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VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Cameratas da Osba encerram o mês com quatro 
apresentações 

O projeto Cameratas da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) encerra mais um mês de 
intensa programação com quatro apresentações esta semana. Nesta quinta-feira (26), às 
10h, o grupo Bahia Cordas promove uma manhã musical para estudantes e professores da 
Escola Municipal de Periperi. 

No mesmo dia, às 15h, o Quarteto Novo e a Quadro Solar levarão a música de concerto aos 
visitantes da Fundação de Hemoterapia e Hematologia da Bahia (Hemoba), localizada perto 
do Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. 

Ainda nesta quinta-feira, a Bahia Cordas volta a se apresentar, às 19h, no Centro 
Comunitário Condomínio João Durval, em Pernambués. E na sexta-feira (27), mais uma 
vez a Bahia Cordas toca para os idosos do Abrigo Mariana Magalhães, nos Barris. Todas as 
apresentações são abertas ao público e gratuitas. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Feira de Antiguidades no Pelô oferece atrativos para todas as 
idades 

Passear acompanhado de toda a família pela Feira de Antiguidades, que será realizada no 
Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, é uma boa pedida para a tarde do sábado (28). A 
feira, promovida com o apoio do Programa Pelourinho Cultural, da Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia (Secult), compõe um ambiente agradável para quem deseja adquirir uma 
boa antiguidade e ainda fazer um programa diferente e descontraído. 

O evento, que será realizado das 10h às 18h, disponibilizará um acervo onde constam 
peças do Século 18, como imagens sacras, louças finas de antes da Segunda Guerra 
Mundial, vasos franceses em opalina, fino cristal colorido, entre vários outros objetos 
antigos. 

A Feira de Antiguidades faz parte do projeto Feiras Criativas, que já levou centenas de 
visitantes ao Pelourinho nas edições anteriores. O projeto vem se consolidando como uma 
opção de lazer e um programa cultural para todas as idades. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Rodin Bahia recebe mais de 14 mil visitantes no primeiro 
mês 

Inaugurada há quase um mês, a exposição Auguste Rodin, homem e gênio já atraiu mais 
de 14 mil visitantes ao Palacete das Artes, em Salvador. Desde o dia 26 de outubro, quem 
for ao museu pode apreciar as 62 obras originais do artista que é considerado o pai da 
escultura moderna. Esta é a primeira vez que o Museu Rodin Paris concorda em ceder por 
tanto tempo as peças para uma exposição, que vai durar três anos, acatando a iniciativa do 
Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura. 

Quem recebe os visitantes na entrada do Palacete é uma das obras mais famosas de Rodin, 
O Beijo. Partindo do casal enamorado, é possível conhecer partes importantes do estudo da 
Porta do Inferno, peça que o escultor deixou inacabada, mas que gerou inúmeras 
derivações, como O Pensador e A Meditação, que também estão expostas em Salvador. 

Com um intenso número de agendamento de grupos por dia, a exposição conta com sete 
monitores, que se revezam de terça a domingo em visitas guiadas. Para a jornalista baiana 
Jamile Campos, o que mais interessou foi a forma como está construído o projeto Auguste 



Rodin, homem e gênio. “Ver o casamento perfeito que ficou entre as peças em gesso e 
esse casarão centenário foi o que mais me fascinou. As obras são lindas, está tudo muito 
bem organizado, mas aqui dentro parece que elas flutuam”. 

Do lado de fora do casarão, o público pode ver as quatro réplicas em bronze de Rodin, 
adquiridas pelo Governo do Estado e cedidas ao Palacete, que ficam expostas no jardim. A 
Mártir - de 1855 -, Homem Que Anda Sobre Coluna - 1877-, Jean de Fiennes Nu - 1886- e 
O Torso da Sombra - de 1901- fazem companhia a um projeto paisagístico que encanta os 
visitantes do local, principalmente as crianças. 

Cuidados especiais - Para receber a exposição o Palacete das Artes foi totalmente 
restaurado. O piso de madeira, formado por pastilha e marchetaria, foram conservados e 
reparados. Para manter o assoalho original, e ainda assim possibilitar a visitação, a 
administração do museu solicita aos visitantes que evitem o uso de salto. 

“Todas as pequenas peças de madeira foram retiradas e restauradas individualmente, para 
depois ser recolocadas no lugar original exato, num trabalho de paciência monástica”, 
explica a museóloga responsável pelo Rodin Bahia, Heloísa Costa. Segundo ela, com a 
previsão de um milhão de visitas nestes três anos, a possibilidade de deteriorização é 
grande. “Para evitar que isso aconteça, fornecemos sapatilhas pro pré para as pessoas que 
vem de salto”. 

Formação de público 

Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a vinda das obras originais fomenta a criação de 
um público frequentador de museus. “Apenas 7% da população visita os espaços. 
Queremos aproveitar esta iniciativa para desenvolver, no brasileiro, a cultura de ir aos 
museus, visitar obras de artistas importantes e ampliar seus conhecimentos”. Dentre as 
atividades educativas previstas para o espaço, estão programas de visitação e formação de 
público. 

“Permeando todas as atividades, estão debates e seminários sobre a união de ciência e 
arte. A interação entre artistas e cientistas é, cada vez mais, uma tendência mundial, 
desde que se percebeu o potencial da arte de contribuir para o pleno desenvolvimento do 
ser humano, formando competências e habilidades específicas”, conclui Heloísa Costa. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom TCA anuncia nesta quinta os vencedores do Edital do Núcleo 
de Teatro 

O Teatro Castro Alves (TCA), órgão da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vai 
divulgar o resultado do Edital do Núcleo de Teatro (TCA.Núcleo), edição 2009-2010, para a 
montagem de um espetáculo infanto-juvenil e outro com temática livre. O anúncio será 
feito nesta quinta-feira (26), às 12h, no Centro Técnico do TCA, pelo diretor geral do 
teatro, Moacyr Gramacho. 

O TCA.Núcleo, reconhecido por produzir espetáculos de alto nível, trouxe novidades no 
edital deste ano, como a inclusão de um espetáculo com temática infanto-juvenil e a 
realização de temporada no Centro Cultural de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de 
Salvador, além da Sala do Coro do TCA. 

As inscrições para a seleção foram realizadas até o 16 de novembro e os projetos 
apresentados foram avaliados por uma Comissão de Seleção composta por profissionais 
reconhecidos na área teatral. Cada montagem receberá recursos da ordem de R$ 200 mil, 
sendo que o espetáculo infanto-juvenil terá estreia em julho e o de temática livre em 
setembro de 2010. 



VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Soterópolis transmite ao vivo a 3ª Conferência Estadual de 
Cultura 

A solenidade de abertura da 3ª Conferência Estadual de Cultura da Bahia será apresentada 
pelo programa Soterópolis, apresentado por Luciana Aciolly, nesta quinta-feira (26), em 
transmissão ao vivo, a partir das 21h. 

O evento será realizado no Centro de Convenções de Ilhéus, onde acontecerá a 
apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho (Neojibá), sob a regência do maestro Ricardo 
Castro. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Inscrições abertas para exposições em centro cultural de 
Feira 

O Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca) inscreve até 10 de dezembro para 
exposições na Galeria de Arte Carlo Barbosa, em Feira de Santana, e no Museu Galeria de 
Arte Caetano Veloso, em Santo Amaro da Purificação. As inscrições dizem respeito às 
pautas referentes a 2010. 

As exposições podem ser individuais ou coletivas, conforme explica a coordenadora das 
galerias, Ligia Motta. Os interessados devem se dirigir à Galeria Carlo Barbosa, localizada 
no Cuca, de segunda à sexta-feira, das 9 às 12h, e das 15 às 18h. 

