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Dica da semana
De 23 a 31 de outubro, Salvador vai sediar a segunda edição do Festival
Internacional de Artes Cênicas da Bahia, o FIAC. O Festival reúne mais de
20 montagens, de inúmeros gêneros, originárias de cinco países, em
teatros, espaços públicos e alternativos, aliando entretenimento, arte e
criticidade.
Além de agir como pólo aglutinador das artes cênicas o FIAC propõe dar
visibilidade a espetáculos que apresentam estéticas inovadoras e propostas
ousadas, que instigam a reflexão sobre o fazer artístico.
Durante o Festival, único do gênero no Norte e Nordeste, o público poderá
não somente apreciar as produções teatrais, mas também participar de
oficinas e debates com os artistas, favorecendo o intercâmbio artístico e
profissional.
Para
quem
quer
www.fiacbahia.com.br.

conferir

a

programação

é

só

acessar

Os ingressos estão à venda a partir de hoje, quinta-feira, 22 de outubro,
(R$10 e R$5). Se você não conferiu o FIAC em 2008 está aí a chance para
se redimir. E se você apreciou a edição do ano passado é hora de conferir
as novidades de 2009. Te encontro por lá!

Por Janine Falcão, Relações Públicas da Ascom/UNEB.

EM SALVADOR

Quinta-Feira, 22/10
MÚSICA
Banda de Rock e Convidados
A Banda de Rock segue com a temporada em comemoração aos seus 2
anos de existência. Os shows acontecem todas as quintas de outubro na
Boomerangue, com muitas participações especiais a cada semana. O som é
para quem gosta de folk rock, country music, rock clássico e psicodélico.

 Boomerangue, Rio Vermelho
 22h
R$ 7
 (71) 3334-5577

CINEMA
Amantes
Um rapaz deprimido, que já tentou suicídio algumas vezes, vê tudo virar de
cabeça para baixo ao ficar dividido entre duas mulheres diferentes que
entram inesperadamente em sua vida.

 Cinema do Museu
 16h20
R$ 14 e 7
 (71) 3338-2241

Curta Petrobras às 6
Nesta quinta tem A maldita, Eu sou assim e No rastro do camaleão,
produções que narram, respectivamente, a história de uma rádio que no
início dos anos 80 decide romper com os padrões de mercado musical; uma
possível auto-biografia do sambista Wilson Batista; e a história dos irmãos
Aniceto, artistas-agricultores.
Espaço Unibanco Glauber Rocha, sala 3
 18h
R$ 8 e 4
 (71) 3011-4706/ 3322-0302

EXPOSIÇÃO
Pelos caminhos do belo

Movimentos, cores, formas e diversidade cultural são o que quem for
apreciar a exposição Pelos caminhos do belo encontrará. A partir de 62

imagens Fernando Barros expõe a beleza e poesia capturas durante viagens
para locais como Argentina, Cuba, Bolívia, França e Holanda.

 Espaço Cultural Barroquinha
 Não informado
R$ Grátis
 (71) 3322-1486

Sexta-Feira, 23/10
TEATRO
Regurgitofagia
Regurgitofagia lança mão do cruzamento de várias linguagens (teatro,
poesia falada, stand-up comedy, performance e artes visuais) para discutir a
sobrecarga de estímulos do mundo contemporâneo e a relação que a
sociedade de consumo estabelece com a cultura.

 TCA, sala principal
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-4899
 http://www.fiacbahia.com

MÚSICA
Fábio Cascadura
O melhor do rock e da soul music em versões acústicas.
 Bar Bebedouro, Rio Vermelho
 21h
R$ 10
 (71) 3334-5577

CINEMA
Almoço em agosto
O filme conta a história de um homem que no dia de Ferragosto (feriado na
Itália semelhante ao carnaval brasileiro) é obrigado a tomar conta de
algumas senhoras em troca do perdão de parte de suas dividas.
 Shopping Paseo Itaigara
 16h40
R$ 14 e 7

 (71) 3015-6867

Sábado, 24/10
TEATRO
Neva
Em São Petersburgo, durante uma tarde de inverno em 1905, enquanto
tropas militares reprimem uma manifestação de trabalhadores que
reivindicam melhores condições de vida, duas atrizes e um ator vão ensaiar
em um teatro em frente ao rio Neva. A produção chilena estabelece uma
situação irônica e por vezes hilária, e discussões sobre técnica de atuação,
teatro e contexto históricos.

