___________________________________________________________

Esta Agenda Cultural é organizada por Fabiana Baqueiro, Janine Falcão, e Rebeca Lisbôa
(Núcleo de Relações Públicas da Ascom/UNEB)

__________________________________________________________________________
_

Dica da semana
Já ouviu falar em Estante Virtual? Não. Bom, lá vai a dica então.
Estande Virtual é um portal que reúne acervos de vários sebos de livros ao mesmo tempo. A
ferramenta acaba facilitando o acesso dos freqüentadores de sebos, já que agrega informações
de livreiros diferentes sem que o internauta fique buscando individualmente os endereços.
A proposta é agregar em uma estante diversas opções de busca, o que não só facilita a vida do
internauta, mas fortalece o segmento de livros usados. A Estante Virtual, como projeto,
também institui variadas mudanças. Significa um rompimento da lógica de esforços individuais
na disputa por visibilidade na internet e a instituição de um novo paradigma, de caráter
agregador.
Para quem gosta de literatura, de vasculhar sebos, estantes e unir a tudo isso as novidades
tecnológicas fica a dica http://www.estantevirtual.com.br/. Passa lá!

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 26/11
TEATRO
Rosário
Inspirado na simbologia da coroação de reis negros Rosário revela aspectos da formação das
identidades brasileiras a partir da mestiçagem religiosa. O espetáculo tem como temática o
encontro de culturas diversas em novo território e a religiosidade como força de sobrevivência
e resistência numa realidade hostil.
 Teatro do Goethe Institut – ICBA
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3337-0120

Bevvabè
A peça apresenta crítica da personagem em relação ao que considera a "moda de ser gay".
Para ela, que sempre se relacionou com mulheres, agora é bacana, é cult, ser homossexual.

Tentando ir à contramão desta "tendência", ela resolve encarar a possibilidade de se
relacionar com homens e manter um relacionamento heterossexual. O texto passa a brincar
com arquétipos masculinos tradicionais e com modelos de relacionamento heterossexuais
típicos.
 Teatro Gamboa
 20h
R$ 5
 (71) 3329-2418

EXPOSIÇÃO
Para que não esqueçamos: o triunfo sobre a escravidão
Integrando a programação do Novembro Negro a exposição Para que não esqueçamos: o
triunfo sobre a escravidão é composta por 32 painéis ilustrativos e textos bilíngües (português
e inglês), retratando imagens do povo negro e das atrocidades cometidas pela escravidão.
 Palácio Arquiepiscopal na Praça da Sé
 Das 10h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não informado

MÚSICA
Quadro Solar e Quarteto Novo - Camerata da OSBA
O Quarteto apresenta em seu repertório obras de Mozart, Rossini, Bach, L. Boccherini e G.
Gershwin.
 HEMOBA, Hospital Geral do Estado
 15h
R$ Grátis
 (71) 3357-0809

Marilda Santanna e Convidados - Projeto Caymmi em Três Tempos

Durante toda a nova edição do projeto o palco será composto pelos anfitriões Marilda
Santanna, Neto Costa e Simone Motta além do violonista Luiz Asa Branca e do baixista Ivan
Bastos, que semanalmente dividem palco com outros artistas convidados para apresentarem
os temas musicais das obras do cantor, compositor, violonista e pintor baiano Dorival Caymmi.
 Tom do Sabor, Rio vermelho
 20h
R$ 15
 (71) 3334-5677

Nabiyah Bashir - Rebel in Me

A cantora Nabiyah estreia com o show Rebel in Me. O repertório é composto por vários estilos
como reggae, blues, jazz e MPB, e tem tom intimista, possibilitando ao público sentir a
emoção contida em cada nota.
 Teatro Sesi, Rio vermelho
 20h
R$ 20 e 10

 (71) 9954-3303

Sexta-Feira, 27/11
TEATRO
Exposição Luanda 1 Suave e Frenética 1
A mostra exibe produções artísticas atuais com criações em vídeo, instalação e fotografias dos
artistas africanos Ihosvanny, Cláudia Veiga, Kiluanji e Yonamine, com o objetivo de difundir e
contribuir para a legitimação dos fenômenos artísticos criados no continente africano.