Os artistas não-residentes em Feira de Santana podem adquirir a ficha de inscrição através 
do site www.uefs.br/cuca e enviá-la para o endereço Centro Universitário de Cultura e Arte, 
Galeria Carlo Barbosa, rua Conselheiro Franco, 66, Centro, Feira de Santana- BA – CEP: 
44015-000. Contato através dos telefones (75) 3221-9766 / 9744. 

VEÍCULO TÍTULO 

Agecom Festa no Centro Histórico lembra o Dia da Baiana 

Mais de mil baianas se reuniram, nesta quarta-feira (25), na Praça da Cruz Caída, Centro 
Histórico de Salvador, para comemorar o “Dia da Baiana do Acarajé”. A festa, promovida 
pelo governo do Estado, por intermédio das Secretarias de Desenvolvimento Social e 
Combate à Pobreza e da Promoção da Igualdade, foi na sede do Memorial da Baiana, com 
feijoada, acarajés, abarás, samba de roda e afoxés. 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Conselho de Cultura do Estado aprova tombamento 
permanente do Colégio Maristas 

Alana Fraga, do A TARDE 

O Conselho Estadual de Cultura da Bahia aprovou, por unanimidade, no final da tarde 
da última quarta-feira, 25, o processo de tombamento permanente do Colégio Maristas, no 
bairro do Canela. A votação contou com treze membros do conselho e foi assistida por 
representantes da Associação de Pais e Mestres do Colégio Marista de Salvador 
(Apamema). O próximo passo para a efetivação do tombamento é a entrega da ata de 
aprovação do conselho ao governador Jaques Wagner, para a publicação no Diário Oficial.  

O prédio onde funcionava o colégio estava tombado temporariamente desde o final do ano 
passado, quando pais, alunos e funcionários protestaram e entraram com ação judicial 



contra a venda do imóvel pelo grupo Maristas à construtura Queiroz Galvão, de Recife, e o 
encerramento das atividades escolares da instituição com 104 anos de tradição.  

O resultado de mais de um ano de batalhas judiciais foi recebido com alegria por membros 
da Apamema. “O Marista é símbolo da educação baiana e terá a sua história preservada. O 
sentimento que temos é que honramos todo o esforço que os primeiros irmãos Maristas 
tiveram ao construir, ao longo dos anos, um espaço gerador de pessoas de valores, que se 
propõem a trabalhar em prol da comunidade e da educação”, destaca a representante da 
associação Mônica Baqueiro.  

Alunos também ficaram satisfeitos com a decisão. “Acho que [o tombamento] é a melhor a 
saída. Melhor que demolir e transformar aquele espaço em um prédio”, avalia Bárbara 
Sansão, 15 anos, que estudou até o ano passado no Maristas do Canela. Ela conta que 
ficou sentida pela fechamento da instituição. “Acho que não vai ter nenhum colégio como o 
Maristas”, diz a aluna.  

Segundo o assessor jurídico da presidência do Grupo Maristas, Ivan Bastos, há cerca de um 
mês, a empresa Queiroz Galvão, que compraria o espaço do colégio para a construção de 
um edifício residencial, renunciou o direito de compra do imóvel em favor do Instituto 
Federal da Bahia (Ifba), o antigo Cefet-BA.  

“Assim que esse imóvel for passado ao antigo Cefet, a questão do tombamento passa a ser 
do Ministério da Educação e do Governo da Bahia. A renúncia da empresa foi um ato muito 
nobre, que cedeu em prol da educação pública, o que demonstra que nem toda construtora 
visa apenas o lucro especulativo”, afirma Bastos.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Espetáculo revive história do tango no palco do TCA 

Eduarda Uzêda, do ATARDE 

 
Cia. Tango XXI se apresenta nesta sexta-feira na Sala Principal do TCA 

Os amantes do tango podem agendar: a Cia. Tango XXI, de Buenos Aires, apresenta em 
Salvador o espetáculo Tango- a-T ierra, que une a dança tradicional portenha, o teatro e a 
música para narrar a história do tango desde a década de 30 até os dias atuais, por meio 
de encontros e desencontros amorosos.  

A apresentação única acontece no Teatro Castro Alves, sexta-feira, 27, às 21 horas. No 
palco, 17 bailarinos e uma orquestra de oito músicos se unem para mostrar um amplo 
panorama da história do tango, do século 20 ao 21. Composições clássicas e 
contemporâneas estão presentes na montagem, que pretende resgatar o espírito de uma 
época.  



O espetáculo é dividido em duas partes distintas. O argentino Guillermo Salvat, que assina 
a direção da montagem com Silvia Grynt, explica que o primeiro quadro mostra um período 
no qual o tango era a expressão artística popular por excelência em Buenos Aires, a 
chamada época dourada do gênero, entre as décadas de 40 e 50.  

“Neste quadro, o tango é apresentado com toda a sua poesia e musicalidade, porém, 
fundamentalmente, como dança popular, como elemento provocador dos encontros de 
homens e de mulheres”, pontua o diretor, que, a exemplo de Silvia, também integra o 
elenco dos dançarinos.  

Sentimentos - No palco, ambientado ora como um café-bar ora como salão de baile, os 
dançarinos se revezam em coreografias que representam cenas de espera, sedução e 
encontro entre os pares. “Às vezes, o encontro acontece, o que resulta em felicidade. Em 
outras, acontece o desencontro e, então, se instala a melancolia”, complementa.  

Não faltam encontros de pares em conflitos ou disputas afetivas. A intenção é mesmo a de 
mostrar a busca do amor, usando o tango como meio. A segunda parte da montagem 
apresenta, segundo Guillermo Salvat, o desenvolvimento coreográfico e musical do tango 
mais moderno, sem fios condutores, nem tramas. “Dança e música são enfocadas em 
estado puro, ressaltando o aspecto mais glamuroso e cativante do tango”, frisa o diretor da 
montagem.  

Tango- a-Tierra mostra os diferentes estilos do tango, os lugares mitológicos onde o tango 
nasceu e cresceu, o repertório clássico e ortodoxo. Os dançarinos, que se apresentam em 
duo, em trio,em quinteto ou coletivamente, exploram a dança de diferentes formas.  

Canções - Entre as canções que compõem o espetáculo estão La  Trampera (A. Troilo), 
Milongueando en el'40 (A. Pontier), Que me van a Hablar de Amor (H. Stamponi – H. 
Exposito), Recuerdo (O. Pugliese), Milonga del Trovador(A.Piazzolla – H. Ferrer), Adiós 
Nonino(A. Piazzolla) e La Cumparsita (M. Rodríguez), que encerra o espetáculo em alto 
estilo.  

Criada em 2006, a Companhia Tango XXI traza Salvadoros bailarinos Guillermo Salvat, 
Silvia Grynt, Leandro Gomez, Julia Urruty, Ricardo Astrada, Silvina Pino, Ramiro Izurieta e 
Iliana Mohaupt, além do cantor Roberto Minondi.  

Possui no repertório os espetáculos Estampas Portenhas, Esquina Carlos Gardele o atual 
Tang o - a -T i e r ra . Esquina Carlos Gardel excursionou ao redor do mundo, 
apresentando-se no Japão, EUA,México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Brasil 
e Europa. Registrou longa temporada no Teatro Brancaccio 
em Roma.  

Anualmente, o grupo vem realizando turnês na Ásia e Europa, com grande sucesso. Nesta 
nova turnê no Brasil, o grupo se apresenta em Aracaju (hoje), Salvador (amanhã), Recife 
(sábado), Maceió (domingo) e em Porto Alegre, no dia 1º.  

