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Dica da semana
Que cinema é atrativo e muita gente gosta ninguém duvida. E não só os
adultos gostam da sétima arte, a criançada também! Por isso as dicas da
semana são cinematográficas e para todas as idades.
Até o dia 04 de novembro acontece em Salvador a Mostra de Cinema 50
anos de Cinema da África Francófona: olhares em reconstrução e
identidades reinventadas. A mostra apresenta um traçado histórico
sobre o cinema africano francófono. Na programação constam filmes que
contribuem para a reconstrução de um olhar sobre África e a reinvenção
das identidades africanas.
As temáticas principais são as questões de identidade e diversidade cultural,
ambas essenciais no cinema africano que surgiu fortemente influenciado
pela necessidade dos povos africanos de construírem suas próprias
representações e, pelo desejo de descolonizar as imagens da África, pela
reconquista do direito a contar suas próprias histórias.
Os filmes serão exibidos no Teatro Molière, Aliança Francesa, na Sala de
Arte Walter da Silveira e no Cinema do MAM. A entrada é franca, e a
programação
completa
da
mostra
você
confere
em
http://cinemaafricafrancofona.blogspot.com.
Já para a criançada a dica é a sétima edição do Festival Internacional de
Cinema Infantil – FICI, que está em seu último fim de semana, de 30 de
outubro a 1º de novembro. O Festival tem estimulado o interesse de
crianças e jovens por filmes de alta qualidade, bem como pela produção
(ainda recente) nacional e internacional.

Este ano o FICI, que acontece simultaneamente em 9 cidades, e inclui,
além da exibição de filmes, fóruns e debates sobre questões como políticas
de incentivo e tendências de linguagem. Ou seja, dá para todo mundo se
divertir, independente de idade.
O FICI acontece em todos os cinemas da rede Cinemark, e os ingressos
custam só R$ 4,00.
Quer mais informações? Então o www.festivaldecinemainfantil.com.br.
Para todas as idades, bons filmes!
Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 29/10
TEATRO
Jardim das delícias
O espetáculo trata da vida, obra e imortalidade do Boca do Inferno,
Gregório de Matos, e seus vestígios no mundo contemporâneo. Uma versão
irreverente da biografia do escritor é o núcleo desta montagem criada em
Salvador, através da colaboração entre artistas berlinenses e brasileiros
selecionados para integrar a peça.

 Espaço Cultural da Barroquinha
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3322-1486

EXPOSIÇÃO
Der Butt (O Linguado)
A exposição traz a Salvador desenhos do escritor alemão Günter Grass,
prêmio Nobel de Literatura.

 Galeria do Goethe-Institut/ ICBA
 Das 9h às 18h30
R$ Grátis
 (71) 3338-4700

CINEMA
Milagre de Santa Luzia

O Milagre de Santa Luzia é uma viagem pelo Brasil que toca sanfona
conduzida por Dominguinhos, principal sanfoneiro vivo do país. O filme
guarda preciosos registros de importantes personalidades da música popular
brasileira, como o poeta Patativa do Assaré, Sivuca e Mário Zan.
 Cinema da UFBA
 14h30
R$ 13 e 6,5
 (71) 3235-9879

MÚSICA
Banda de Rock
Encerrando a temporada a Banda de Rock faz show hoje comemorando seu
segundo aniversário e trazendo o melhor do rock dos anos 50, 60 e 70.
 Boomerangue
 22h
R$ 7
 (71) 3334-5577

Sexta-Feira, 30/10
CINEMA
Bem-Vindo (Welcome)
A produção retrata a relação de amizade e cumplicidade entre um professor
de natação e um imigrante iraquiano, que deseja atravessar o Canal da
Mancha a nado.
 Cinema do MAM
 16h15 e 20h40
R$ 13 e 6,5
 (71) 3329-5727

MÚSICA
Noeme Bastos

Noeme Bastos traz o show intitulado Em Cada Canto, acompanhada pelos
músicos Raimundo Nova (direção musical, guitarra, viola e violão) e Israel
Ramos (baixo). No repertório ritmos como MPB, pop e samba nas suas
variadas vertentes: samba-chula, samba-funk entre outras.

