scaldaferri, 
Ângelo Roberto, Lia e Sônia Robatto, Mario Gadelha, Carlos Campos, Ary Penna Costa e 
Paulo Ormindo analisarem a presença dela na Bahia dos anos 60. 
 
“Lina soube curtir mais a Bahia, que a Bahia a ela”, diz o arquiteto Paulo Ormindo. Primeira 
diretorado MAM-BA,ela trouxe grandes mostras internacionais, valorizou artistas jovens e 
idealizou um museu voltado à produção de design a partir do saber popular. “Ela queria um 
museu mais próximo de um centro de cultura, como fez no Sesc Pompeia”, conta Solange 
Farkas, atual diretora do museu. 
 
Na quinta, a temática avança para a segunda passagem da italiana por aqui, com a 
presença deparceiros de Linanos projetos para o Centro Histórico. Estarão presentes Lelé, 
Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki, além de João Jorge Rodrigues, Luis Antonio Cardoso, 
Benito Sarno e Maurício Chagas. 
 
De quinta a sábado, entre as 14 e as 17 horas, haverá instalação artística na Praça da Sé. 
Na sexta, na capela do MAM, Riverão monta a instalação-ritual Ebó para Lina Bo. No 
sábado, a partir das 17 horas, na Ladeira da Misericórdia, serão lançados os livros Lina Bo 
Bardi Bahia 1958-19 64, de Juliano Pereira, e Lina por escrito, de Silvana Rubino e Marina 



Grinover. 
 
VEJA: REPORTAGEM SOBRE LINA BO NA REVISTA MUITO DO PRÓXIMO DOMINGO 
CADERNO2MAIS. ATARDE. COM. BR Confira a programação completa 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde TVE fala de samba no Perfil & Opinião 
 
Claudete Macedo, Walmir Lima e Walter Queiroz, participam hoje do programa Perfil & 
Opinião, comandado pela jornalista Denny Fingergut, às 22 horas, para prestar uma 
homenagem aos sambistas da terra no dia dedicado ao ritmo baiano. O papo descontraído 
é recheado de histórias e “causos” do samba pelo Brasil à fora, e inclui também fatos 
curiosos e momentos de glória na carreira dos sambistas baianos. Além de reviver as 
histórias do anedotário do samba, quem assistir ao programa terá também direito a 
conferir as performances dos artistas Claudete, Walmir e Walter. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Goethe lança A rapadura e o fusca 
 
A síntese de dois anos da programação cultural sobre o açúcar, resultou no catálogo, de 
título homônimo ao evento, A rapadura e o fusca: cana, cultura e sociedade, que será 
lançado hoje, às 18h30, na Galeria do GoetheInstitut, no Corredor da Vitória. 
 
Também será lançado o CD Sessões de Açúcar, do grupo baiano-alemão Massa Rockers. 
 
O livro, constituído de 10 capítulos e 265 páginas, tem a capa impressa em papel feito com 
bagaço da cana. Os dez eventos que estão no catálogo envolvem simpósios, concursos, 
shows, mostras de filmes, dança e teatro, além de exposições fotográficas e laboratórios 
musicais. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Osba homenageia Felix Mendelssohn 
 
A Osba, sob a regência do maestro Marcelo Lehninger, realiza hoje, às 20 horas, no Teatro 
Castro Alves, concerto no projeto Série Nossos Músicos – América Latina, em homenagem 
ao compositor alemão Felix Mendelssohn. 
 
O espetáculo conta ainda com as participações especiais das solistas Gabriela Queiroz e 
Lígia Moreno. Série Nossos Músicos / Hoje, 20h/ Teatro Castro Alves / Pç. Dois de Julho, 
s/n, Campo Grande / R$ 20 e R$ 10 
 

VEÍCULO TÍTULO 

Correio  Edil Pacheco recebe Ivan Lins, Jair Rodrigues para celebrar 
Noel Rosa 

A celebração do Dia Nacional do Samba será em grande estilo na Praça Municipal (Centro 
Histórico). A partir das 19h, Edil Pacheco recebe convidados para um tributo a Noel Rosa.  

Artistas como Ivan Lins, Jair Rodrigues e Nei Lopes se apresentam com Nelson Rufino, 
Walmir Lima, Neto Bala, Firmino de Itapuã, Claudete Macedo, Gal do Beco, Clécia Queiroz, 
Mariene de Castro e Paulinho Camafeu, entre outros, numa grande roda de samba que não 
tem hora para terminar. O show encerra a programação da Semana do Samba, que contou 
com palestras, exposições e performances musicais.  

 
 



VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Salão de Artesanato prorroga inscrições até janeiro 

Diante do aumento na procura por inscrições para o 1º Salão de Artesanato e Arte Popular 
da Bahia, o Instituto Mauá decidiu prorrogar o prazo até 31 de janeiro. O Salão, que irá 
reunir cerca de 300 peças artesanais, contemplando 16 tipologias, da cerâmica tradicional 
à reciclagem de materiais, ainda não tem data marcada para acontecer. Por se tratar de 
ano eleitoral, as instâncias governamentais ficam vedadas de promover eventos que 
possam ser associados à propaganda governamental. 

Já que o Mauá é uma autarquia da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e 
Esporte e o Salão, consequentemente, levaria a marca do Governo, ficou decidido, à 
princípio, o adiamento do evento para depois das eleições. O Instituto, no entanto, ainda 
aguarda parecer do Tribunal Regional Eleitoral quanto à possibilidade de validação da data 
programada, que seria em julho de 2010. 

