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Dica da Semana
O carnaval passou. Após a folia fica a saudade dos bons momentos, sejam eles atrás do
trio, no camarote, na pipoca ou relaxando para quem preferiu viajar ou ficar longe da
festa. E agora, o que fazer? Agora é seguir, afinal, o ano está só começando! Mas para
ajudar a repor as energias a dica é curtir um passeio, que pode ser em família ou entre
amigos.
Muita gente nem sabe, mas a Cidade do Salvador tem um Jardim Botânico. Isso mesmo,
um Jardim Botânico. Um espaço que alia cultura, turismo e ciência. São inúmeras
espécies nativas, área para caminhar e se divertir. Então, para quem já pulou durante
uma semana fica a dica de um programa tranqüilo e revigorante. E para o serviço ser
completo anota aí: o Jardim Botânico fica situado à Av. São Rafael s/n, São Marcos,
funciona das 9h às 16h e a entrada é franca. Quem quiser mais informações pode ligar
para (71) 3393-1266. Bom passeio e bom descanso!
Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR
Quinta-Feira, 18/2
CINEMA
Nova York, eu te amo

Com uma narrativa similar a de Paris, eu te amo doze diretores realizam curtas de até
cinco minutos sobre o amor, todos ambientados em Nova York.
Cine Vivo, Shopping Paseo
20h40
R$ 16 e 8
(71) 3015-6867

TEATRO

Alegria de viver
Um escultor apaixona-se por sua obra, uma escultura perfeita e, na atmosfera de um
sonho, a escultura ganha vida. Juntos, criador e criação, partem em busca da força e
beleza da alegria de viver.
Teatro Sesi, Rio Vermelho
20h
R$ 20 e 10
(71) 3335-1529

MÚSICA
Gereba e convidados
O músico e compositor Gereba e seus convidados especiais promoverão o maior encontro
de forró em Salvador. Além do bom arrasta pé serão exibidos pequenos filmes que
trazem imagens históricas de mestres como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do
Pandeiro, entre outros.
ACASA, R. Direta do Santo Antonio (ao lado da Igreja do Boqueirão)
20h
R$ 10
(71) 3011-6442

Sexta-Feira, 19/2
MÚSICA
Vem prá Didá, vem pro Pelô
A banda Didá, o mais famoso grupo de percussão feminino do país, divide o palco com
cantoras baianas, numa mistura de ritmos e estilos.
Pç. Tereza Batista, Pelourinho
20h
R$ 5
(71) 3117-6456

EXPOSIÇÃO
Marighella
Continua em cartaz a exposição Marighella, em memória aos 40 anos da morte do
guerrilheiro comunista, ícone do combate à ditadura militar no Brasil. Cartas, imagens,
livros, depoimentos e outros elementos são utilizados para traçar o perfil e a trajetória de
Carlos Marighella.
Foyer do TCA
13h às 18h
R$ Entrada franca
(71) 3117-4869

DRAMATURGIA
Dramaturgia ao pôr-do-sol
O fim de tarde de sexta pós-carnaval será relaxante. Misturando literatura e teatro o
público poderá curtir a leitura dramática da peça Algumas Confissões da Bahia, alé, do
lançamento do livro. Para encerrar um bate-papo com o dramaturgo Marcos Barbosa.
Teatro Gamboa Nova
17h30
R$ Entrada franca
(71) 3329-2418

Sábado, 20/2
MÚSICA
In tudo que é canto
Mariella Santiago sobe ao palco no Pêlo e, com sua voz poderosa, entoa clássicos da MPB
e do Jazz, além de canções próprias que compõem cerca de metade do seu repertório.
Pç. Pedro Arcanjo, Pelourinho
21h
R$ Grátis
(71) 3117-6456

Cartola no botequim
O show é uma homenagem a um dos maiores, se não o maior, sambista que o Brasil já
teve. No repertório sucessos de Angenor de Oliveira, mas pode chamar de Cartola.
Teatro XVIII
20h
R$ 5
(71) 3322-0775

CINEMA
Lula, o filho do Brasil

O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando Lula se torna o maior líder sindical do país e
emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades,
perdas e uma notável capacidade de superação. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga
da família Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.
Cine XIV
14h30 e 19h30
R$ 5
(71) 3321-1948

Domingo, 21/2
MÚSICA
O buraco de Maroca

O grupo Barlavento lança o CD O buraco de Maroca. Inspirado no autêntico samba-deroda do Recôncavo, mas com algumas influências urbanas, as composições retratam a
vida de pescadores e pessoas que moram à beira mar.
Teatro Gamboa Nova
17h
R$ 5
(71) 3329-2418

LITERATURA
Recital de poesias
Poesias em todos os ritmos: Cantadas, lidas e declamadas. Não importa a autoria! Essa
é a proposta do projeto que objetiva exercitar a oralidade e incentivar a leitura. Iniciativa
conta com a presença de Gibran Sousa
Biblioteca Infantil Monteiro Lobato
 16h
R$ Grátis
(71) 3117-1433

Segunda-Feira, 22/2
MÚSICA
Vila do Choro
O já tradicional Grupo Novato continua com suas apresentações trazendo o melhor do
chorinho para o público soteropolitano, sob o comando de Elisa Goritzki (flauta), Dudu
Reis (cavaquinho), Victor Sales e Edson Santos (Violão de 7 cordas) e Cacau (pandeiro).
Teatro Vila Velha
18h
R$ 10 e 5
(71) 3083-4600