 Espaço Xisto Bahia

 19h
R$ 8 e 4
 (71) 3321-5814/ 8115-7717/ 8644-3740

TEATRO
Jeremias, Profeta da chuva
Através da via-crúcis de Jeremias, um homem simples temporariamente
afastado do seu dom e do seu Deus, o espetáculo leva ao palco um sertão
tântrico – real, imaginário e mítico. A peça reúne personagens que
transitam com sua poesia e dor em torno da falta de chuva num sertão
eterno que mora dentro e fora das gentes.
 TCA, sala do coro
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-4883

MÚSICA
O Kontra
O trabalho abarca os cânticos das religiões afrobrasileiras e mistura com a
matemática rítmica do grupo, que tem como marca registrada os tambores.
No show, O Kontra apresenta canções que saúdam e louvam Exú, Oxum,
Yansã e Oxalá, entre outros orixás.
 Teatro Gamboa Nova
 20h
R$ 5
 (71) 3329-2418

Sábado, 31/10
CINEMA
Enquanto o sol não vem
Narra a história de um jovem idealista, e importante figura política francesa,
que retorno à casa da família, no sul da França, a fim de ajudar a irmã a
cuidar da mãe.

 Cinema do Museu
 16h40 e 20000h45
R$ 14 e 7
 (71) 3338-2241

DANÇA
Umbigo
O espetáculo traz para a cena dois personagens que, diferentes em seus
históricos, encontram-se num caos absoluto. Imersos em um mundo onde
alguns já desistiram de tentar, passam a compreender, cada uma a sua
forma, que talvez os defeitos e diferenças individuais não são totalmente
diversos. Umbigo aborda a ambigüidade do que significa "tolerância", os
dois extremos de uma atitude tolerante nas relações interpessoais.

 Teatro SESC-SENAC Pelourinho
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 3324-4520

TEATRO
Larvárias
Larvárias retrata os aspectos delicados e graciosos do cotidiano, seu humor
e poesia. De um imenso mundo branco, surgem máscaras-larvas em
diferentes estados e formas: figuras intermediárias que contêm o homem e
o bicho. O espetáculo fala dos encontros e desencontros desses seres, seus
atritos, confusões, equívocos e aproximações.
 Teatro Martim Gonçalves
 17h
R$ 10 e 5
 (71) 3283-7862

MÚSICA
Pirigulino Babilake

Samba-rock, reggae, funk, baião e maracatu. A mistura que não tem fim é a
síntese da banda, que foge de qualquer estereótipo e consegue sintetizar
um universo de realidades em acordes e poesias.
 Groove Bar
 Não informado
R$ 20 e 15
 (71) 3267-5124

LITERATURA
Lançamento do Livro: “O Pêndulo de Euclides”

A Livraria LDM convida para o Lançamento do livro: “O pêndulo de Euclides”
que apresentará um debate sobre um dos mais sangrentos conflitos
brasileiros, tudo retratado pela visão do professor Aleilton Fonseca. A cada
página do romance, a relação entre eles fica mais nítida - há todo um clima
de encanto e curiosidade pela Guerra de Canudos e tudo que a cerca. A
obra provoca uma reflexão sobre o que realmente aconteceu no sertão
nordestino no fim do século XIX.

 LDM – Livraria Multicampi
 10h
R$ Grátis
 (71) 2101-8000

Domingo, 1º/11
CINEMA
À margem da Linha

O filme se propõe a explorar os novos paradigmas da arte contemporânea e
sua relação com o espaço através da percepção do observador e de seu
deslocamento para dentro da obra.

 Cine XIV
 15h e 19h
R$ 14 e 7
 (71) 3321-1948

Cine Gamboa

No Cine Gamboa deste mês tem O sal tupinambá para os adultos e Emília
escreve um diário para as crianças.

 Teatro Gamboa Nova
 17h
R$ Grátis
 (71) 3329-2418

DANÇA
Dança de rua: Break – um dos quatro elementos da cultura hip
hop

A apresentação faz parte do projeto Dança de Rua Invadindo a Praça. Além
de performances com as principais modalidades da dança de rua, o público
acompanhará disputas individuais e entre grupos; e também participará de

palestra e oficinas. Tudo num diálogo direto com o rap, o grafitti e a
discotecagem, os outros elementos do hip hop.
 Praça Tereza Batista, Pelourinho
 16h
R$ Grátis
 (71) 3117-6456

MÚSICA
Moraes Moreira
O projeto Domingo no TCA apresenta o baiano Moraes Moreira
 TCA
 Não informado
R$ 1
 (71) 3117-4899