 TCA, sala do coro
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-4883
 http://www.fiacbahia.com

In On It
Uma narrativa em espiral sobre um homem que morre, dois amantes cujo
amor esta terminando e dois homens que contam esta história. A trama
com toques de mistério é elaborada numa estrutura metalingüística. E
apesar da história contada ser a base do que acontece em cena, o público é
convidado a compor a narrativa que quiser ou puder.
 Teatro Vila Velha
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600
 http://www.fiacbahia.com

Doralinas e Marias
A montagem aborda a mulher e a sua relação com o tempo. Doralina é a
mulher do jardim; Sófia, a mulher da Janela; Alice, a menina da varanda.
Essas três personagens de uma mesma família falam de vida e experiência,
de saberes que são transmitidos e modificados geração a geração, de
passado e presente, de realidade e imaginação.
 Teatro Martim Gonçalves
 17h30
R$ 10 e 5
 (71) 3283-7858

 http://www.fiacbahia.com
LITERATURA
Lançamento: O Pêndulo de Euclides
Lançando o livro O pêndulo de Euclides a LDM 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.


 LDM – Livraria Multicampi, R. Direta da Piedade
 10h
R$ Grátis
 (71) 2101-8000

DANÇA
3º DançAção em Plataforma
Oficinas e debates em torno dos modos de organização em dança da
cidade.

 Centro Cultural de Plataforma
 Das 9h às 17h
R$ Grátis
 (71) 3117-8106

Domingo, 25/10
DANÇA
Bull Dancing
Criado a partir da manifestação folclórica do bumba-meu-boi o espetáculo
gira em torno de uma mulher grávida que, desejando comer língua de boi,
convence o marido a matar o animal do amo, um boi encantado que sabe
dançar.
 Teatro SESC-SENAC Pelourinho
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3324-4520
 http://www.fiacbahia.com

TEATRO
O Dragão
O Dragão trata do conflito entre palestinos e israelenses para falar do ser
humano e de um sentimento sem fronteiras: a dor e os horrores da guerra.
Baseada em acontecimentos reais, o espetáculo mistura poemas,
depoimentos, entrevistas, artigos e conferencias.
 TCA, sala principal
 21h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-4899
 http://www.fiacbahia.com

EXPOSIÇÃO
Memórias da Infância – A arte atrás do balcão
Fumo de corda, tecidos, aviamentos, cachaça, urnas, funerárias e
antiguidades recebem outros significados simbólicos pela artista Leda
Oliveira que resgata as imagens dos tempos de criança sobre a venda de
seu pai. A presença do olhar da artista permeia toda a obra, com a
atividade Dedos de prosa ao pé do balcão, com imagens arquivadas da
artista em pesquisas no recôncavo baiano.

 Galeria 3 do MAM
 Das 13h às 19h
R$ Grátis
 (71) 3117-6141

Segunda-Feira, 26/10
EXPOSIÇÃO
Vida e Morte Sertaneja
Em Vida e Morte Sertaneja o designer Luciano Carcará revela, a partir de 40

imagens, entre fotos coloridas e em PB, o cotidiano dos moradores do
povoado de Várzea da Ema, município de Chorrochó/BA. São costumes,
cores e texturas que tanto provocam a reflexão sobre a condição do povo
sertanejo, como revelam sua riqueza cultural.

 Centro Cultural Correios, Pç. Anchieta, Pelourinho
 Das 10h às 18h
R$ Grátis
 (71) 3321-6665

DANÇA
J’accuse!
J’accuse! (Eu acuso!) aborda a questão da finalidade humana, oferecendo
um testemunho brilhante: corpos viajaram nessa estrada antes de nós; a
dança é o sinal de sua passagem e ainda hoje é viva. Esta memória
abrangente nos dá o detalhe e o ritmo, ela nos faz colocar nossos passos
nos passos dos passos.

 Teatro Vila Velha
 21h
R$ 10 e 5
 (71) 3083-4600
 http://www.fiacbahia.com

TEATRO
Meninas, corram!