O local, contudo, já está definido e é o Museu de Arte da Bahia quem abre as suas portas 
para a congregação da cultura popular. Num mesmo espaço, além das peças selecionadas 
via inscrição, uma mostra em paralelo conta a história e trajetória do artesanato no estado, 
obras contemporâneas e representativas de renomados artesãos do antigo acervo 
estadual, exibição de vídeos, apresentações de grupos folclóricos, performances artísticas e 
demonstrações do fazer artesanal.   

A proposta do Salão de Artesanato, portanto, mantém-se fiel à promoção, resgate e 
valorização das legítimas manifestações artísticas da Bahia. E a premiação simboliza o 
reconhecimento do papel do artesão enquanto representante dos costumes, hábitos e 
tradições do povo baiano, retratado através da arte. As peças concorrem ao prêmio de R$ 
2 mil em cada tipologia, e a melhor disputa o prêmio especial no valor de R$ 4 mil. 

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento 
(http://www.salaodeartesanatodabahia.com.br/), via correios ou na própria sede do Mauá, 
na Barra, durante horário comercial. 

VEÍCULO TÍTULO 

Tribuna da Bahia Hoje é dia de SAMBA! 
 
Hoje a Praça Municipal volta a ser a arena onde se comemora o Dia do Samba. Ano 
passado o homenageado foi Paulinho da Viola. Em 2007 Giberto Gil. Agora chegou a vez do 
saudoso Noel Rosa, um dos maiores poetas do cancioneiro popular brasileiro e considerado 
um clássico por diversas gerações de músicos e fãs.  
 
As comemorações começarão a partir das 17 horas, com cada atração cantando duas 
músicas. Trata-se de uma comemoração feita para o povo e para marcar a passagem da 
data de homenagem a um dos gêneros mais antigos da música popular. A programação é 
inteiramente grátis e a projeção é da participação de mais de 30 mil pessoas, como 
aconteceu no ano passado.  
 
 Dois grandes nomes da MPB fazem participação especial: Ivan Lins e Jair Rodrigues. O 
primeiro faz na Bahia o lançamento do seu mais novo trabalho que é uma coletânea com 
três CDs com as criações de Noel Rosa de título “Viva Noel”. Jair Rodrigues, por sua vez, 
chega para comemorar 50 anos de samba e receberá uma homenagem especial que será 
feito pelos sambistas baianos.  
 
Segundo Edil Pacheco, organizador do evento, além dos convidados de fora, mais de 30 
sambistas locais, entre o pessoal da Velha Guarda e os novos talentos, passarão pelo palco 
da Praça Municipal, num evento que vai ter uma duração em torno de sete horas 
ininterruptas “de música da melhor qualidade”, diz.  



 
Nos 38 anos do Dia do Samba já foram homenageados grande compositores e intérpretes 
como Chico Buarque, Caetano, Gil, João Nogueira, Paulinho da Viola, Benito de Paula, 
Francis Hime, dona Ivone Lara, Elza Soares, Beth Carvalho e outros. 

Participações  
Este ano a participação de artistas aumentou ainda mais e lá estarão Ivan Lins, Jair 
Rodrigues, Nei Lopes,  Sanny Alves, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Walmir Lima, Roque 
Ferreira, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Raimundo Sodré, Firmino de Itapoan, Walter 
Queiroz, Márcia Short, Vânia Bárbara, Claudete Macedo, Aloisio Menezes, Gal do Beco, Gal 
Borges, Lia Chaves, Claudia Costa, Clecia Queiroz, Juliana Ribeiro, Guiga de Ogum, Roque 
Betenque, Tuninha Luna, Gerônimo, Veve Calazans, Terra Brasilis e Neto Bala.  
 
Como ocorre todos os anos, outros cantores aparecerão para dar uma canja, como já 
aconteceu em edições anteriores com João Bosco (que já foi também homenageado 
especial), Carlinhos Brown e Gilberto Gil.  Segundo Edil Pacheco, coordenador do evento, 
“quem chega tem espaço, pois a festa é do samba e o samba é do povo brasileiro”. 

Hoje é dia de SAMBA! 
Publicada: 02/12/2009 1:36| Atualizada: 02/12/2009 1:20  

Hoje a Praça Municipal volta a ser a arena onde se comemora o Dia do Samba. Ano 
passado o homenageado foi Paulinho da Viola. Em 2007 Giberto Gil. Agora chegou a vez do 
saudoso Noel Rosa, um dos maiores poetas do cancioneiro popular brasileiro e considerado 
um clássico por diversas gerações de músicos e fãs.  
 
As comemorações começarão a partir das 17 horas, com cada atração cantando duas 
músicas. Trata-se de uma comemoração feita para o povo e para marcar a passagem da 
data de homenagem a um dos gêneros mais antigos da música popular. A programação é 
inteiramente grátis e a projeção é da participação de mais de 30 mil pessoas, como 
aconteceu no ano passado.  
 
 Dois grandes nomes da MPB fazem participação especial: Ivan Lins e Jair Rodrigues. O 
primeiro faz na Bahia o lançamento do seu mais novo trabalho que é uma coletânea com 
três CDs com as criações de Noel Rosa de título “Viva Noel”. Jair Rodrigues, por sua vez, 
chega para comemorar 50 anos de samba e receberá uma homenagem especial que será 
feito pelos sambistas baianos.  
 
Segundo Edil Pacheco, organizador do evento, além dos convidados de fora, mais de 30 
sambistas locais, entre o pessoal da Velha Guarda e os novos talentos, passarão pelo palco 
da Praça Municipal, num evento que vai ter uma duração em torno de sete horas 
ininterruptas “de música da melhor qualidade”, diz.  
 
Nos 38 anos do Dia do Samba já foram homenageados grande compositores e intérpretes 
como Chico Buarque, Caetano, Gil, João Nogueira, Paulinho da Viola, Benito de Paula, 
Francis Hime, dona Ivone Lara, Elza Soares, Beth Carvalho e outros. 