História - O tango nasce no final do século XIX de uma mistura de vários ritmos 
provenientes dos subúrbios de Buenos Aires. Desde o princípio esteve associado a bordeis 
e cabarés, frequentados por desocupados e imigrantes que legaram ao ritmo a nostalgia.  

O tango argentino começou a ultrapassar fronteiras já no início do século 20, registrando 
duas fases de ouro: nos anos 20 e 40. Um dos maiores nomes do gênero, na música, é o 
cantor Carlos Gardel. O tango encanta pela postura. Os pares mantêm o olhar fixo 
enquanto bailam e encantam com as cruzadas de pernas, bastante sensuais. A dupladeve 
mover-se como um gato: um só corpo e quatro pernas.  

| Serviço |    



Tango - A - Tierra  
Quando: Sexta-feira, 27, 21h 
Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves (3117-4899),Praça Dois de Julho, s/n, Campo 
Grande/ R$ 120 (Filas A a P), R$ 
100 (Filas Q a Z) e R$ 80 (Z1 A Z11)  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde On Line Missa na Igreja do Carmo comemora Dia da Baiana de 
acarajé 

Carolina Mendonça | A TARDE On Line* 
Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE 

Apesar das celebrações, data serve como protesto 
pela pouca estrutura nos pontos de venda do acarajé 

Dezenas de baianas comemoraram o dia delas nesta quarta-feira, 25, com uma missa na 
Igreja do Carmo, no Centro Histórico. A população de Salvador e turistas participam da 
cerimônia. A presidente da Associação de Baianas, Rita Santos, disse que o dia é de 
comemoração, mas também de protesto.  

Ela disse que o número de "baianas patrimônio", que cumprem todos os rituais, está 
diminuindo, enquanto aumenta o número de pessoas que apenas vendem o acarajé. Rita 
também reclama da falta de estrutura dos pontos de venda do bolinho. Após a missa, as 
baianas seguiram caminhando até a praça da Cruz Caída, na sede da Associação, onde 
aconteceu um almoço.  

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde O Conselho Estadual de Cultura – tempo presente 
 
O Conselho Estadual de Cultura baiano realiza audiência pública hoje (16h) no Centro de 
Convenções LuísEduardoMagalhães, Ilhéus, como parte da programação anexa da III 
Conferência Estadual de Cultura, que acontecerá lá, simultaneamente. 
 

VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Espetáculo revive história do tango no palco do TCA 

DANÇA Em Tango- a-T ierra , o grupo argentino Tango XXI mostra a evolução do gênero 
em encontros e desencontros de amor 

EDUARDA UZÊDA 

Os amantes do tango podem agendar: a Cia. Tango XXI, de Buenos Aires, 
apresentaemSalvador o espetáculo Tangoa-T ierra, que une a dança tradicional portenha, o 
teatro e a música para narrar a história do tango desde a década de 30 até os dias atuais, 
por meio de encontros e desencontros amorosos. A apresentação única acontecenoTeatro 
Castro Alves, amanhã, às 21 horas. 
 



No palco, 17 bailarinos e uma orquestra de oito músicos se unem para mostrar um amplo 
panorama da história do tango, do século 20 ao 21. Composições clássicas e 
contemporâneas estão presentes na montagem, que pretende resgatar o espírito de uma 
época. 
 
O espetáculo é dividido em duas partes distintas. O argentino Guillermo Salvat, que assina 
a direção da montagem com Silvia Grynt, explica que o primeiro quadro mostra um período 
no qual o tango era a expressão artística popular por excelência em Buenos Aires, a 
chamada época dourada do gênero, entre as décadas de 40 e 50. 
 
“Neste quadro, o tango é apresentado com toda a sua poesia e musicalidade, porém, 
fundamentalmente, como dança popular, como elemento provocador dos encontros de 
homens e de mulheres”, pontua o diretor, que, a exemplo de Silvia, também integra o 
elenco dos dançarinos. 
 
Sentimentos No palco, ambientado ora como um café-bar ora como salão de baile, os 
dançarinos se revezam em coreografias que representam cenas de espera, sedução e 
encontro entre os pares. “Às vezes, o encontro acontece, o que resulta em felicidade. Em 
outras, acontece o desencontro e, então, se instala a melancolia”, complementa. 
 
Não faltam encontros de pares em conflitos ou disputas afetivas. 
 
A intenção é mesmo a de mostrar a busca do amor, usando o tango como meio. 
 
A segunda parte da montagem apresenta, segundo Guillermo Salvat, o desenvolvimento 
coreográfico e musical do tango mais moderno, sem fios condutores, nem tramas. 
 
“Dança e música são enfocadas em estado puro, ressaltando o aspecto mais glamuroso e 
cativante do tango”, frisa o diretor da montagem. 
 
Tangoa-T ierra mostra os diferentes estilos do tango, os lugares mitológicos onde o tango 
nasceu e cresceu, o repertório clássico e ortodoxo. Os dançarinos, que seapresentam em 
duo, em trio,em quinteto ou coletivamente, exploram a dança de diferentes formas. 
 
Canções Entre as canções que compõem o espetáculo estão La Trampera (A. Troilo), 
Milongueando en el \'40 (A. Pontier), Que me van a Hablar de Amor (H. Stamponi – H. 
Exposito), Recuerdo (O. Pugliese), Milonga del Trovador(A. 
 
Piazzolla – H. Ferrer), Adiós Nonino( A. Piazzolla) e La Cumparsita (M. Rodríguez), que 
encerra o espetáculo em alto estilo. 
 
Criada em 2006, a CompanhiaTango XXI traza Salvador os bailarinos Guillermo Salvat, 
Silvia Grynt, Leandro Gomez, Julia Urruty, Ricardo Astrada, Silvina Pino, Ramiro Izurieta e 
Iliana Mohaupt, além do cantor Roberto Minondi. 
 
Possui no repertório os espetáculos Estampas Portenhas, Esquina Carlos Gardele o atual 
Tang o a -T i e r ra . Esquina Carlos Gardel excursionou ao redor do mundo, apresentando-
se no Japão, EUA,México, Panamá,Costa Rica, Honduras, Guatemala, Brasil e Europa. 
Registrou longa temporada no Teatro Brancaccio em Roma. Anualmente, o grupo vem 
realizando turnês na Ásia e Europa, com grande sucesso. 
 
Nesta nova turnê no Brasil, o grupo se apresenta em Aracaju (hoje), Salvador (amanhã), 
Recife (sábado), Maceió (domingo) e em Porto Alegre, no dia 1º. 
 
História O tango nasce no final do século XIX de uma mistura de vários ritmos provenientes 
dos subúrbios de Buenos Aires. Desde o princípio esteve associado a bordeis e cabarés, 
frequentados por desocupados e imigrantes que legaram ao ritmo a nostalgia. 
 
O tango argentino começou a ultrapassar fronteiras já no início do século 20, registrando 



duas fases de ouro: nos anos 20 e 40. 
 
Um dos maiores nomes do gênero, na música, é o cantor Carlos Gardel. 
 
O tango encanta pela postura. 
 
Os pares mantêm o olhar fixo enquanto bailam e encantam com as cruzadas de pernas, 
bastante sensuais. A dupla deve mover-se como um gato: um só corpo e quatro pernas. 
 