Vinne Hermida
A MPB é o componente principal do repertório de Vinne Hermida.
Moema batataria e Lounge, Rio Vermelho
21h
R$ 4 e 2

(71) 3335-3335
TEATRO
Donos do Riso
Para animar a noite de terça tem comédia stand up recheada de humor jovem e
improviso. O elenco é formado por Miguel Vieira, Rafael Medrado e Guga Walla, que se
inspiram em situações cotidianas para compor seus textos.
Restaurante Eu Vi, Pituba.
 21h
R$ 10
(71) 3351-2700

Terça-Feira, 23/2
MÚSICA
Marcelo Timbó
Misturando bossa e MPB Marcelo Timbó se apresenta com um repertório que une
clássicos da música nacional e composições autorais.
Moema batataria e Lounge, Rio Vermelho
21h
R$ 4 e 2
(71) 3335-3335

EXPOSIÇÃO
Hansen Bahia 95 anos
Se estivesse vivo, o artista plástico alemão Karl Heinz Hansen, ou Hansen Bahia,
completaria, 95 anos de idadeem abril. Para marcar a data a Fundação Hansen Bahia
organizou uma mostra de xilogravuras e matrizes que compõem o acervo da casa em São
Félix, interior da Bahia, local onde viveu o artista. A curadoria é de , Lêda Deborah.
Galeria do Instituto Cultural Brasil-Alemanha (ICBA)
9h às 18h30 e sábado das 9h às 13h
R$ Grátis
(71) 3338-4700

TEATRO
Reflexões sobre o homem no mundo
Montagem Mar Me Quer, baseada em obra homônima do autor moçambicano Mia Couto,
aborda temas como religiosidade, mulher, mar, histórias de pescador, memória e tempo.
O espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Teatro Miriam Muniz.
Cine-TeatroSolar Boa Vista, Brotas
 18h

R$ Grátis
(71) 3116-2000

Quarta-Feira, 24/2
EXPOSIÇÃO
Retratos Calados
Mostra composta por 20 imagens do fotógrafo argentino Pablo Di Giulio sobre
personagens carnavalescos. Esse trabalho é fruto de um ensaio pessoal durante os
verões na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, durante o carnaval. Por seis anos,
entre 2000 e 2006, ele documentou e fotografou o desfile das escolas de samba, e suas
lentes registram com exatidão, multidões de passistas, ritmistas, baianas, sambistas e de
verdadeiros amantes do samba e do carnaval. Pablo é colaborador de revistas
importantes como Vogue, Galeria, Marie Claire e Playboy.
Galeria do Olhar
14h às 22h
R$ Grátis
(71) 3242-0036

CINEMA
Nine
O cineasta Guido Contini luta para ter harmonia em sua vida pessoal e profissional, às
voltas com sua esposa, sua amante e sua mãe. A produção é baseada no musical Nine,
por sua vez inspirado no filme 8½, de Federico Fellini.
Cine Vivo, Shopping Paseo
15h45
R$ 18 e9
(71) 3015-6867

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes é um detetive conhecido por usar a lógica dedutiva e o método
científico para decifrar os casos nos quais trabalha. Com seu fiel parceiro, Dr. John
Watson, Holmes terá que resolver um caso envolvendo Lorde Blackwood que, após ser
condenado à forca é visto deixando o túmulo onde seu caixão foi deixado.
Cine Itaguari II
20h30
R$ Não informado
(75) 3631-5777

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes é um detetive conhecido por usar a lógica dedutiva e o método
científico para decifrar os casos nos quais trabalha. Com seu fiel parceiro, Dr. John
Watson, Holmes terá que resolver um caso envolvendo Lorde Blackwood que, após ser
condenado à forca é visto deixando o túmulo onde seu caixão foi deixado.
Cine Teixeira
20h30
R$ Não informado
Não informado

Avatar
Na distante lua Pandora, um herói relutante embarca em uma jornada de redenção e
descoberta, liderando uma batalha heróica para salvar a civilização.
Cine Teixeira
20h
R$ Não informado
Não informado

EM ALAGOINHAS
CINEMA
Lula, o filho do Brasil
O filme narra a trajetória pessoal de Lula, desde seu nascimento até sua chegada na
“cidade grande”. Retoma ainda os grandes momentos de seu histórico de militância,
especialmente o ano de 1980, quando Lula se torna o maior líder sindical do país e
emerge como uma força política renovadora. Uma vida marcada por dificuldades,
perdas e uma notável capacidade de superação. "Lula, o Filho do Brasil" conta a saga
da família Silva, uma saga igual a de tantas outras famílias Silva do Brasil.
Cine Laguna
18h20
R$ Não informado
Não informado

FaçArte
Profissão: REPENTISTA!

Bule-Bule
No dia 15 de janeiro de 2010 foi sancionada a lei que reconhece a atividade de
repentista como profissão artística, por isso, em homenagem a esses profissionais o
FaçArte dessa semana traz um vídeo filmado no Camarim do 9º Festival BrasilNoar
(Barcelona 2009) com o repentista, músico, escritor, compositor, poeta, cordelista e
ator... Bule-Bule.

http://www.youtube.com/watch?v=FDXYt8qfOYQ
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