Participações  
Este ano a participação de artistas aumentou ainda mais e lá estarão Ivan Lins, Jair 
Rodrigues, Nei Lopes,  Sanny Alves, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Walmir Lima, Roque 
Ferreira, Mariene de Castro, Roberto Mendes, Raimundo Sodré, Firmino de Itapoan, Walter 
Queiroz, Márcia Short, Vânia Bárbara, Claudete Macedo, Aloisio Menezes, Gal do Beco, Gal 
Borges, Lia Chaves, Claudia Costa, Clecia Queiroz, Juliana Ribeiro, Guiga de Ogum, Roque 
Betenque, Tuninha Luna, Gerônimo, Veve Calazans, Terra Brasilis e Neto Bala.  
 
Como ocorre todos os anos, outros cantores aparecerão para dar uma canja, como já 
aconteceu em edições anteriores com João Bosco (que já foi também homenageado 



especial), Carlinhos Brown e Gilberto Gil.  Segundo Edil Pacheco, coordenador do evento, 
“quem chega tem espaço, pois a festa é do samba e o samba é do povo brasileiro”. 
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A Tarde On Line Mercado Cultural reúne atrações de oito países em Salvador 
e cidades do interior 

Thiago Fernandes, de A TARDE 

A nona edição do Mercado Cultural começa nesta quinta(3) em Salvador e segue até o 
próximo dia 6. Reunindo apresentações de música e teatro de artistas de oito países e de 
três estados brasileiros em Salvador e Jequié, o evento terá ainda caravanas que levarão 
as atrações para quatro cidades da região do Médio Rio de Contas, Ibirataia, Ipiaú, Dário 
Meira e Boa Nova. 
  
Como já se tornou sua principal marca, o festival mais uma vez reúne artistas vindos de 
diversas regiões do mundo, além da participação de grupos baianos, tanto da capital 
quanto do interior. 
  
Na edição deste ano, o Mercado conta com manifestações culturais de Pernambuco, São 
Paulo e de outros países, como Guiné Bissau, Etiópia, Israel, México, Estados Unidos, 
Coreia, Galícia e Argentina.  
 
Dentro do espírito de intercâmbio de experiências entre os participantes, eles se 
apresentam ao lado de grupos tradicionais do interior.  
  
O espírito de resgate e valorização dessas manifestações locais, como os reisados e ternos, 
aparece não só nas apresentações dos grupos, mas em instalações artísticas e, 
principalmente, no ápice do evento, que acontecerá nos dias 11 e 12 na cidade de Boa 
Nova.  
 
Lá, serão realizados um festival e uma feira culturais em diversos espaços da cidade, a 480 
km de Salvador.Na capital, a programação se concentra no Teatro Castro Alves, onde 
haverá as apresentações musicais e seis espetáculos teatrais de Salvador.  
 
Na música, o destaque vai para a apresentação do grupo paulista A Barca, que volta a 
Salvador para apresentar seu trabalho de resgate e documentação sonora brasileira, que 
acontece na quinta(3), e do israelense Idan Raichel, que no sábado(5) mostra um pouco de 
seu trabalho com a mistura de sons africanos, latino-americanos, caribenhos e do Oriente 
Médio. 
  
O público terá a oportunidade de conhecer a sonoridade do grupo coreano Chae Soo Jung, 
de músicos tradicionais do país, que vão apresentar no domingo um som produzido a partir 
de instrumentos pouco conhecidos no Ocidente, como daegum, haegum e ajaeng.   
 
Na área das artes cênicas, a expectativa é pela apresentação da dançarina e coreógrafa 
americana Maureen Fleming. Com seu trabalho baseado na exposição do corpo por meio de 
movimentos lentos e no contorcionismo, ela apresenta seu espetáculo no sábado.  

Destaques da programação do mercado cultural 
 
Programação Salvador   
  
Quinta (3) 
  
18h30 (Jardim Suspenso do TCA) –  Tradicionais da Bahia. Espetáculos Musicais,  
20h  (Sala Principal do TCA) – Boi de Dona Laurinha (Dário Meira - BA) / Terno dos Ferreira 
(Boa Nova - BA) / A Barca (SP)  



  
Sexta (4) 
 
18h30 (Sala do Coro do TCA) – Joana D’Arc (BA),20h (Sala Principal do TCA) – Aló Irmão 
(Galícia e Guiné Bissau) / Sonagi Project (Coreia)  
  
Sábado (5) 
 
10h às 12h (TCA) – Workshop  - Sons de Israel / The Idan Raichel Project (Israel) 
14h às 18h (TCA) – Workshop  - Percussão Tradicional Coreana  Sonagi Project (Coreia)   
18h30 (Sala do Coro do TCA) - Maureen Fleming (EUA)   
20h (Sala Principal do TCA) - Juan Pablo Villa e Arturo López (México) / The Idan Raichel 
Project (Israel)  
  
Domingo (6) 
  
18h30 (Jardim Suspenso do TCA) – Grupos Tradicionais do interior da Bahia  
18h30 (Sala do Coro do TCA) Uma Vez, Nada Mais (BA),  
20h (Sala Principal do TCA) Chae Soo Jung (Coreia) / Samba de Dona Dete (Dário Meira – 
BA) / Bongar (PE)  
  
PROGRAMAÇÃO INTERIOR (DESTAQUES)  
  
Ibirataia – 08/12   
 
18h – Depois do Fim (BA)  
20h – Romeu e Julieta e Caetano (BA)  
21h – Mariana Baraj (Argentina)  
  
Ipiaú – 09/12   
 
18h – Depois do Fim (BA)  
19h – Lançamento do livro Mágicas Mentiras  
20h – As Palavras (BA)  
21h – Sonagi Project (Coreia)  
  