TANGO-A-TIERRA / AMANHÃ, 21H / SALA PRINCIPAL DO TEATRO CASTRO ALVES / (3117-
4899) / PÇ. DOIS DE JULHO, S/N, CAMPO GRANDE / R$ 120 (FILAS A A P), R$ 100 (FILAS 
Q A Z) E R$ 80 (Z1 A Z11) 

TRIO REPRESENTA AS DISPUTAS AMOROSAS Na primeira parte do espetáculo, um trio 
de dançarinos mostra, por meio do tango, as rivalidades dos antigos salões. Dois homens 
disputam uma única mulher, que dança com os dois 

EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS O tango expressa vários sentimentos. Na concepção da 
Cia. Tango XXI, ele não está dissociado de uma proposta teatral. O canto e a música 
também se casam com a dança portenha 

BAR-CAFÉ, ESPAÇO DE ESPERA E CONQUISTA O espetáculo Tangoa-T ierra ambienta 
parte da montagem em um bar-café para focar os espaços públicos em que a dança se 
manifestava. A paixão do casal contrasta com a solidão dos dois homens 

VÁRIOS PARES ENCANTAM NA PISTA DE DANÇA Além de duos e trios, Tangoa-T iera 
também apresenta a dança coletiva, em que pares, na pista, exibem destreza e habilidade, 
vigor e delicadeza, mas principalmente paixão e alma 
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A Tarde DANÇA DO TANGO RECORRE A TODAS AS EXPRESSÕES 
HUMANAS 

ENTREVISTA Guillermo Sabat 
 
O coreógrafo e dançarino argentino Guillermo Savat é um dos criadores do espetáculo 
Tango-a-Tierra. Ele começou a dançar há cerca de dez anos, quando fazia o curso de 
direito na Faculdade de Buenos Aires. Apaixonado pela dança, decidiu abandonar o curso 
de direito para se dedicar exclusivamente ao tango. 
 
Durante a apresentação do espetáculo Uma Noite de Tango, ele conheceu a dançarina 
Silvia Grynt, que, a partir daí, tornouse sua parceira em várias apresentações. Em 2006, os 
dois começaram a montar as próprias obras com o intuito de propor um espetáculo que 
mostrasse a complexidade do tango. 
 
Nasceu assim a Cia. Tango XXI, de Buenos Aires, que tem se apresentado em vários países 
 
Como surgiu a ideia de você e Silvia Grynt montarem o espetáculo Tangoa-T ierra ? O 
espetáculo Tango a-T ierra surgiu como uma necessidade de expressão, de levar adiante 
ideias coreográficas e teatrais surgidas de nossa experiência e experimentações. 
 
Sempre acreditamos na possibilidade de criarmos um espetáculo mais completo porque o 
tango, como disciplina artística, tem muitas possibilidades de desenvolvimento. 
 
Que outros aspectos, além da paixão, são enfocados no espetáculo? Lógico que a paixão é 
um elemento muito importante nesta dança, porém o tango recorre a todas as expressões 



e emoções humanas, como a alegria, o romance, o humor e, é lógico, a tristeza e a paixão. 
 
O espetáculo é, melhor dizendo, o relato do encontro do homem e da mulher. 
 
Houve muitas mudanças do tango que era praticado no século XX em relação ao tango do 
século XXI? Não creio que tenha ocorrido mudanças, mas, sim, um desenvolvimento 
constante. Já a música de tango teve seu grande desenvolvimento entre as décadas de 40 
e 50 e talvez alcançou seu momento mais vanguardista e experimental nos anos 60. A 
transição do século XX ao XXI nos encontra frequentemente buscando novos horizontes de 
expressão. Por sorte, o tango está vivo e sempre em evolução, crescimento. 
 
O espetáculo apresenta inovações em relação ao tango tradicional? Quais? Buscamos as 
inovações do ponto de vista da cena, da maneira teatral que se está apresentando o 
espetáculo, porém, sem sairmos do gênero. 
 
Quero dizer, sem perder a linguagem própria do tango. 
 
Tratamos, sim, de gerar um estilo, que mantém a essência do tango. 
 
O grupo tem feito muitas turnês, não é? Em outubro passado o espetáculo Tangoa-T ierra 
foi apresentado pela primeira vez em Hong Kong, dentro do prestigioso Hong Kongs Arts 
Festival , festejando a sua centésima apresentação. Também em 2008 nos apresentamos 
na Ucrânia e antes, em 2007, na África do Sul e Canadá. Este ano, além do Brasil, a 
companhia fez turnê na Rússia, em 11 cidades. 
 
Esta é a segunda vez que a companhia se apresenta no Brasil. 
 
Como tem sido a receptividade do público brasileiro em relação ao tango? Temos tido uma 
receptividade extraordinária, com um público efusivo e muito carinhoso. 
 
O Brasil tem uma larga tradição de música e dança popular de excelência e por isto o tango 
é apreciado. 
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A Tarde Julia Varley no Theatro XVIII 
 
Por razões técnicas foi alterado o local da palestra/espetáculo de Julia Varley, atriz do Odin 
Teatret, que tratará sobre o método de trabalho do grupo. Previsto para acontecer no dia 
1º, no Teatro Barroquinha, acontecerá agora no Theatro XVIII, no Pelourinho, às 19 horas. 
Já a palestra de Eugênio Barba, A antropologia Teatral e o Odin Teatret, com lançamento 
do livro A Canoa de Papel, continua agendada para o Teatro da Barroquinha, no próximo 
dia 2. As inscrições ainda podem ser feitas na Fundação Cultural (Tel. 
 
3322-1486) ou na Cultura Tempo (Tel. 3012-6483) 
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A Tarde Estreia da peça Joana D\'Arc, hoje 
 
O espetáculo Joana D’Arc, com a atriz Jussilene Santana, estreia hoje, às 20 horas, na Sala 
de Coro do Teatro Castro Alves. A montagem, que tem direção de Elisa Mendes e texto de 
Cleise Mendes, apresenta a história da heroína francesa 
 
 
 
 
 



VEÍCULO TÍTULO 

A Tarde Inscrição para projeto até amanhã 

O Projeto Dança em Quadrinhos, vencedor do Prêmio de Dança Funarte Klauss Viana 
encerra, amanhã, a inscrição de oficina para seleção de intérpretes. 
 
As oficinas acontecerão de 7 a 8 de dezembro, sempre das 8 às 12 horas, na Escola de 
Dança da Funceb. Serão préselecionados 30 intérpretes e, depois, seis que farão parte do 
elenco da montagem e apresentações do espetáculo. Está previsto cachê de montagem e 
apresentação. 
 
Maiores informações podem ser obtidas no www.twiter. 
 
com/dançaquadrinhos ou www.vendançarem quadrinos. blogspot.com. 
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Correio  “O Leão de Sete Cabeças” dirigido por Glauber Rocha será 
restaurado 

Redação CORREIO | Foto: Divulgação  

O longa-metragem “ O Leão de Sete Cabeças” ( título original: Der Leone Have Sept 
Cabeças), dirigido por Glauber Rocha começou a ser restaurado pela Secretaria de Cultura 
do Estado da Bahia, em parceria com a Associação Baiana de Cinema e Vídeo - ABCV, 
Tempo Glauber, Cinemateca Brasileira e os Estudios Mega. 

 
Glauber Rocha dirigiu o filme após recusar convites de Hollywood 

O filme, que permanece inédito no circuito cinematográfico nacional, encarna a opção do 
diretor baiano por um cinema revolucionário, em busca dos mitos fundadores da civilização 
brasileira. Ele foi realizado sob o impacto de “Antonio das Mortes” em Cannes, após 
Glauber recusar propostas para filmar em Hollywood. 

No ano em o diretor baiano completaria seus 70 anos, o convênio para restauração foi 
formalizado na segunda-feira (23), durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no 
Hotel Nacional. Conforme Paloma Rocha, diretora da “Coleção Glauber Rocha”, o filme 
inaugura a segunda fase do projeto de restauro da obra do autor, que compreende os 
filmes feitos na Europa, que demandam uma investigação mais intensa e sistemática 
 
Recentemente, uma cópia em 35 mm, com legendas em português, foi encontrada por 
acaso, por Kátia Chavarry, então assessora de cinema do Centro Cultural Banco do Brasil 
no Rio de Janeiro, que organizara uma retrospectiva de Rocha nos anos 80. 