 Centro Cultural Solar Ferrão, Galeria Solar Ferrão, Pelourinho
 Das 9h às 17h
R$ Grátis
 (71) 3117-6357

MÚSICA
Grupo instrumental Triatuan

O grupo apresenta repertório com jazz, clássicos da MPB e composições próprias.
 Tom do Sabor, Rio Vermelho
 22h
R$ 15
 (71) 3334-5677

CINEMA
Corpo do rio
O filme explora as invenções culturais do corpo carioca no século XXI. São entrevistas, retratos
e vinhetas urbanas que têm como foco o corpo carioca e sua expressão no consumo, no
erotismo, na violência e nas celebrações coletivas.
 Sala de Arte da UFBA, Vale do Canela
 20h30
R$ 6
 (71) 3235-9879

EVENTO
Estilingada
Música, cinema, artes plásticas. Diversas expressões artísticas se encontram para conversar e
brincar de mostra-o-seu-que-eu-mostro-o-meu. Um aquecimento de muitos sabores para a
noite de sexta. A Estilingada, desta vez, mistura os interessados em conhecer as fotografias de
Mariana David, um selecionado de curta-metragens produzidos por mulheres baianas, o
trabalho do DJ Netuno e o eletro-rock do Coletivo Über Glam.
 Portela Café
 20h
R$ 4,75
 (71) 3335-6855

Sábado, 28/11
CINEMA
Bem-vindo
A produção narra 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
 15h45 e 20h35
R$ 16 e 8
 (71)

TEATRO
A mulher que escreveu a Bíblia
Em cena, acompanhamos a trajetória da narradora - “a feia” - a partir dos seus dezoito anos,
quando descobre a extensão de sua feiúra. Ao se ver no espelho, “a feia” se vê obrigada a
encarar seu papel em sua sociedade, o de rejeitada. 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.
 Teatro SESC/ SENAC Pelourinho
 18h e 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3324-4520

EXPOSIÇÃO
Pobres e dignos
A exposição é composta por 34 fotos feitas em cidades como Genebra, Nova Iorque e Paris.
As fotografias e os 12 painéis serão acompanhados por citações de grandes personagens,
como crianças, e testemunhos dos voluntários da Associação Internacional e Humanitária
Pontos Coração.
 Biblioteca Pública do Estado da Bahia, Barris
 Das 8h30 às 21h
R$ Grátis
 (71) 3117-6084

Domingo, 29/11
DANÇA
Dança de Rua: break
O público assistirá performance de break, um dos quatro elementos da cultura hip hop, além
de poder acompanhar disputas individuais e entre grupos, e participar de palestra e oficinas.

 Pç. Tereza Batista, Pelourinho
 Das 16h às 21h

R$ Grátis
 (71) 3117-6456

CINEMA
Fados
Chico Buarque de Hollanda, Lila Downs, Cesária Évora, Toni Garrido, Miguel Poveda, Caetano
Veloso. Uma apresentação do gênero musical mais emblemático da alma portuguesa, o fado,
através de canções e imagens da cidade de Lisboa.
 Cinema do Museu
 16h40
R$ 16 e 8
 (71) 3338-2241

MÚSICA
Banda Nova Bossa

O grupo traz sucessos da bossa e do samba aliando aos clássicos da música nacional a
sonoridades contemporânea.
 Yoko, Culinária Japonesa & Music Bar, Rio Vermelho
 21h
R$ 8
 (71) 3334-7701

Domingo matinê
Domingo na Boomerangue tem a sétima etapa do Coca Cola Zero Desafio das Bandas, Mosiah,
Ênio e A Maloca. A apresentação fica por conta de Érica Saraiva.
 Boomerangue, Rio Vermelho
R$ 10 + 1Kg de alimento não perecível
 (71) 3334-5577

Segunda-Feira, 30/11
TEATRO
Diante da Lei
Inspirado no conto homônimo de Franz Kafka a montagem aborda a falta de acesso à Lei e ao
conhecimento. Um homem vai ao prédio da Lei e solicita entrada. Porém, diante da Lei está
um guarda que não permite o seu acesso e pede que espere um pouco. Enquanto o homem
espera, são travados divertidos diálogos entre os dois seres, questionando a falta de acesso do
povo à Lei e ao conhecimento, a política, o poder da mídia e a pátria.