Dário Meira – 10/12   
 
17h – Bongar (PE) / Samba de Dona Dete (BA)  
21h – Sonagi Project (Coreia)  
  
Boa Nova – Feira/Festival  - 11/12  
 
10h – Feira de  artesanato   
16h – Depois do Fim (BA)  
16h30 – Ternos de Reis e Grupos Tradicionais  
18h - Um Caso de Língua (BA)  
20h – Romeu e Julieta e Caetano (BA)  
21h – Mariana Baraj (Arg)  
22h  – Sonagi Project (Coreia)  
23h –  Retrofoguetes (BA) 
  
12/12  
 
16h – Depois do Fim (BA)  
18h  – Seu Bonfim (BA)  
20h  – As Palavras (BA)  
21h – Bongar (PE)  



22h –Maciel Salú (PE)  
23h – Mariene de Castro (BA)   
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Bahia Já SAMBA PEDE PASSAGEM: SHOW NO LARGO DO PELOURINHO 
NESTA TERÇA, À NOITE 

Diversos sambistas baianos capitaneados por Edil Pacheco, fazem hoje (1/12), a partir das 
20 horas no Largo do Pelourinho, o show de encerramento da Semana do Samba, evento 
que antecede o Dia do Samba, este comemorado no dia 2 de dezembro.  

 
A Semana do Samba foi aberta na quinta-feira passada com show da banda Sotaque 
Brasileiro e com a abertura de exposição de fotografias no Centro Cultural da Prefeitura, na 
Praça Municipal, que vai prosseguir por todo mês de dezembro.  

 
Amanhã, os sambistas encerram o evento e fazem uma prévia do que será a grande festa 
da 38ª Edição do Dia do Samba, que terá como palco a Praça Municipal com a presença de 
dezenas de artistas baianos e mais Ivan Lins, Jair Rodrigues e Ney Lopes 
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Jornal da Mídia Músicas para todos os gostos vão ecoar no Pelourinho em 
dezembro 

 
Durante todo o mês, irão se apresentar nos palcos do Centro Histórico, pela agenda do 
Pelourinho Cultural, programa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), ritmos 
diversificados, como os ensaios de verão dos blocos Olodum, Cortejo Afro e Muzenza e da 
banda Afrodisíaco, do cantor Jau, além das orquestras contemporâneas, como a Rumpilezz, 
Fred Dantas, Xangô, do maestro Reginaldo, e a Orquestra do maestro Zeca Freitas. Confira 
as atrações do Pelourinho Cultural no site www.pelourinho.ba.gov.br. 
 
O bloco afro Muzenza se apresenta durante as quartas-feiras (02, 16 e 23) no Largo Tereza 
Batista, sempre às 20h, com ingressos a R$ 20. O tradicional bloco carnavalesco, com sede 
no bairro da Liberdade, funde elementos do suingue afrobaiano com o reggae jamaicano. A 
banda Afrodisíaco continua a apresentar suas releituras de sucessos da Música Popular 
Brasileira. O grupo vem atraindo multidões de fãs desde setembro para o Largo Tereza 
Batista. Os ensaios continuarão até o carnaval de 2010, sempre às quintas-feiras (03, 10 e 
17), a partir das 21h. Os ingressos custam R$ 30. 
 
Continuando com a agenda de ensaios de verão, o Cortejo Afro também promete manter 
as noites das segundas-feiras bem animadas, provando mais uma vez que o Pelô não para. 
O tema do bloco para o próximo carnaval será 2010, Uma Odisseia Africana. O cortejo traz 
esse ano os cantores Marquinhos Marques, Valmir Brito e Cláudia Costa. Os ensaios vão 
acontecer nos dias 07, 14, 21 e 28 de dezembro no Largo Tereza Batista, sempre às 21h. 
Os ingressos custam R$ 20. 
 
Olodum - O bloco vai ensaiar nos dias 13, 20 e 27 no Largo Pedro Archanjo, às 19h, com 
ingressos a R$ 30. No dia 29, o Bloco fará um pré-réveillon 2010, a partir das 21h, 
também no Largo Pedro Archanjo. As vendas das camisas começam nesta terça-feira (1º), 
na Casa do Olodum, e seguem até o dia 28, custando R$ 60. No dia 29 as camisas 
custarão R$ 80. 
 
As orquestras terão início na quinta-feira (3), com o show de lançamento do primeiro CD 
da Orkestra Rumpilezz. Regida pelo maestro compositor, arranjador e saxofonista Letieres 
Leite, a Orkestra é formada basicamente por percussão e sopros. O evento será realizado 



no Largo do Pelourinho a partir das 18h e terá as participações especiais da cantora 
Fabiana Cozza, que fará um show de abertura, e do cantor e compositor Gerônimo, que irá 
encerrar a noite. 
 
A segunda orquestra a se apresentar no Pelourinho será a Xangô, do maestro Reginaldo. O 
grupo, que busca retomar o ambiente dançante dos bailes que aconteciam em clubes 
soteropolitanos no século passado, estará no Largo Pedro Archanjo na segunda-feira (14), 
a partir das 20h. No dia 19, também às 20h, será a vez da Orquestra Fred Dantas subir aos 
palcos do Largo Pedro Archanjo para apresentar o show Afrorquestra – a contribuição da 
cultura negra à musicalidade do mundo. 
 