 
Lançado no circuito alternativo norte-americano nos anos 70, o filme, de acordo com o 
crítico e brasilianista, Robert Stam, repercutiu muito na comunidade negra, gerando 
acalorados debates. A restauração custará R$ 960 mil ao Fundo de Cultura da Bahia, 
através de convênio com a Associação Baiana de Cinema e Vídeo (ABCV), que coordenará a 
execução do projeto. 
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Correio  Harildo Déda volta ao palco em peça que homenageia os seus 
70 anos 

Ana Cristina Pereira | Redação CORREIO | Fotos: Angeluci Figueiredo e 
Divulgação  

Desde o mês passado, Harildo Déda está oficialmente aposentado como professor da 
Escola de Teatro da Ufba. Foram 39 anos ensinando no curso de interpretação e ajudando 
a formar jovens atores. Se juntarmos as 70 peças em que atuou e as 20 que dirigiu, 
teremos um panorama que cruza a maioria dos caminhos recentes das artes cênicas da 
Bahia. A lista é grande e conta com nomes como Hebe Alves, Cleise Mendes, Frank 
Menezes, Fábio Lago, Marcelo Flores, Jackson Costa, Wagner Moura, Lázaro Ramos, 
Vladimir Brichta... “Descobri um prazer muito grande em ensinar, em estar com a 
juventude”, resume Harildo, que vai interpretar um personagem inspirado nele mesmo.  

Há quatro anos sem participar de um espetáculo, ele retorna como HD, um conceituado 
ator de 70 anos que esquece suas falas e resolve abandonar a profissão. HD é o 
protagonista de A última sessão de teatro, peça que tem direção de Luiz Marfuz e foi 
idealizada como uma homenagem aos 70 anos de Harildo Déda, completados no último dia 
3. 

 
Ator, diretor e professor teatral, Harildo Déda esteve presente 

na formação de muitos atores baianos  

A montagem estreia sexta-feira (27), para convidados, no Teatro Vila Velha (Passeio 
Público), às 20h, e segue em cartaz até dezembro. Harildo divide a cena com os atores 
Neyde Moura e Fernando Santana. Ambos foram seus alunos. Cumprindo intensa agenda 
de ensaios pela manhã e à noite, o ator pediu para que a entrevista não fosse muito 
demorada, pois está usando as tardes para memorizar suas falas.  

Voltar aos palcos, reflete, está sendo uma espécie de renascimento. “O fantasma do branco 
sempre nos acompanha”, diz, acrescentando que a geração mais jovem não o conhece. 
Seu último trabalho como ator foi na peça A prostituta respeitosa (2005), com direção de 



Márcio Meirelles. “Acho o último trabalho sempre o melhor”, desconversa o ator, que abre 
um parêntese para destacar os seis anos em que atuou no Teatro Vila Velha, dirigido por 
João Augusto.  

Veteranos do teatro 
A montagem A última sessão de teatro faz parte do projeto Mestres da Cena, da Secretaria 
de Cultura da Bahia, que destaca nomes importantes do teatro local. Além da peça, serão 
produzidos um vídeo-documentário e um livro sobre a vida e a obra de Harildo Déda. 
Também serão realizadas oficinas comandadas por ele e um seminário sobre sua poética 
criativa. “Achei o projeto muito bom. O teatro é uma arte volátil e para que não se perca é 
preciso respeitar as pessoas que fizeram a sua história”, avalia. As outras ações do projeto 
acontecerão em 2010.  

 
Ao lado da atriz Neyde Moura em leitura dramática de ‘A última  

sessão de teatro’: processo em debate  

No caso de Harildo, há mesmo muito o que contar. Em seu extenso arquivo, há o registro 
de quase tudo que fez, a partir de 1962, quando abraçou a profissão no Centro Popular de 
Cultura. Nascido na pequena cidade de Simão Dias, Sergipe (e cidadão soteropolitano 
desde 2003), o ator ganhou uma bolsa e veio para Salvador estudar. “Lá não havia 
colégio”, recorda. Tinha apenas 12 anos e aguentou firme o internato no Colégio Dois de 
Julho. “Sempre fui muito determinado”, conta Harildo, que fez vestibular para letras e, em 
1959, com 18 anos, foi para os Estados Unidos com nova bolsa de estudos. “Naquela época 
era uma verdadeira aventura. Para você ter uma ideia, assisti TV pela primeira vez nos 
Estados Unidos”, recorda, divertido.  

Só não ficou por lá porque as cartas da mãe chegavam marcadas por lágrimas de saudade. 
Depois de tentar direito para agradar ao pai, Harildo resolveu assumir de vez o mundo 
artístico. Fez mestrado nos EUA e da década de 1970 para cá passou a se dividir entre a 
atuação, a direção e o ensino. Anualmente, conta, tinha o maior prazer em dirigir os 
espetáculos de formação dos alunos de interpretação.  

Fora da escola, um dos seus trabalhos recentes de maior destaque foi a adaptação de 
Hamlet, de Shakespeare, para o Núcleo de Teatro doTCA, em 2005. Um dos integrantes do 
elenco da tragédia, o ator Marcelo Flores, também ex-aluno, destaca as qualidades do 
professor: “Ele conduziu nossa turma pelos caminhos de Shakespeare, Tchekov, Ibsen, 
Strindberg, Sófocles, Eurípedes e outros mestres do teatro”. 

Culpa do cinema 
Wagner Moura conheceu Harildo na peça A casa de Eros (1996). Nos ensaios, lembra, 
ficava observando- o como um “menino diante de um ídolo do rock”. Wagner, que não 
cursou a Escola de Teatro, destaca a atuação de Harildo em peças como Equus e Noite 
encantada. “Harildo era e é uma figura mítica da arte da Bahia”, completa.  



 
O ator em ‘A vida de Galileu’ (2001), dirigida por Elisa Mendes  

Com currículo tão extenso no teatro, é difícil acreditar que ele começou a pensar em ser 
ator por causa do cinema. Na infância, todo fim de semana o compromisso era certo. “O 
cinema me fascina”, resume Harildo, que participou de filmes como Tieta do agreste 
(1996), Central do Brasil (1998) e Cidade baixa (2005); e está nos inéditos O homem que 
não dormia, de Edgar Navarro, e O Jardim das folhas sagradas, de Pola Ribeiro.  

Peça discute conflitos, dificuldades e prazeres do teatro  
Harildo Déda diz que não estava muito motivado para “esta coisa de homenagem”. Mas, 
como gostou muito da ideia que lhe foi apresentada pelo diretor Luiz Marfuz (Policarpo 
Quaresma), embarcou no projeto. Um dos motivos foi o fato de o texto falar do próprio 
teatro. “Sempre gostei do teatro falando de si mesmo”, pontua o artista, que estreou na 
direção com o texto Seis personagens à procura de um autor (1981).  

Em A última sessão de teatro, o seu personagem HD está em crise porque não consegue 
dar conta mais do texto dos espetáculos. Quer desistir de tudo. É a deixa para entrar em 
cena a amiga e colega de profissão Olga (Neyde Moura) e o jovem aspirante a ator Luiz 
Fernando (Fernando Santana). A relação dos três é mediada pela vontade de ensinar e 
aprender, pelos conflitos sobre a arte teatral, os significados e as dificuldades inerentes à 
profissão.  