Em Meninas, Corram!, uma mulher consumida pelos seus afazeres
domésticos, sua carreira profissional e os cuidados com a família percebe-se
inapta a realizar todas essas funções. Escravizada por um modelo de mulher
magra, atlética, consumista e bem-sucedida, suas ações provocam um caos
doméstico e revelam o que está por trás daquela “histeria”.
 Teatro SESI Rio Vermelho
 19h
R$ 10 e 5
 (71) 3535-3020
 http://www.fiacbahia.com

Terça-Feira, 27/10
TEATRO
L´Effet de Serge (O Efeito de Serge)
A produção francesa apresenta a história de Sergio que elabora, com os
recursos que tem, miniespetáculos. O argumento serve de base para uma
divertida discussão do que parece ser uma tendência atual do discurso de
vários artistas: uma apologia dos projetos concebidos com pouco dinheiro.
Mas esse incentivo ao improvisado sustentaria em si um princípio estético
ou seria apenas uma conseqüência econômica da política cultural vigente?

 Teatro Martim Gonçalves

 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3283-7858
 http://www.fiacbahia.com

Comunicação a uma Academia
Diante de uma Academia não especificada (representação de todas as
instituições dedicadas ao conhecimento humano) um macaco se apresenta
para comunicar como se tornou humano. Ao falar ele revela o processo de
transformação gradual – e incontornável – através do qual se tornou o que
não era. Comunicação a uma Academia é uma metáfora de toda forma de
condicionamento, colonialismo, adestramento e aculturação.
 Teatro do ICBA
 18h
R$ 10 e 5
 (71) 3337-0120
 http://www.fiacbahia.com

EXPOSIÇÃO
Auguste Rodin: homem e gênio

A exposição conta com 62 trabalhos, em gesso, do artista. Além das obras
menos conhecidas a mostra conta com clássicos como O Beijo e O
Pensador.

 Palacete das Artes Rodin Bahia
 Das 10h às 18h
R$ Grátis
 (71) 3117-6986

MÚSICA
Terças musicais no Carmo

Campanha comunitária sensibiliza população para valorizar o centenário do
órgão de tubos Cavaillé Coll, único na Bahia.

 Ordem Terceira do Carmo
 16h
R$ Grátis
 (71) 3321-4738

Quarta-Feira, 28/10

TEATRO
Diciembre
No natal de 2014 duas irmãs se reúnem para receber o irmão, um soldado
que vem visitá-las por algumas horas. Ele está decidido a voltar para a
frente de combate contra o Peru, no norte do Chile. Uma das irmãs não
quer que o soldado retorne e planeja um plano para escondê-lo. Mas a
outra quer que ele volte para o campo de batalha, para cumprir as
expectativas patrióticas de um país em guerra. A montagem explora a
realidade da guerra e seu poder transformador da consciência coletiva e da
realidade doméstica.
 TCA, sala do coro
 20h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-4883
 http://www.fiacbahia.com

Além da mágica
No espetáculo o ilusionista Célio Amino estabelece um novo conceito no
segmento e revive o espírito de um Japão milenar. O público confere a
história de um mágico que relembra o início de sua trajetória no mundo do
ilusionismo, enquanto revive como criança os encontros com seus mestres.
 Centro Cultural Plataforma
 15h
R$ 10 e 5
 (71) 3117-8106
 http://www.fiacbahia.com

Arlequim

Arlequim é um jovem esperto e ao mesmo tempo atrapalhado, que ganha a
vida prestando serviços a pessoas ricas. Procurando aumentar sua renda,
ele decide servir dois patrões ao mesmo tempo, sem saber que um deles,
Frederico, na verdade é Beatriz, que se passa por seu falecido irmão para
tocar seus negócios. O outro é Florindo, responsável pela morte de
Frederico e que tem uma história de amor com Beatriz. Em meio a este
contexto, as trapalhadas de Arlequim acabam promovendo o re-encontro do
casal.
 Passeio Público
 15h
R$ Grátis
 (71) 3083-4600

Barrela
Barrela está de volta. A montagem leva o público a entrar e sair como numa
visita a um presídio. Meia hora antes do espetáculo, atores com coletes de
oficiais carcerários, circulam pelo foyer do teatro. Roupas esfarrapadas em
varais pelos cantos, além de faixas com mensagens de protesto, completam
a atmosfera de cadeia proposta ao público.
 Pç. Pedro Arcanjo, Pelourinho
 20h
R$ 5 e 2,5
 (71) Não informado