E para finalizar a programação de orquestras neste mês, a orquestra do maestro Zeca 
Freitas irá se apresentar no sábado (26), às 21h, no Largo Pedro Archanjo. Com 10 anos 
de existência e um extenso currículo de shows por todo o estado, a orquestra busca atingir 
um público amplo através de um repertório diversificado. Um dos diferenciais é a liberdade 
dada aos músicos para improvisações e contato com a plateia.  
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revistaexclusiva Lançado na Bahia pacote de novos editais para cinema e 
televisão 

Aguardado com muita expectativa, o pacote de novos editais da 
área audiovisual lançado pela Secretaria Estadual de Cultura (Secult) totaliza recursos de 
R$ 3,2 milhões. Dos sete editais, quatro são inéditos – Produção de Projeto Completo para 
Série de Animação e Interprograma de TV, Pesquisa e Preservação da Memória Audiovisual 
Baiana, Realização de Mostras e Festivais e Apoio à Produção de Teledramaturgia em Série 
Televisiva. 

Completam o pacote os editais Apoio à Produção de Obras Audiovisuais de Longa-
Metragem, Curta-Metragem e Desenvolvimento de Roteiros para Filmes de Longa Duração. 
As inscrições estão abertas até 28 de dezembro, para o edital Realização de Mostras e 
Festivais. 

Outros cinco seguem com inscrições até 8 de janeiro e apenas o edital Desenvolvimento de 
Roteiros para Filmes de Longa Duração ainda não tem inscrições abertas. 

Os prêmios variam de R$ 1,2 milhão, para o vencedor do concurso de longa-metragem, a 
R$ 18.750, valor em dinheiro a ser destinado como bolsa de incentivo para cada um dos 12 
finalistas do edital sobre roteiros. No conjunto das várias categorias, até 35 proponentes 
poderão ser contemplados com os editais 2009 do Instituto de Radiodifusão Educativa da 
Bahia (Irdeb), ligado à Secult. 

O diretor-geral do Irdeb, Pola Ribeiro, destacou o fato de que pela primeira vez os editais 
da área foram submetidos à consulta pública, o que também era uma reivindicação da 
classe. “É salutar a participação dos profissionais diretamente envolvidos nesta agenda. 
Somente assim, trabalhando em parceria e aperfeiçoando as formas de escuta, 
cumpriremos a missão de fortalecer o audiovisual em prol da cultura e da cidadania”, disse. 



“Não basta um prêmio para deflagrar a realização de filmes e programas de TV. Editais 
como o de preservação da memória e o de apoio a mostras e festivais expressam nossa 
preocupação com toda a cadeia produtiva do audiovisual, desde a retomada dos acervos 
públicos e particulares à circulação das obras que, ao serem finalizadas, acabam não tendo 
uma vitrine de lançamento ou sequer uma janela de exibição”, ressaltou a diretora de Artes 
Visuais e Multimeios da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Sofia Federico, participante 
ativa da formatação dos novos editais. 

 Inscrições e novas informações 
 Os interessados devem ficar atentos ao prazo final das inscrições e buscar mais 
informações nos sites www.cultura.ba.gov.br e www.irdeb.ba.gov.br, onde estão 
disponíveis os formulários de apresentação de projetos, a documentação necessária e os 
anexos obrigatórios, ou ainda pelo e-mail editais@irdeb.ba.gov.br e os telefones (71) 
3116-7455 e 3116-7309. 

As inscrições podem ser feitas na Diretoria de Artes Visuais e Multimeios da Fundação 
Cultural, localizada na Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador/Bahia, CEP 40070-100, de 
segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, ou via Correios. 
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Minc – Mais 
Cultura 

Microprojetos: Saiba como enviar os documentos para 
contratação dos selecionados no edital 

Fundação Cultural do Estado da Bahia - 01/12/2009 

Os proponentes selecionados no edital de Apoio a Microprojetos Culturais devem 
encaminhar ao Centro Cultural do Banco do Nordeste, em Fortaleza, em no máximo 30 dias 
após a divulgação do resultado no Diário Oficial da União e do Estado da Bahia, os 
documentos para contratação, conforme o item 6.1 do referido edital. 

O Edital de Apoio a Microprojetos Culturais é uma ação do Ministério de Cultura – MinC 
,desenvolvida na Bahia pela Secretaria de Cultura – SECULT e pela Fundação Cultural do 
Estado da Bahia (FUNCEB). O Apoio a Microprojetos Culturais no Estado da Bahia é um 
edital inédito, o primeiro do Ministério da Cultura voltado para a região do Semiárido 
brasileiro, que ao longo da história tem tido pouco acesso ao financiamento para projetos 
culturais. 

Clique aqui para ler o restante desta matéria 
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NATIONAL 
GEOGRAPHIC 

Carlinhos Brown Presides Over The Launch Of The 
International Center For Black Music - Festival de Música 

Mestiça 

Photo Credits: Evangeline Kim 
NOVEMBER 30, 2009 

Carlinhos Brown Launches International Center For Black Music  



New Center Opens in Salvador In Brazil 
by Evangeline Kim  
Earlier this month, Brazilian pop star, composer and producer Carlinhos Brown presided 
over the launch of the spectacular new International Center For Black Music at the Museu 
du Ritmo (Rhythm Museum) in his hometown of Salvador, Bahia. The Brazilian megastar, 
who once remarked that his head was a "museum of rhythms," has spent the last two 
years quietly laying the foundations for a major international arts and cultural center in his 
birth city. The new center will be incorporated into the Museu du Ritmo, which first opened 
in 2007 - a groundbreaking event virtually ignored outside of Brazil. The museum and 
concert space are part of the restoration efforts for the Cidade Baixa (Lower City) area that 
was once Salvador's commercial center and occupies the old Mercado do Ouro (Gold 
Market) site, now designated as an historic landmark. 