Esta é a primeira parceria de Harildo Déda e Luiz Marfuz, que assina também assina o 
texto. O diretor confessa que este era um desejo antigo. “Sempre tive uma vontade grande 
de dirigir Harildo. Ele é uma pessoa que admiro muito”, resume. 
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Correio  Capital baiana recebe o espetáculo 'A mulher que escreveu a 
bíblia' 

Depois das temporadas em Rio de Janeiro e São Paulo, elogiado pela crítica e sucesso 
absoluto de público, Inez Viana apresenta em Salvador 'A Mulher que Escreveu a Biblia'. O 
espetáculo acontece no Teatro Sesc-Senac Pelourinho, a partir desta sexta-feira (27), às 
20h, até domingo (28), às 18 e 20h. Em cena, acompanhamos a trajetória da narradora - 
'a feia' - a partir dos seus dezoito anos, quando descobre a extensão de sua feiúra 
('...espelho era coisa cara, ao alcance só de nobres e ricos proprietários').  

 
Inez Viana apresenta em Salvador 'A Mulher que Escreveu a Biblia' 



Ao se ver no espelho, 'a feia' se vê obrigada a encarar seu papel em sua sociedade, o de 
rejeitada, o de excluída. Mas com uma mãozinha do destino, o 'defeito' que a discrimina 
torna-se a centelha que fará com que, na contramão das mulheres de seu tempo, ela 
venha a ser respeitada. Após ser secretamente 'alfabetizada' pelo escriba de sua aldeia 'Por 
piedade, talvez... Ou por certa premonição - o futuro, como se verá, reservava-me uma 
surpresa...', e sendo a filha mais velha de um obscuro chefe tribal, 'a feia' é tomada como 
esposa pelo rei Salomão, selando assim a aliança entre corte e aldeia.  

 
Espetáculo acontece no Teatro Sesc-Senac Pelourinho 

Na corte, 'a feia' descobre-se apaixonada por Salomão que, ao ver o rosto da nova esposa, 
estremece. Mas ela não se deixará abater pela rejeição do seu amado, e quanto mais 
cresce o sentimento que nutre pelo monarca, mais cresce sua aguda observação dos fatos 
e da vida, da política e da alma dos homens. Ela amadurece.  

A romântica 'feia' subverte sua condição. Transforma sua revolta em sabedoria. Ao fim do 
espetáculo, assim como ao fim do livro, não podemos deixar de ver a beleza em seu rosto. 
'Não a falsa beleza que os espelhos enganosamente refletem, mas a verdadeira e 
duradoura beleza'. Mais informações ligue: 71) 3324-4520. 
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Tribuna da Bahia Baianas enfrentam dura concorrência 

Maria Rocha - Apesar de enfrentarem problemas como a concorrência com as delicatessens 
que transportaram os tabuleiros de acarajé para ambientes mais sofisticados e com ar 
condicionado, as baianas de acarajé ainda marcam seu território com o cheiro de dendê. 
Ontem, elas comemoraram o seu dia com muito entusiasmo em festa que teve início às 9h 
da manhã com a celebração de uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e depois 
da solenidade  seguiram para o Memorial das Baianas.    
Durante a cerimônia, dezenas de baianas paramentadas com  torços e saias rodadas 
dançaram ao som dos atabaques intercalados com os cânticos religiosos. 

Apesar das queixas, as homenageadas não tiraram nem por um segundo o sorriso do 
rosto. “Estou numa felicidade danada de estar aqui nessa linda festa. Passei a vender 
acarajé por determinação do meu orixá há 16 anos, hoje me divido entre a profissão de 
auxiliar de enfermagem e o terreiro com muito orgulho”, contou Tânia Pereira Yatoya, 54 
anos. 

Ela só se entristece quando surge o comentário de evangélicas que vendem o “acarajé de 
Jesus”. “Respeito elas, desde quando me respeitem. Antigamente elas diziam que o acarajé 
era comida do diabo, hoje é bolinho de Jesus. Conheço como bola de fogo de Iansã. Se 
elas querem vender que vendam paramentadas e sem desfazer das baianas de verdade”, 
completou Tânia. 

Enquanto Tânia dançava, dona Hilda Anunciação Santos que há 39 anos vende acarajé no 
Terreiro de Jesus batia palmas, impossibilitada de festejar como queria por conta de uma 
fratura no fêmur. Uma das mais antigas na profissão recebeu carinho de todas as 
companheiras durante a festa. “Estou muito feliz de poder ficar junto com minhas amigas 
comemorando o nosso dia, não sei se ano que vem estarei aqui. Com a venda de acarajé 
sustentei e ainda sustento toda minha família, hoje tenho bisnetos que dependem do meu 
tabuleiro que por determinação do Orixá me acompanha há quase quatro décadas” 

A presidente da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau e Similares (Abam), Rita 
Santos disse que poderia estar comemorando muito mais, não fosse todos os problemas 
enfrentados pela categoria. “Como se não bastasse, ainda temos uma preocupação muito 
grande com as baianas que vendem na praia. As queixas são diárias de nossas associadas 



contra alguns donos de barracas que cobram uma taxa para que elas permaneçam no 
ponto. Essa cobrança é ilegal”. 

Para o secretário municipal da Reparação, Ailton Ferreira, as baianas de acarajé dão um 
toque de singularidade à Bahia. “Num mundo onde tudo é tão parecido, as baianas 
conseguem se destacar por serem diferentes, o cheiro do azeite esquentando no final da 
tarde é uma característica daqui, em nenhum lugar do mundo isso acontece”. 
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Bahia Já CASA MUSEU SOLAR SANTO ANTONIO COM MOSTRA DA ARTE 
DE JOÃO DI SOUZA 

 
 

  No próximo dia 2 será aberto na Casa-Museu Solar Santo 
Antonio a exposição individual de João Di Souza, jovem 
baiano radicado em São Paulo. 

  João di Souza saiu, no princípio do milênio, de Itabuna 
para São Paulo de carona, com dez reais no bolso e 
duzentos sonhos na cabeça. Queria ser bailarino. Um novo 
Gene Kelly, talvez? 

  Pequenos contratos, figuração em programas de televisão, 
bicos sem futuro, desânimo... 

 
  Até pegar nos pinceis esquecidos no cavalete do amigo Tito, que o hospedava, e começar 
a trilhar outras formas de expressar sua sensibilidade. Ao mesmo tempo descobrirá, antes 
mesmo que os clássicos e modernistas brasileiros, a escola dos muralistas mexicanos e a 
incontornável, sofrida, musical e metafísica Frida Kahlo. 

Desde a modesta participação, em 2002, numa coletiva da galeria Anna Blume (SP) até a 
presente exposição individual na Casa-Museu Solar Santo Antônio, o jovem baiano andou 
com botas de sete léguas. Impressiona sua biblioteca de livros de arte, livros que invadem 
o apartamento inteiro e que são as referências/influências  claramente anunciadas. ´ 
 
Aqui estão, num piscar de olho, não somente os mexicanos, mas Pierre et Gilles, Velásquez 
e outros que, disfarçados de alegres malabaristas circenses, entram numa ciranda bem 
nordestina encharcada de exagerados coloridos. 

Apresentar estes grandes e generosos estandartes celebrando, com devido onirismo, 
baianas, santos e estrelas da MPB é uma lógica coerência com as propostas ecléticas da 
Casa-Museu. Vão se misturando as expressões populares da fé e da fama, tão ostensivas 
nas festas de largo que neste exato instante começam em Salvador. Uma sensualidade 
implícita chega sem pestanejar para logo deixar espaço a um erotismo explicito. Ambas 
marcas indeléveis do povão nordestino.   

João di Souza freqüenta com assiduidade todos os centros culturais, todas as galerias de 
arte contemporâneas de São Paulo, sem porém jamais abandonar os paradigmas telúricos 
de sua infância. Estamos frente a um artista que poderá evoluir muito no seu vocabulário, 
mas com certeza permanecerá fiel a sua linguagem. 