 Teatro Martim Gonçalves
 17h
R$ Grátis
 (71) 3245-0714

MÚSICA

Samba da Igreja
Sandra Simões e Mazzo Guimarães encontram-se no palco para uma noite recheada por
samba e tradição.
 Espaço Cultural da Barroquinha, ao lado do Espaço Unibanco de Cinema
 20h
R$ 30 e 15
 (71) 8755-3220

CINEMA
Paris

Pierre é um dançarino profissional e precisa de um transplante que poderá salvar sua vida.
Enquanto espera, ele observa as pessoas do alto da varanda de seu apartamento em Paris.
 Cinema do Museu
 18h25
R$ 13 e 6,5
 (71) 3338-2241

Terça-Feira, 1º/12
TEATRO
O avesso de Eva
Dois amigos de infância, um restaurador de obras de arte e um dramaturgo, vêem a amizade
testada e levada a outros graus de sentimentos quando surge em suas vidas a audaciosa
Diana, mulher que segue a lei do desejo acima de qualquer convenção social e regras de boa
conduta.

 Café Teatro Zélia Gattai
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3321-0122

LITERATURA
Leitura Dramática do Texto "Último Abraço"
Dois pais com conceitos diferentes de vida, culturas, classe social, são unidos pelo destino dos
seus filhos e se confrontam diante de uma mesma questão, que é o preconceito na aceitação
do que se é.

 Teatro Sesi Rio Vermelho
 20h
R$ 3kg de alimento
 (71) 3321-0122

EXPOSIÇÃO
Auguste Rodin, Homem e Gênio
A exposição Auguste Rodin, homem e gênio exibe conjunto de obras originais, esculpidas em
gesso. Em exposição obras como O Beijo, O Pensador, O Escultor e Sua Musa, Eva, A Defesa,

O Desespero, Terceira Maquete para a Porta do Inferno, Glaucus, O Sono, A Meditação, a
Eclesiática, Cabeças de mulher com torso e a Danaide.
 Palacete das Artes Rodin Bahia
 Das 10h às 18h
R$ Grátis
 (71) 3117-6910

Quarta-Feira, 2/12
CINEMA
Gesto obsceno
Michael é um homem comum, casado e pai de um filho. Um dia, conduzindo sua família de
carro, fecha o seu vizinho Dreyfus no trânsito. Sua esposa, Tamar, faz um gesto obsceno para
Dreyfus, que revida jogando deliberadamente seu automóvel contra o de Michael, quase
atingindo a mulher. O mal-entendido é levado às autoridades por Michael, que desconhecia as
conexões de Dreyfus, violento veterano de guerra. Recusando-se a ceder diante do poder,
Michael enfrenta um verdadeiro pesadelo.

 Cinema do Museu
 20h50
R$ 12 e 6
 (71) 3338-2241

MÚSICA
Barlavento
O samba de roda pede passagem. O Barlavento traz o autentico samba do recôncavo baiano.
 Teatro Sesi Rio Vermelho
 21h
R$ 8
 (71) 3535-3020

Thiago Banchi e Burning Heart
Thiago Banchi e Burning Heart se encontrarão para celebrar os clássicos do Hard Rock e
Heavy Metal mundiais.
 Boomerangue, Rio Vermelho
 22h
R$ 10
 (71) 3334-5577

EM CAMAÇARI
MÚSICA
Sambatrônica

A banda apresenta repertório composto por samba, soul, balanço e músicas autorais do
segundo cd da banda, além de versões para clássicos do samba brasileiro.
 Bar Conversa Fiada, Pç. Ponto Certo
 21h
R$ 4
 (71) Não informado

EVENTO
2º Pólo de Cidadania
Um dia inteiro dedicado a melhoria da qualidade de vida do cidadão. O público poderá
usufruir, gratuitamente, de diversos serviços como avaliação médica, tratamento odontológico,
orientação nutricional, corte de cabelo, palestras sobre educação alimentar, educação
ambiental, orientação vocacional, elaboração de currículos, mini-cursos, retirada de
documentos oficiais.
 Em frente à Cidade do Saber
 Dia 28 de novembro das 9h às 17h
R$ Grátis
 (71) 3621-6666
http://www.cidadedosaber.org.br/wp/2009/11/23/polo-de-cidadania-tera-a-sua-segunda-edicaoneste-sabado/

TEATRO
Um Sanatório para Freud
O espetáculo relata a história de um jovem poeta preso e torturado que, para não morrer das
torturas, se finge de louco, até que consegue ser transferido para um sanatório. Lá, passa
a sofrer alucinações, decorrentes da violência pela qual passa na prisão, e acredita ver os
loucos declamando grandes poetas e autores da literatura mundial.
 Teatro Cidade do Saber
 Dias 28 e 29 de novembro Sábado 20h e Domingo 19h
R$ 10 e 5 Ingressos retirados na bilheteria a partir das 14h
 (71) 3644-1631
http://www.cidadedosaber.org.br

