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Dica da semana
Mais um ano finda. Como de costume mais promessas, mais desejos e a sensação de
renovação. Se natural ou não ninguém se atreve a afirmar, mas o fato é que fim de
ano é quase sempre uma época de balanços e reflexões. Quando pensamos em tudo
o que fizemos, em tudo o que prometemos fazer, em tudo o que gostaríamos de ter
feito. Algumas vezes nos damos conta de que fizemos muito! Em outras, fica a
sensação de que podíamos ter feito mais. Podíamos ter perdido mais a cabeça, ou
podíamos ter sido mais prudentes. Ter trocado o estilo, reescrito a história... E dá
vontade de mudar toda a história ou revivê-la igualzinho! Dá vontade de fazer tanta
coisa! Ter sido mais presente, dado mais atenção àquela pessoa, que pode ser um
parente, um amor, um amigo. Ou então, fica a sensação boa de que valeu a pena
cada momento convivido, e que bom seria reviver tudo... Dar os mesmos risos, os
mesmos abraços ou até derramar as mesmas lágrimas e sentir a mesma mão amiga
que te apoiou. Aí a gente se pergunta: o que fazer no ano novo? Sabe-se lá o que
fazer no ano novo! Talvez a dica seja simplesmente viver cada dia do ano novo, não
como o ano novo, mas como um ano único e especial que não vai voltar. Dia 1° ele
vai chegar. Ficará por 365 dias. Depois vai embora. E então, se você aproveitar cada
dia, como um único dia, que não vai voltar, talvez no próximo fim de ano ainda haja
um monte de coisas por fazer (e que bom será que haja!). Mas você terá uma
certeza: que cada dia valeu, foi especial. E mesmo que nem tudo tenha dado certo
valerá a pena, mais uma vez, relembrar os bons momentos, as sensações, as
companhias...
Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Sexta-Feira, 18/12
EXPOSIÇÃO

Mostra especial: 50 anos do MAM

Em comemoração aos seus 50 anos o MAM realiza uma mostra especial. Todo seu
acervo será exposto em todos os espaços do museu e, paralelo a isso, serão
realizadas atividades educativas com o objetivo de provocar reflexões no público.
Compondo a exposição há obras de artistas como Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e
Cândido Portinari.

 Museu de Arte Moderna, MAM
 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6139

MÚSICA
Virgínia Luz

A cantora apresenta o show Minhas canções, inspirado em questões existenciais e em
relações e sensações humanas.

 Espaço Xisto Bahia
 19h30
R$ 8
 (71) 3116-6155

Sábado, 19/12
CINEMA
Coco antes de Chanel

O filme narra a história de Gabrielle Chanel, que começa a vida como uma órfã teimosa, e,
ao longo de uma jornada extraordinária, se torna a lendária estilista de alta-costura que
personificou a mulher moderna e se tornou um símbolo atemporal de sucesso, liberdade e
estilo.
 Cinema do Museu
 14h30, 16h35, 18h40 e 20h45
R$ 16 e 8
 (71) 3338-2241

Julie & Julia

A produção é uma adaptação de duas autobiografias de sucesso: ''Julie & Julia'', de
Powell, e ''My Life in France'', de Julia Child. No filme são intercaladas as vidas de
duas mulheres que, apesar de separadas pelo tempo e pelo espaço descobrem que
com a combinação certa de paixão e coragem, tudo é possível.
 Cinema do MAM

 13h50
R$ 16 e 8
 (71) 3329-5727

DANÇA
Noite no Oriente III
O espetáculo conta com apresentações de dança do ventre clássica, moderna,
derbake, tribal, folclore, coreografias com pandeiro, véu e espada.
 Teatro Caballeros de Santiago
 19h
R$ 15
 (71) 3334-0241

MÚSICA
Expressões da urbanidade

Pela segunda vez em Salvadora Festa Guetto Star traz o paulista MC Kamau, o baiano
Dj Big T e Dj Gug.
 Zauber Multicultura
 22h
R$ 12
 (71) 8888-2984

TEATRO
SerTãoMar
Com direção de Marcelo Jardim o Grupo Vozes do Engenho apresenta o espetáculo
cênico musical, abordando a constituição da identidade do povo brasileiro.
 Teatro XVIII
 20h
R$ 5
 (71) 3322-0775

Domingo, 20/12
TEATRO

Joana D’Arc
O espetáculo faz um correlato ficcional sobre o julgamento de Joana D’Arc com os
conflitos, contradições e dilemas da contemporaneidade.
 Teatro Gamboa Nova
 17h

R$ 5
 (71) 3329-2418

CINEMA
O solista
Steve Lopez é um colunista famoso e vive em busca de uma história incomum. Em
um dia ele ouve na rua uma música e descobre Nathaniel, tocando muito bem num
violino de apenas duas cordas. Um dos milhares de sem teto das ruas de Los Angeles,
o ex-músico que sofre de esquizofrenia, sonha em tocar num grande concerto. Lopez
prepara uma coluna sobre sua descoberta e recebe de um leitor, como doação, um
instrumento para o músico. É o começo de uma amizade.
 Cinema do MAM
 16h10
R$ 16 e 8
 (71) 3329-5727

MÚSICA
Libório e a Combustão espontânea
O cantor mistura samba, rock e funk com outros estilos mundiais originando um som
diferenciado e inovador.
 Teatro Gamboa Nova
 17h
R$ 5
 (71) 3329-2418

Diante dos olhos, Egregora Buster, Andragma e Charlie Chaplin
Misturando tendências, ritmos e sons o rock dá o tom da noite neste domingo.
 Bondcanto
 16h
R$ 10
 (71) 3335-3737

Segunda-Feira, 21/12
EXPOSIÇÃO
Justiça
A exposição contempla a história do Fórum Ruy Barbosa e sua relevância para a
justiça do Estado.