The Museo du Ritmo space currently comprises a once abandoned building complex with a 
huge open-air concert courtyard space (est. capacity: 2000 standing and hundreds more in 
the multi-storied floors above), a massive, high-tech stage and superb sound system, 
beautifully painted rhythmic pattern designs throughout the arcaded courtyard, and many 
nooks and crannies filled with magnificent allegoric, Afro-Brazilian spiritual artworks. 
Indeed, the entire space seems consecrated, imbued with spiritual and mystical secrets? 

In the concert courtyard, the pungent aroma of gently bubbling dende oil wafts through the 
warm tropical air as smiling Bahiana women offer mouthwatering cakes of acarajé (bean 
fritters with spicy condiments), and small stands with caipirinhas and icy beers are all part 
of the mix. The Museu du Ritmo regularly presents splendid live performances open to the 
public with nominal gate fees. 

November is "Black Consciousness Month" in Brazil and as part of this year's celebration, 
coinciding with conclusion of The Year of France-Brazil 2009, the Museu du Ritmo 
inaugurated the Black Music Center (Centro de Música Negra - CMN) on November 12th. 
The Center is to be housed over 1000 square meters in the museum's complex of building 
structures. The initiative, the very first black music center worldwide, is a project 
partnership between the French media company Mondomix and Carlinhos Brown. This 
partnership is under the Bahian aegis of Mr. Brown's Associação Pracatum Ação Social 
(Pracatum Social Action Association), and the Secretary of Culture of the state of Bahia, 
with support from the Brazilian Ministry of Culture. 
With interior architectural designs by architect Pedro Mendes da Rocha, the Black Music 
Center will include permanent and temporary exhibition spaces, an online research and 
documentary center, a café, a restaurant and a concert-lecture-workshop space. Intended 
to become a museum of live cultures, not the usual artifacts, the conception and 
production of the project is headed up by Mondomix in tandem with a committee of 
international specialists and is set to open in December 2010. 
Per Marc Benaïche, Mondomix President, plans include 100 interactive multi-media 
installations focused on African-based music, two state-of-the-art recording studios, and an 
adjoining film screening center. The overall goal of the center will value and disseminate 
the cultural and musical heritage and history of the Afro-Brazilian people of Salvador, 
Africa, and the African Diaspora throughout the Americas, while stimulating scholarship, 
cultural and tourist activities, and importantly, job creation and income. 

To underscore the moment's festivities, the first Brazilian edition of the Festival Músicas 
Mestiças held its premier at the Museu du Ritmo, during the evenings of November 13th- 
15th, with special appearances by artists from Francophone Africa and the Caribbean and 
Bahia, including: Costa do Marfim's Tiken Jah Fakoly, Senegal's Didier Awadi , Congo's Les 
Tambours de Brazza, Chad's Mounira Mitchala, Cape Verde's Tcheka and Haiti's Bélo, and, 
from Bahia, a few of Salvador's most popular stars: Carlinhos Brown, Margareth Menezes, 
Mariene de Castro, Mariella Santiago, Olodum, Lazzo Matumbi, Letieres Leite & Orkestra 
Rumpilezz, and Percussivo Mundo Novo. Attendance grew packed each night with mixed, 
joyous, dancing crowds. 



One of the world's great festival producers and winner of the WOMEX 2009 Professional 
Excellence Award, Christian Mousset, who originally founded "Jazz in France" in 
Angoulême, in the Poitou-Charentes region of France in 1976 - later known as the 
Musiques Métisses Festival - was charged with artistic selection of the Francophone African 
artists for the Brazilian Festival Músicas Mestiças. Each African musical group ("from the 
younger generation" per Mr. Mousset) was marvelously contrasted with special guest 
appearances by the well-established Bahian stars, all thematically binding their various 
musical lyrics and rhythms to black consciousness and resistance to European cultural 
dominance. 

The most captivating aspect of the well-organized performances were the brief, cameo 
appearances by some of the Bahian stars, far too rarely seen outside of Brazil, with the 
exception of Carlinhos Brown himself. Apart from full performances by Bahian bandleader 
Letieres Leite on sax and flute & his Orkestra Rumpilezz, a big-band jazz percussion group, 
and the innovative Percussivo Mundo Novo group mixing futuristic electronica and 
handmade percussive instruments, standouts were clearly Bahia's powerful women 
vocalists: Margareth Menezes, Mariene de Castro, and Mariella Santiago with their brilliant, 
expansive stage presences as seasoned stars. 

Two of the most surprising and electrifying performances threw off the dynamism and ease 
of spontaneity: During the opening night rousing finale concert by Tambours de Brazza, 
who thrilled the crowds with drumming and acrobatics, Carlinhos Brown - clad in a stylish, 
floppy denim cowboy hat, a white jacket, and embroidered jeans, accompanied by a 
procession of his corps of Timbalada drummers, suddenly appeared to wildly thunderous 
cheers and throngs of fans rushing the stage. Without prior rehearsal, Mr. Brown, ever the 
master percussionist, took charge of the stage full of drummers with lightening speed, 
drummed, sang, paced back and forth exhorting the drummers, and, as if on cue, heavy 
rain showers drenched the audiences in the open-air courtyard, cooling the boiling 
ambience but none of the exuberance. 

The other festival surprise yet unknown to wider international music circles, was the 
delightful and glowing newcomer Chad beauty, Mounira Mitchala in a silver ornamented 
headdress, who gracefully and seductively danced, swirling her glittering orange veils, 
thoroughly mesmerizing the audience with her clear, bell-like voice, while backed by her 
band members on traps, bass and guitar. Hailing from a country that frowns upon women 
performers and women's music, Mounira is an exceptionally gifted singer-songwriter with 
traditional "Hakkama" (women praise-singers) lineage from her grandmother and mother. 
She was winner of France's 2007 "Decouvertes RFI" award and CultureFrance's 2008 "Visas 
Pour La Creation" award. Her songs exalt love, delve into peaceful solutions to war, and 
especially, call upon Chad's women to work together to help unite and develop the country. 
Her stage exploded into an intense, mini Bahia-Chad carnival as members of one of 
Salvador's most renowned Afro-Bloc Carnival drumming troupes, Olodum, surrounded her, 
dancing, waving and holding their drums aloft, as she sang a song of celebration she'd 
composed in their honor. 