Segunda-Feira, 2/11
EXPOSIÇÃO
Jorge Amado: vida e obra

A mostra permanente conta com painéis, fotografias,
condecorações, objetos pessoais e os livros do autor.

prêmios,


 Fundação Casa de Jorge Amado
 9h
R$ Grátis
 (71) 3321-0070

Terça-Feira, 3/11
EXPOSIÇÃO
Fragmentos da música brasileira
Seis décadas de música contadas através de obras de artistas dos mais
variados segmentos (ilustração, pintura digital, grafite, fotografia e outras
linguagens) estarão na exposição Fragmentos da Música Brasileira, que
comemora o aniversário de 16 anos da Casa da Música. Samba, bossa nova,
Tropicália, música eletrônica, manguebeat e muitos outros temas serão

revisitados na mostra, que reúne também performances dos grafiteiros
Marcos Costa e Denis Sena, além de diversas apresentações musicais.


 Casa da Música, Pq. Metropolitano do Abaeté
 Das 9h às 17h
R$ Grátis
 (71) 3116-1512
CINEMA
Do outro lado do rio
Em sua 4ª edição o Projeto Cinema de Artista exibe o filme Do outro lado do
rio. O filme é uma viagem aos limites do Brasil, uma investigação sobre a
zona indefinida entre as cidades de Oiapoque (Brasil) e Saint Georges de
L’Oyapock (Guiana Francesa), onde as identidades se confundem e apenas
um rio separa o homem de seus sonhos. O foco do documentário são as
pessoas e suas histórias.

 Museu de Arte Moderna – MAM
 16h
R$ Grátis
 (71) 3117-6141

Quarta-Feira, 4/11
EXPOSIÇÃO
Brava Gente

A exposição retrata em pinturas e colagens de Tide Hellmeister a vida de
pessoas que poderiam ser você. São 60 obras inspiradas em observações do
cotidiano dos grandes centros urbanos.

 Caixa Cultural Bahia
 9h
R$ Grátis
 (71) 3421-4200

MÚSICA
Guto Gomes
O cantor Guto Gomes faz show com repertório incluindo reggae, funk, soul
e pop.

 Moema Batataria Lounge, Rio Vermelho
 21h

R$ 5 e 3
 (71) 3335-3335

CINEMA
Anticristo
Um casal, devastado com a morte do único filho, muda-se para uma casa
no meio da floresta para superar o episódio. Mas os questionamentos do
marido, psicanalista, sobre a dor do luto e o desespero de sua esposa
desencadeiam uma espiral de acontecimentos misteriosos e assustadores.
 Cinema da UFBA
 18h30
R$ 12 e 6
 (71) 3235-9879

EM JUAZEIRO
EXPOSIÇÃO
Novas Carrocerias
O projeto “Cobra que não anda engole sapo” convida para a exposição de
plotagens “Novas Carrocerias” do artista plástico Gilson Rodrigues.

 Centro de Cultura João Gilberto
 De 22 de outubro a 24 de novembro
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

EXPOSIÇÃO
Vida Ribeirinha
Exposição de tela e pinturas do artista plástico Bebeto Assis sobre o modo
de vida ao logo das margens do São Francisco.

 Museu Regional do São Francisco
 Até 30 de Dezembro
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

EM ITABERABA

CONFERÊNCIA
II Conferência Territorial de Cultura
A II Conferência Territorial de Cultura estabelece-se a partir de encontros
territoriais em 26 cidades dos Territórios de Identidade, que representam
todas as regiões da Bahia. As propostas trazidas pelos representantes dos
municípios serão agrupadas e discutidas como subsídio para a visão
territorial e novas propostas são priorizadas para direcionar a construção do
Plano de Desenvolvimento Territorial da Cultura do Estado. São feitas
também apresentações sobre leis de incentivo e outras formas de
financiamento público da cultura.

 Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães – Rua Joel Presídio, s/n – São João.
 Dia 31 de outubro e 01 de novembro 1º dia às 17h / 2º dia das 8h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

A II Conferência acontece também nas seguintes cidades:

EM VALENÇA
 Centro de Cultura Olivia Barradas – Rua Maestro Barrinha, s/n
 Dia 31 de outubro e 01 de novembro 1º dia às 17h / 2º dia das 8h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

FaçArte
Morte e Vida Severina - trecho

João Cabral de Melo Neto
"...E não há melhor resposta
que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,
que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,
teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco
em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena

a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão
de uma vida severina."
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