CINEMA
A pedra
O Filme narra a história de um rapaz que encontra uma pedra valiosa em
um ônibus e é perseguido por outra pessoa que tenta roubá-la.
 Sala Walter da Silveira
 20h
R$ Grátis
 (71) 3116-8100

EXPOSIÇÃO
Enguiço
O coletivo Contados abre a exposição Enguiço, em que apresenta 24
gravuras em pequenos formatos, como técnica e conceito, para registrar e
imprimir lembranças e vivências de uma memória latente que o tempo ainda
não apagou.
 Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa
 18h
R$ Grátis
 (71) 3329-2418

EM CAMAÇARI
TEATRO
Sagrada partida

Uma família sertaneja que vê seu mundo definhar, vítima da seca, vive na
pele o drama de deixar ou não a sua terra.


 Teatro Cidade do Saber
 20h
R$ 6 e 3
 (71) 3644-1631

EM SANTO AMARO
MÚSICA

Lançamento do Projeto Cantador de Chula

A festa de lançamento do Projeto Cantador de Chula será aberta com uma
mesa composta por representantes do Ministério da Cultura, autoridades
locais e patrocinadores. Em seguida, o cantor e compositor Gilberto Gil e o
artista popular, poeta e cordelista Bule-Bule serão homenageados em
função de suas contribuições para o reconhecimento do samba chula como
patrimônio da humanidade. O evento prossegue com a exibição do
documentário “Cantador de Chula”, de Marcelo Rabelo, no Teatro Dona
Canô. Para encerrar a programação, o Grupo Samba Chula de São Braz e o
Samba de Viola União Teodorense animarão a noite com o repertório
variado de sambas chulas na Casa do Samba.

 Teatro Dona Canô
 Dia 24 de outubro, às 15h
R$ Grátis
 (71) 9948-4240/ 8782-4538
 www.cantadordechula.wordpress.com

EM JUAZEIRO
TEATRO
Circuito popular de cinema e vídeo 2009
Festival de filmes apresenta o clássico: Meu tio com direção de Jacques
Tati. Sátira do cineasta à modernidade já vigente na Paris dos anos 50,
procurando mostrar a felicidade das pessoas mais simples que moram nos
bairros pobres da periferia, ao contrário da pressa e do vazio daquelas mais
abastadas que vivem num mundo automatizado.
 Centro de Cultura João Gilberto
 Dia 22 de outubro às 20h
R$ Grátis
 (71) 3611-4322

EM ALAGOINHAS
CINEMA
Romeu – O vira-lata atrapalhado
Romeu é um cão que vive numa casa luxuosa até ser enxotado para a rua.
Ameaçado pela gangue que domina a rua, Romeu consegue conquistá-los
sugerindo um negócio. Porém, suas atividades vão despertar a ganância da
máfia local e de suas panteras-ninja e vão colocá-los em apuros.
 Cine Laguna
 16h
 (75) 3423-4846

Falando Grego
Geórgia é uma guia turística greco-americana insatisfeita que volta para a
Grécia e redescobre não apenas a beleza do antigo país. Seus turistas
preferem comprar camisetas a aprender sobre a história do local. Num
choque de personalidades e cultura, tudo parece dar errado, até que um dia
um turista especial, Irv Gordon lhe mostra como se divertir. Ele a inspira a
refletir sobre a última pessoa pela qual ela acha que se apaixonaria.

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

EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS
CINEMA
O Seqüestro do metrô 1 2 3
Bandidos seqüestram um dos carros do metrô, e fortemente armados
ameaçam executar os passageiros do carro, a menos que um enorme
resgate seja pago no prazo de uma hora.

 Cine Itaguari 02
 17h30 e 20h30
 (75) 3631-7224

UP – Altas Aventuras

Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a
perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Para
evitar que isto aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo
com que ela levante vôo. Só que, após o início da aventura, ele descobre
que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell um menino de 8 anos.
 Cine Itaguari 01
 16h30 e 18h30
 (75) 3631-7224

EM TEIXEIRA DE FREITAS
CINEMA
Falando Grego
Geórgia é uma guia turística greco-americana insatisfeita que volta para a
Grécia e redescobre não apenas a beleza do antigo país. Seus turistas
preferem comprar camisetas a aprender sobre a história do local. Num
choque de personalidades e cultura, tudo parece dar errado, até que um dia
um turista especial, Irv Gordon lhe mostra como se divertir. Ele a inspira a
refletir sobre a última pessoa pela qual ela acha que se apaixonaria.