Carlinhos Brown's Museu du Ritmo along with the Center of Black Music will decisively 
establish Salvador as an international cultural capital of black music. Considering the fact 
that Bahia is the historical birthplace of modern Brazil through her early history of over 4.5 
captive Africans (from different West African and Bantu ethnicities and regions) who drove 
the Portuguese colonial sugar industry between the 16th - 19th centuries, the country's 
relatively recent efforts (since 2003) to help bring about racial equality for African 
descendents through cultural black consciousness celebrations is a real reason to acclaim 
Salvador as Brazil's 'Capital of Happiness.' 

Today, 80% of Bahia's population is of African descent while Brazil has the largest 
population of black origin outside of Africa. Yet, what makes Afro-Brazil so enthralling and 
fascinating also has as much to do with the mixed racial heritages that embrace not only 
Africa, but the original native indigenous peoples as well as the European colonial past. 



Carlinhos Brown firmly noted during interview that he aims to help Brazil "recognize the 
beauty of her many cultural diversities and racial mixes." The Festival Músicas Mestiças' 
contagious happiness and joy in the smiling crowds of all ethnicities, as they celebrated 
African heritage and black consciousness together, bore out his genius. 
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Cairu na III Conferência Estadual de Cultura 

DIVERSIDADE NA III CONFERÊNCIA DE CULTURA 

Caras pintadas, artesanatos expostos ao chão, pinturas e grafites sendo produzidos a todo 
o momento. Um vai e vem de gente, de todos os credos, ideologias, cores e etnias, 
sotaques diferentes, mas um único objetivo, dar corpo e significado para as respostas de: 
Cultura é o que?… “Diversidade, cidadania e desenvolvimento”. [ É possível que não reste 
dúvida do que seja cultura, diante deste cenário descrito, a preocupação do Estado em 
"lutar pela igualdade, quando a diferença nos oprime, mas lutar pela diferença quando a 
igualdade nos descaracteriza"  palavras do Ex-Ministro da Cultura Gilberto Gil, grande 
responsável na indução do contexto que se desenvolveu na cultura desde início de 2003]. 

A terceira conferência de cultura da Bahia, começou dia 26 de novembro, com as 
presenças do Governador Jaques Wagner, do Secretário de Cultura Márcio Meirelles e do 
Ministro da Cultura Juca Ferreira, foi marcada pela grande participação dos municípios, 
foram 237, dos vinte e seis territórios de identidade.  Os participantes puderam assistir a 
apresentação da orquestra sinfônica NEOJIBÁ e do balé do Teatro Castro Alves. No primeiro 
dia de conferência foi apresentado o estatuto da cultura, que será submetido ainda à 
apreciação. 

No sábado foi o momento de discutir as propostas encaminhadas nos territórios de 
identidade e a partir delas, elaborar uma proposta nacional e outra estadual, além dessa 
discussão, também foi escolhido um delegado por eixo, no total de cinco, para a II 
conferência nacional, que será realizada em Brasília, de 11 à 14 de março de 2010. 

O encerramento da III conferência de cultura, aconteceu nodomingo, dia 29, com a 
apresentação dos 50 delegados que irão para a nacional e a leitura da carta de Ilhéus. 
Chegou, por tanto, o momento de botar o pé na estrada e voltar para casa, não com a 
sensação de dever cumprido, mas com a responsabilidade de se organizar, mobilizar e 
pressionar, para então ver as propostas transformadas em políticas públicas de Estado. 

Com certeza a participação do Município poderia ter sido mais expressiva, não me refiro 
apenas a Cairu, estendo esta crítica ao Baixo-Sul, infelismente a participação social nas 
discussões que delimitam as políticas públicas culturais não tem recebido a devida atenção, 
muitas vezes olha-se para o edificado, para o elitizado, para o erudito, e põe-se uma venda 
nos olhos ao imaterialismo, aos significados diversos que o homem atribui aos objetos, 
contraditório isto, pois olhamos alguns casarios coloniais em Ituberá, como o paço que 
funciona a Câmara de Vereadores, e percebemos o cuidado humano em valorizar o 
edificado, mas passemos a Nilo Peçanha, e vemos o descaso com o bem público, com um 
sobrado que já teve a fronte superior demolida por ações do tempo e talvez até do próprio 
homem, a fim de evitar futuros acidentes. 

Mas, haja visto que muitas conquistas já foram alcançadas em um período curto, em 
relação aos anos anteriores, e o ano de 2010 promete muito mais ação na cultura. 

Red: Genildo Amaral      Organização: Robson Vicente                                                 
Radialista            Ass. da Superintendência de Cultura de Cairu 

 



VEÍCULO TÍTULO 

blogdolatinha Musicista guanambiense é contemplado com projeto cultural 
 

Com o objetivo de fomentar a atividade de produtores 
culturais, artistas e grupos artísticos da Região do Semiárido de 11 estados brasileiros, 
incluindo a Bahia, tendo como público principal, jovens entre 17 e 29 anos, o Ministério da 
Cultura lançou o edital de apoio a microprojetos culturais cujas inscrições aconteceram de 
julho a novembro deste ano e foram realizadas em Guanambi que é um dos 19 municípios 
integrantes do Território Sertão Produtivo. 
 