 Biblioteca Pública do Estado da Bahia
 Das 8h30 às 18h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-6084

VÍDEO
Cine-Teatro Solar Boa Vista
Integrando a programação do Circuito Populr de Cinema o Cine-Teatro Solar Boa
Vista exibe os filmes O prisioneiro da grade de ferro, Cronicamente inviável,
Macunaíma e O homem que virou suco.

 Cine-Teatro Solar Boa Vista
 15h e 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3116-2008

Terça-Feira, 22/12
CINEMA E VÍDEO
Casamento silencioso
Bem no dia de uma festa de casamento em uma pequena aldeia romena, morre Josef
Stálin, e qualquer tipo de comemoração é proibida, mas a família e os convidados
decidem dar um jeitinho.

 Cinema do MAM
 21h
R$ 13 e 6,5
 (71) 3329-5727

Centro Cultural Plataforma

O Centro Cultural Plataforma exibe as produções O canto do mar, Samba Riachão, O
cavalinho azul, O homem nu, Meteorango Kid, Literatura e Cinema e Bola na tela.

 Centro Cultural Plataforma
 15h e 19h
R$ Entrada franca
 (71) 3117-8106

MÚSICA
Tropikola
A noite de terça será invadida pelos ritmos caribenhos, com muita salsa, merengue e
cumbia.


 Sankofas, Pelourinho
 23h
R$ 10
 (71) 3321-1616

Quarta-Feira, 23/12
EXPOSIÇÃO
Castro Alves
A exposição resgata a história e a poesia de Castro Alves.

 Parque Histórico Castro Alves
 Das 9h às 12h e das 14h às 17h
R$ Entrada franca
 (71) 3681-1102

MÚSICA
Ramon Lima

O cantor Ramon Lima apresenta show com repertório variado e tendências da MPB.

 Bar e Restaurante J&K
 17h
R$ 2
 (71) 9182-2613


EM JUAZEIRO
EXPOSIÇÃO
Muitos Destinos, Uma Só Bahia

A exposição é produto final do projeto Muitos destinos, uma só Bahia, em que cinco
artistas franceses desenvolvem produções inspiradas em suas impressões sobre a
Bahia.

 Centro de Cultura João Gilberto
 Até dia 19 de dezembro
R$ Entrada Franca
 (74) 3611-4322
 http://centrodeculturajoaogilberto.blogspot.com

EXPOSIÇÃO
Vidas Ribeirinhas

A Articulação Popular do São Francisco estará realizando a Semana do São Francisco
entre os dias 04 e 11 de outubro. Está aberta a exposição Vidas Ribeirinhas que ficará
até o mês de dezembro no porão do museu exibindo telas pintadas pelo artista
plástico juazeirense Bebeto Assis e com imagens do rio (da nascente até a foz) feitas
pelo fotógrafo João Zinclar.
 Porão do Museu regional do São Francisco
 Até dia 30 de Dezembro às 20h
R$ Entrada Franca
 http://www.guiajuazeiro.com

EM CAMAÇARI
MUSICAL
Os Cafajestes
Com texto adaptado de Aninha Franco e direção de Fernando Guerreiro, este
premiado espetáculo ganhou nova versão. Os Cafajestes retrata o universo masculino
e os seus clichês comportamentais de forma bem humorada através de um musical
com caráter interativo com a platéia. União de humor, canto e dança.
 Teatro Cidade do Saber
 Dias 18,19 e 20 de dezembro, sexta e sábado Às 20h e domingo às 19h.
R$ 20 e 10.
 (71) 3621-6666
 http://www.cidadedosaber.org.br/wp/2009/12/12/os-cafajestes

EM BARREIRAS
SHOW

Choro

O projeto Grupo Choro Novato tem como objetivos difundir o chorinho no interior da
Bahia e chamar a atenção das novas gerações para este ritmo genuinamente
brasileiro. O grupo surgiu do encontro de vários músicos na Roda de Choro do Teatro
Vila Velha, em Salvador. Ao longo dos seus encontros, os músicos do grupo
começaram a fazer pesquisas para os seus arranjos e interpretações. Agora chegou a
vez do grupo viajar pelo interior da Bahia com um belo repertório de chorinho e
oficinas de música.


 Centro Cultural de Barreiras
 Dia 17, às 20h e dia 18 das 8h às 12h
R$ 2.
 (71) 3345-1019
 http://www.barreiras.ba.gov.br/site/index.html

EM ALAGOINHAS
CINEMA
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 Laguna
 18h20 e 20h30
R$ Não Informado
 (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 02
 14h30
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

Código de Conduta
Uma mulher e uma criança são assassinadas e a testemunha do fato é o dedicado pai
da família, Clyde Shelton. O promotor Nick Rice acredita na justiça e leva um dos
culpados a pegar 5 anos de prisão. O tempo passa e, dez anos depois, o assassino é
encontrado morto. Clyde é preso pelo ocorrido, apesar de as provas serem
insuficientes contra ele. No decorrer do longa seu objetivo será denunciar as falhas do
sistema judicial, que permite que assassinos tenham penas leves ou sejam libertados,
nem que para isso ele precise violar a lei.


 Starplex 02
 16h30, 18h30 e 20h30
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

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.

 Starplex 01
 14h, 16h20, 18h40 e 21h
R$ Não Informado
 (76) 3613-6305

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 1
 17h, 20h
R$ Não Informado
 (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 2
 18h10, 20h40
R$ Não Informado
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
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 Teixeira 2
 17h e 20h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

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 Teixeira 1
 17h e 20h
R$ Não Informado
 (73) 3291-5393

FaçArte
Esperança

Mário Quintana
Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E
— ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,

Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...
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