Dimitri Ganzelevitch  

 

Foto: TV Cultura 

Expo abre no próximo dia 2 
no Centro Histórico de 
Salvador 
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AGORA 
(Itabuna) 

Continuam preparativos para Conferência Estadual de 
Cultura 

De 26 a 29 de novembro, Ilhéus vai se transformar na capital da cultura da Bahia. Em 
quatro dias, a cidade vai conhecer manifestações culturais dos 26 territórios de identidade 
do Estado e participar de 
debates em que serão apresentadas propostas, novas políticas e ações para os diversos 
setores de cultura do estado e do país.  

As propostas serão levadas para a II Conferência Nacional de Cultura, que acontece de 11 
a 14 de março do próximo ano, em Brasília. Sob o tema Cultura, Diversidade, Cidadania e 
Desenvolvimento, o mesmo da conferência nacional, o encontro em Ilhéus acontece após a 
realização das conferências municipais, territoriais e setoriais de cultura realizadas no 
Estado. 

Segundo o secretário estadual daCultura, Márcio Meirelles, o objetivo da Conferência é 
envolver toda a Bahia nas discussões e aprofundar o debate sobre as políticas públicas 
para a cultura. “Qual política queremos para as artes, para os museus, para os centros de 
cultura? As conferências são espaços em que essas discussões acontecem, são espaços de 
decisão e participação popular democrática”, afirma 
Meirelles. 
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Jornal Diário da 
Bahia (Itabuna) 

Atrações artísticas da III Conferência Estadual de Cultura 
mudam cotidiano de Ilhéus 

A III Conferência Estadual de Cultura (III CEC) vai mudar o cotidiano da cidade de Ilhéus. 
É a primeira vez que uma série de atrações artísticas e culturais tomará conta de diferentes 
pontos do município – e gratuitamente. 

O caráter cultural marcará a III CEC desde o início do evento. No auditório, através da 
utilização de uma linguagem cênica contemporânea, três artistas irão conduzir as 
atividades. “Tudo será inspirado na diversidade cultural. Textos e poemas vão estar 
focados na tecnologia de forma sucinta e objetiva”, explica Meran Vargens, atriz, diretora e 
coordenadora artística da III Conferência Estadual de Cultura. 

Duas importantes atrações culturais, o Balé Teatro Castro Alves, com o espetáculo “.Áfrika” 
e “Isadora”, e a Orquestra juvenil 2 julho – do Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia - Neojibá, marcam presença na programação cultural da Conferência, com 
apresentações no 
Centro de Convenções, ponto central das atividades, na Catedral São Sebastião, no centro 
de Ilhéus, e no Teatro Municipal . 

Durante o encontro, haverá ainda Movimento de Rua, representado pelos dois blocos afros 
de Ilhéus, além de apresentação da filarmônica e do ritual “Poranci” com grupos indígenas 
da Bahia. “O ambiente será mais interativo, mais poético, mais sensível. A idéia é poder 
falar com o coração, não só com a análise, mas com a poética; não só com a razão, mas 
com a emoção”, diz Meran.  

“Surface”: imagens projetadas dos territórios de identidade Concebida pelo cenotécnico 
Joãozito com assessoria artística da diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, Solange 
Farkas, “Surface” é um espetáculo visual que traz imagens dos territórios de identidade 
baianos. “Aproveitamos imagens de documentários que foram feitos nos 26 territórios de 
identidades da Bahia e criamos um global groove, imagens de toda a diversidade que serão 
projetadas em looping (repetição) nessa estrutura circular”, explica Farkas. 



Localizada na avenida Soares Lopes, avenida beira-mar que dá acesso ao Centro de 
Convenções de Ilhéus, a instalação “Surface” deve se transformar em mais um ponto de 
encontro dos  delegados de todo o Estado que chegam a Ilhéus para debater políticas 
culturais, sempre 
regadas a uma boa programação cultural. No local também funcionará uma praça de 
alimentação. 

Show reúne artistas nascidos em Ilhéus Clécia Queiroz e Saul Barbosa, naturais de Ilhéus, 
são os artistas que comandam o show de encerramento da III Conferência Estadual de 
Cultura. A celebração Cultural começa no sábado (28) às 19h, no Centro de Convenções, 
com participação do grupo de rap O Quadro e da banda Improviso Nordestino. 

A cidade de Ilhéus, através de sua Fundação Cultural, também programou uma série de 
eventos que se juntam à programação da III CEC. A exposição do artista plástico Goca 
Moreno ficará em cartaz de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, pelas alamedas históricas 
de Ilhéus. 

Formado pela escola de Belas Artes (UFBA), em 1985, Goca é dos maiores expoentes das 
artes plásticas no município. Outra exposição, “Todos os Negros”, estará em cartaz na Casa 
dos 
Artistas de Ilhéus. A exposição reúne fotografias de Daniel Lordelo, Maurício Maron, Julay e 
Cris Passos. Há também o acervo histórico do terreiro Matamba Tombenci Neto e 
esculturas de Souza. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 
14 às 18 horas. 
Após um período de 25 dias na capital baiana, a exposição fotográfica “Rio do Engenho: 
Festas, Saberes e Sabores” chega a Ilhéus. As fotografias são de Anabel Mascarenhas e 
Joliane Olschowsky e trazem a cultura e vivência da comunidade do Rio do Engenho, 
distrito rural de 
Ilhéus.  

PROGRAMAÇÃO|: 
DIA 26 
Centro de Convenções: 
21h - Apresentação da Orquestra Juvenil 2 de Julho – Neojibá, com 
direção de Ricardo Castro 
Avenida Soares Lopes: 
22h - Exposição / Espetáculo SURFACES (Instalação multimídia inspirada 
na diversidade cultural dos 26 territórios de identidade da Bahia) 
DIA 27 
Centro de Convenções: 
19h - Balé Teatro Castro Alves / Espetáculo: “.Áfrika” 
Catedral São Sebastião: 
21h - Orquestra juvenil 2 julho – Neojibá 
Avenida Soares Lopes: 
22h - Exposição / Espetáculo SURFACES 
DIA 28 
Centro de Convenções: 
19h - Celebração Cultural com artistas de Ilhéus: 
Saul Barbosa 
Grupo O Quadro 
Improviso Nordestino 
Clécia Queiroz 
Teatro Municipal de Ilhéus: 
21h - Balé o Teatro Castro Alves – “Isadora” 
Avenida Soares Lopes: 
22h - Exposição / Espetáculo SURFACES 
Entrevista com André Stangl / Tema: Cultura e Economia Criativa 
PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR 



Exposição Goca Moreno 
Onde: Ateliê do Artista - Rua Visconde de Mauá, n°50 - Centro - Ilhéus/BA. 
Quando: de segunda a sexta - das 8h30 às 17h - sábados das 8h30 às 13h. 
Informações: (73) 9963-4862/9962-9010. 
Entrada franca 
Exposição Rio do engenho – festas, saberes e sabores 
Onde: Galeria do Teatro Municipal de Ilhéus. 
Quando: de 12 a 30 de novembro 
Exposição "Todos Negros" fotos de Daniel Lordelo, Maurício Maron, 
Julay e Cris Passos. 
Onde: Casa dos artistas – Ilhéus. 
Quando: de 09 a 30 de novembro – de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. 
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dimasroque.com Delegado a conferência de Cultura da Bahia foi deixado para 
trás. 

 
Postado por Dimas Roque em 15:11:00  

Eleito na conferência municipal e posteriormente na 
conferência territorial que aconteceu aqui mesmo em Paulo Afonso, o senhor Jota Lunas 
Rodrigues é um dos delegados a IIIª Conferência Estadual de Cultura do estado da Bahia 
que acontece de 26 a 29 de novembro na cidade de Ilhéus. Parece que o prefeito Anilton 
Bastos continua na sua luta seletiva para excluir as pessoas, mesmo que isso signifique 
prejudicar a nossa cidade. É que com a ausência de Jota Lunas, Paulo Afonso ficará com 
menos um voto nas comissões que vão discutir a política cultura para a Bahia e para o 
Brasil. 
 