Dos 19 municípios integrantes do Sertão Produtivo, apenas 13 se inscreveram, dentre eles, 
Guanambi com 16 microprojetos inscritos, tendo sido contemplado em primeiro lugar com 
o CORAL 100 BELAS VOZES, o músico Alessandro de Oliveira Ramos. 
 
O edital destinará recurso na ordem de R$ 3.061.742,28 (três milhões, sessenta e um mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) a 281 projetos de municípios 
baianos, com o valor mínimo de R$ 465,00 e máximo de R$ 13.950,00. Essa iniciativa foi 
voltada exclusivamente para o interior do Estado e contou com a participação de Órgãos de 
Cultura Municipais. Em nosso município contou com o apoio da Secretaria Municipal de 
Cultura. 
Essa ação foi desenvolvida na Bahia pela Secretaria de Cultura, através da 
Superintendência de Cultura (SUDECULT), e pela Fundação Cultural do Estado da Bahia 
(FUNCEB), em parceria com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Articulação 
Institucional (SAI) e da Fundação Nacional de Artes (Funarte), e com o Banco do Nordeste 
do Brasil (BNB), através do Instituto Nordeste Cidadania (INEC). 
 
A Secretaria Municipal de Cultura parabeniza o músico Alessandro Ramos. É Guanambi 
mais uma vez se destacando na área artística. 
Fonte: Secretaria de Educação  
Postado por José Carlos Lelis Costa (Latinha) às 19:23  
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Jornal AGORA 

(Itabuna) 
Equilíbrio 

O governador Jaques Wagner defendeu, em Ilhéus, uma saída negociada para o impasse 
entre indígenas e trabalhadores rurais – que disputam terras na região - durante a 
abertura da 3ª Conferência Estadual de Cultura, no Centro de Convenções da cidade do Sul 
da Bahia. A fala foi mais que apropriada, uma vez que um grande número de 
representantes de ambos os lados estava presente ao evento, em clima de rivalidade. 
Wagner foi aplaudido durante seu pronunciamento, principalmente por ter conseguido 
acalmar os ânimos dos litigantes. “Equilíbrio é a palavra mágica do Século 21. E nós vamos 
buscar uma saída que respeite os direitos dos tupinambás, mas que não estabeleça uma 
guerra entre indígenas e trabalhadores rurais”, disse. 
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Jornal AGORA 

(Itabuna) 
Conferência da Cultura avança na ação institucional 

Durante quatro dias artistas e produtores culturais de toda a Bahia elaboraram propostas 
para o Sistema de Cultura na Bahia Terminou anteontem a III Conferência Estadual de 
Cultura, em Ilhéus. 
Durante quatro dias, Ilhéus, um dos mais importantes municípios do Território Litoral Sul, 
foi a capital da cultura do Estado, com apresentações artísticas e debates fundamentais 
para o avanço das políticas culturais na Bahia e no Brasil. 
Durante a plenária de encerramento, foram apresentados os 50 delegados que irão levar as 
propostas da Bahia para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá de 11 a 14 
de março do próximo ano, em Brasília. 
No total, 1.566 inscritos, de 237 municípios do estado, participaram ativamente dos quatro 
dias de debates, que tiveram como tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo da Conferência Nacional. O encontro em Ilhéus aconteceu após 
a realização das conferências municipais, territoriais e setoriais de cultura. O balanço final 
revela que 50 mil pessoas, de 368 municípios baianos, 
participaram de todas as etapas para sua realização. 
Para o secretário da Cultura do Estado, Márcio Meirelles, a III Conferência representou um 
avanço significativo na construção de políticas estratégias para o desenvolvimento cultural 
do estado e do 
país. “As propostas que serão apresentadas em Brasília estão bastante qualificadas e 
diversas sugestões de delegados de todo o estado foram incorporadas à minuta de Lei 
Orgânica da Cultura que, após análise jurídica, será encaminhada para as instâncias 
governamentais que irão apresentá-la à Assembleia Legislativa”, destacou o secretário. 
Desafio 
De acordo com ele, o desafio agora é sensibilizar os deputados estaduais comprometidos 
com a Cultura a acelerar o processo de votação. “A consolidação dos sistemas Estadual e 
Municipais depende da 
aprovação dessa Lei”, defende Meirelles.  
Entre as propostas apresentadas em âmbito estadual e nacional, estão a revisão da 
legislação estadual para garantir 1,5% do orçamento para a cultura; a desburocratização e 
simplificação dos editais; ampliação do número de pontos de cultura; a construção e 
requalificação de centros culturais; e a criação de diretorias da Secult-BA nos 26 territórios 
de identidade. 
A capacitação e formação de gestores e agentes culturais foi novamente uma demanda 
forte dos participantes da conferência. Uma proposta de âmbito nacional muito aplaudida 
foi a que defende a destinação de 10% dos recursos do Pré-Sal para promover o acesso da 
população brasileira 
a serviços e bens culturais.  
“Estamos felizes com o perfil bastante diversificado dos delegados eleitos e com a 
qualidade dos debates”, ressalta Ângela Andrade, superintendente de Cultura e 
coordenadora da III Conferência. 
Segundo Ângela, “houve uma evolução muito grande na compreensão do papel dos 
governos Estadual, Municipal e da sociedade na construção de redes e políticas 
estratégicas”. 
Dados do Ministério da Cultura mostram que o Nordeste foi a região brasileira que 
registrou o maior número de conferências municipais de cultura, realizadas em 55,77% das 
cidades nordestinas. Na Bahia, 89% dos municípios realizaram conferências de cultura, o 
que representa mais de 15% do total em todo o país. “A Bahia hoje é referencial para o 
Sistema Nacional de Cultura”, afirmou Roberto Peixe, do Ministério da Cultura. 

 