EM JUAZEIRO
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

CURSO

1º Seminário Turismo no São Francisco
Tem por objetivo, divulgar e promover as diversas atividades para o desenvolvimento
sustentável do turismo, usando como pontos de atratividade e diferencial sua ecologia,
enogastronomia, a riqueza cultural e as opções de lazer tendo o São Francisco como ponto de
referência.
 Armazém Café
 Dias 28 de novembro das 14h às 22h
R$ Não divugado
 (74) 3613-4688
 http://www.guiajuazeiro.com/eventos5-1.php

EM ALAGOINHAS
CINEMA
Michael Jackson – This Is It

Documentário com imagens de arquivo e dos últimos ensaios de Michael Jackson no Staples
Center de Los Angeles e no The Forum, em Inglewood, para a série de shows que faria em
julho de 2009, em Londres, além de entrevistas com amigos e colaboradores.

 Cine Laguna
 18h20, 20h30
 (75) 3423-4846

EM ITABUNA
CINEMA
2012
A cultura Maia afirma que a terra, como a gente conhece, terá um fim no ano de 2012. A
teoria revela que o fim da terra começa com o alinhamento planetário e uma inversão dos
pólos da Terra após um grande tsunami. Após isto o caos se instala e o planeta terra começa
a se tornar inabitável.

 Starplex 01
 14h30, 17h30, 20h30
 (73) 3617-4093

A Verdade Nua e Crua
Abby Richter é produtora de um programa de TV matinal que sempre teve problemas quando
o assunto é sobre sua vida romântica. Para mudar a situação, ela envolve-se numa série de
jogos com Mike Alexander, que tenta provar suas teorias sobre relacionamentos, além de
ajudá-la a encontrar um amor.
 Starplex 02
 22h
(73) 3617-4093

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
2012

A cultura Maia afirma que a terra, como a gente conhece, terá um fim no ano de 2012. A
teoria revela que o fim da terra começa com o alinhamento planetário e uma inversão dos
pólos da Terra após um grande tsunami. Após isto o caos se instala e o planeta terra começa
a se tornar inabitável.

 Cine Itaguari 01
 17h, 20h
 (75) 3631-7224

Lua Nova
Depois de recuperar-se do ataque de vampiros que quase a matou, Bella Swan decide celebrar
seu aniversário com a família Cullen. Entretanto, um pequeno acidente durante as
festividades, faz com que ela sangre, fato que se prova intenso demais para os vampiros, que
decidem deixar a cidade para o bem dela. Inicialmente de coração partido, Bella encontra
conforto em uma vida despreocupada, mas diversos perigos a aguardam.
 Cine Itaguari 01
 10h, 13h, 15h30, 18h10 e 20h40
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Bastardos Inglórios
Durante a Segunda Guerra, na França ocupada pelo exército alemão, a jovem Shosanna
Dreyfus testemunha a execução da família pelo coronel nazista Hans Landa. Porém, ela
consegue escapar e passa a viver sob a identidade de uma proprietária de cinema em Paris,
enquanto aguarda o momento certo para se vingar. Ainda na Europa, o tenente Aldo
Raine organiza um grupo de soldados judeus para lutar contra os nazistas.

 Cine Santa Clara 2
 20h
 (73) 3231-5409

Besouro
Besouro foi o maior capoeirista de todos os tempos. Um menino que, ao se identificar com o
inseto que ao voar desafia as leis da física, desafia ele mesmo as leis do preconceito e da
opressão. Passado no Recôncavo dos anos 20, Besouro é um filme de aventura, paixão,
misticismo e coragem.

 Cine Santa Clara 2
 18h, 20h30
 (73) 3231-5409

FaçArte
Não Entendo

Clarice Lispector
Isso é tão vasto
que ultrapassa qualquer entender.
Entender é sempre limitado.
Mas não entender pode não ter fronteiras.
Sinto que sou muito mais completa
quando não entendo.
Não entender,
do modo como falo, é um dom.
Não entender,
mas não como um simples de espírito.
O bom é ser inteligente e não entender.
É uma benção estranha,
como ter loucura sem ser doida.
É um desinteresse manso,
é uma doçura de burrice.
Só que de vez em quando vem a inquietação:
quero entender um pouco.
Não demais:
mas pelo menos entender que não entendo.
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