Como manda o figurino, a diretora de cultura da cidade, Glória Lira encaminhou uma 
correspondência ao secretário de serviços Públicos, Paulo Tenório de Deus onde pedia a 
liberação do “funcionário JOTA LUNAS RODRIGUES BARROS durante os dias 25 à 30 de 
novembro de 2009. Pois o mesmo precisa participar COMO DELEGADO ELEITO PELO VOTO 
POPULAR...”. Mas o que aconteceu foi o veto da ida do mesmo. O interessante é que o 
outro delegado da cidade foi autorizado a ir, além de outras pessoas que não terão votos. 
Até o fórum de dirigentes municipais de cultura da Bahia enviou um oficio circular, 
assinado por Normelita Oliveira ao prefeito na tentativa de sensibilizar o mesmo da 
importância da presença dos delegados de Paulo Afonso. 
 
No dia 20 de novembro houve um despacho do gabinete do prefeito negando a referida 
solicitação. Assim como do secretário de serviços públicos que também pedirá que fosse 
indeferida a solicitação. 
 
O Blog entrou em contato com o Chefe de Gabinete da Prefeitura o senhor Júnior Benzota 
para saber os motivos que teve o prefeito para prejudicar uma pessoa eleita pelo voto 
popular a ir participar da IIIª Conferência de Cultura. Segundo ele os 30 (três) delegados 
da cidade já teriam recebido a autorização. Informado pelo Blog que Jota Lunas é um dos 
delegados eleitos, ele afirmou que a informação do nome dos outros teria sido dada por 
Jânio Soares, secretário de turismo e cultura e que eu deveria entrar em contato com o 
mesmo para saber o que teria acontecido. Tentei através do celular do mesmo, que se 
encontra em Salvador, e não consegui ser atendido. Júnior também me disse que “Jota 



Lunas deve viajar a conferência”. 
 
Uma outra coisa nessa história e parece que a prefeito não está bem informado é que só 
duas pessoas de Paulo Afonso foram eleitas como delegados na conferência territorial. 
Foram eles, Jota Lunas e Oscar Silva. Este último delegado estadual e nacional. 
 
Essa forma de excluir os diferentes já virou praxe no governo Anilton Bastos. Ao retirar 
uma pessoa eleita democraticamente pelo voto do povo, ele não só prejudica um cidadão, 
mas deixa a cidade sem forças e voz para lutar por uma política cultura para nossa região. 
 
Um micro-ônibus pegou a estrada ontem. Estava cheio de pessoas e funcionários da 
prefeitura que não irão votar. Como entender a negativa da ida de Jota Lunas? Perseguição 
política? E qual o nome das outras duas pessoas que vão se passar por delegados em 
Ilhéus? Já que afirmaram que são três, quando na verdade são dois.  
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Jornal da mídia Inscrições para o Edital Tô no Pelô 2010 vão até dia 3 
 
Salvador - Os artistas e produtores culturais da Bahia precisam correr. As inscrições para o 
Edital Tô no Pelô 2010 se encerram na próxima quarta-feira (3). A segunda edição do edital 
vai selecionar projetos culturais nas categorias Ocupação de Largos, Intervenções Urbanas 
e Ações Artístico- Educativas. O Tô no Pelô é uma iniciativa do governo da Bahia, por meio 
da Secretaria de Cultura (Secult), e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), 
com apoio do programa Pelourinho Cultural.  
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Jornal Diario De 
Ilhéus 

Atrações artísticas e shows na III Conferência Estadual de 
Cultura 

A III Conferência Estadual de Cultura (III CEC) vai mudar o cotidiano da cidade de Ilhéus. 
É a primeira vez que uma série de atrações artísticas e culturais tomará conta de diferentes 
pontos do município 
– e gratuitamente. 

O caráter cultural marcará a III CEC desde o início do evento. No auditório, através da 
utilização de uma linguagem cênica contemporânea, três artistas irão conduzir as 
atividades. “Tudo será inspirado na diversidade cultural. Textos e poemas vão estar 
focados na tecnologia de forma sucinta e objetiva”, explica Meran Vargens, atriz, diretora e 
coordenadora artística da III Conferência Estadual 
de Cultura. 

Duas importantes atrações culturais, o Balé Teatro Castro Alves, com o espetáculo “.Áfrika” 
e “Isadora”, e a Orquestra juvenil 2 julho – do Núcleo de Orquestras Juvenis e Infantis da 
Bahia - Neojibá, marcam 
presença na programação cultural da Conferência, com apresentações no Centro de 
Convenções, ponto central das atividades, na Catedral São Sebastião, no centro de Ilhéus, 
e no Teatro Municipal . 
Durante o encontro, haverá ainda Movimento de Rua, representado pelos dois blocos afros 
de Ilhéus, além de apresentação da filarmônica e do ritual “Poranci” com grupos indígenas 
da Bahia. “O ambiente será mais interativo, mais poético, mais sensível. A idéia é poder 
falar com o coração, não só com a análise, mas com a poética; não só com a razão, mas 
com a emoção”, diz Meran. 
“Surface”: imagens projetadas dos territórios de identidade Concebida pelo cenotécnico 
Joãozito com assessoria artística da diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia, Solange 
Farkas, “Surface” é um espetáculo visual que traz imagens dos territórios de identidade 
baianos. “Aproveitamos imagens de documentários que foram feitos nos 26 territórios de 
identidades da Bahia e criamos um global groove,  



imagens de toda a diversidade que serão projetadas em looping (repetição) nessa 
estrutura circular”, explica Farkas.  

Localizada na avenida Soares Lopes, avenida beira-mar que dá acesso ao Centro de 
Convenções de Ilhéus, a instalação “Surface” deve se transformar em mais um ponto de 
encontro dos delegados de todo o Estado que chegam a Ilhéus para debater políticas 
culturais, sempre regadas a uma boa programação cultural. No local também funcionará 
uma praça de alimentação. 
Show reúne artistas nascidos em Ilhéus Clécia Queiroz e Saul Barbosa, naturais de Ilhéus, 
são os artistas que comandam o show de encerramento da III Conferência Estadual de 
Cultura. A celebração Cultural começa no sábado (28) às 19h, no Centro de Convenções, 
com participação do grupo de rap O Quadro e da banda Improviso Nordestino. 

A cidade de Ilhéus, através de sua Fundação Cultural, também programou uma série de 
eventos que se juntam à programação da III CEC.  

A exposição do artista plástico Goca Moreno ficará em cartaz de segunda a sexta, das 8h30 
às 17h, pelas alamedas históricas de Ilhéus.  

Formado pela escola de Belas Artes (UFBA), em 1985, Goca é dos maiores expoentes das 
artes plásticas no município.  

Outra exposição, “Todos os Negros”, estará em cartaz na Casa dos Artistas de Ilhéus. A 
exposição reúne fotografias de Daniel Lordelo, Maurício Maron, Julay e Cris Passos. Há 
também o acervo histórico do terreiro Matamba Tombenci Neto e esculturas de Souza. A 
visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. 

Após um período de 25 dias na capital baiana, a exposição fotográfica “Rio do Engenho: 
Festas, Saberes e Sabores” chega a Ilhéus. As fotografias são de Anabel Mascarenhas e 
Joliane Olschowsky e trazem a cultura e vivência da comunidade do Rio do Engenho, 
distrito rural de Ilhéus. 