 Cine Santa Clara 1
 20h
 (73) 3231-5409

O Seqüestro do metrô 1 2 3
Bandidos seqüestram um dos carros do metrô, e fortemente armados
ameaçam executar os passageiros do carro, a menos que um enorme
resgate seja pago no prazo de uma hora.

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

UP – Altas Aventuras
Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a
perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Para
evitar que isto aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo
com que ela levante vôo. Só que, após o início da aventura, ele descobre
que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell um menino de 8 anos.

 Cine Santa Clara 1
 17h30

 (73) 3231-5409

EM ITABUNA
CINEMA
A órfã

John e Kate passam por uma tragédia na família. A perda de um de seus
filhos faz com que, embora ainda tenham outros dois - Daniel e Joyce,
resolvam procurar ajuda de um orfanato a fim de adotar mais uma criança.
Mesmo depois de alertados das dificuldades de se adotar crianças já
crescidas, a aparente maturidade e carisma de Esther os conquistam
prontamente. A menina, no entanto, mostra-se maléfica, levando toda a
família à loucura.

 Starplex 02
 18h10
 (73) 3617-4093

A Pedra mágica
Na comunidade de Black Falls todos os pais trabalham para as indústrias
Black Box. Durante uma horrível tempestade cai do céu uma pedra colorida
que realiza os desejos de qualquer um que a encontrar. À medida que a
Pedra Mágica ricocheteia pela cidade, e os desejos rapidamente se tornam
realidade, a vizinhança é virada de cabeça para baixo.

 Starplex 02
 14h30
(73) 3617-4093

Gamer
Semanalmente, milhões de internautas assistem condenados
lutando para sobreviver como se fossem perso nagens virtuai s
em um videogame. Kable , um p risioneiro, se tornará a grande
estrela deste jogo. Para o jogador, Kable é um mer o
personagem, mas para o grupo de resistência ele é a peça
chave para a vitória.
 Starplex 01
 16h40, 18h40 e 20h40
 (73) 3617-4093

Uma prova de Amor

Por 13 anos, a pequena Ana foi submetida a inúmeras consultas médias,
cirurgias e transfusões para que sua irmã mais velha, Kate, pudesse, de
alguma forma, lutar contra a leucemia que a atingiu ainda na infância. Anna
foi concebida para que sua medula óssea prorrogasse os anos de vida de
Kate, papel que ela nunca contestou... Até agora.

 Starplex 02
 16h20 e 20h30
 (73) 3617-4093

UP – Altas Aventuras
Carl Fredricksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a
perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. Para
evitar que isto aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo
com que ela levante vôo. Só que, após o início da aventura, ele descobre
que seu pior pesadelo embarcou junto: Russell um menino de 8 anos.
 Starplex 01
 14h20
 (73) 3617-4093

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 nortear a ara 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.

 Centro de Cultura Adonias Filho – Rua José Almeida Alcântara s/n
 Dia 24, ás 17h e 25, as 8h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

A II Conferência acontece também nas seguintes cidades:

EM IRECÊ
 Sindicato dos Comerciários de Irecê, Câmara do Vereadores e Colégio Modelo
LEM – Rua Oswaldo Douradão 14-A

 Dia 23, ás 17h e 24, das 8h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

EM JEQUIÉ
 Centro de Cultura Antonio Carlos Magalhães, Pç. Duque de Caxias (Alto da
prefeitura)
 Dia 27, às 17h e 28, dia das 8h às 17h
R$ Grátis
 (71) Não divulgado

FaçArte
Bárbara:
500 milhões vendidas.
Ícone Mundial da beleza.
Ferramenta de ensino para a feminilidade ou representação perfeita dos
valores da sociedade?
O que acontece com a personificação da beleza quando completa 50 anos,
envelhece e percebe que não pode ser eternizada dentro dos ditames
estéticos?
No curta-metragem de Maurício Lídio Bezerra, vencedor do Troféu
Grande Otelo na categoria de melhor filme para celular no Grande Prêmio
de Cinema Brasileiro 2009 você pode conferir!

http://www.youtube.com/watch?v=aauh9iAPjm0

Fontes:
www.roteiroalternativo.com.br
www.teatrovilavelha.com.br
www.saladearte.art.br
www.dimas.ba.gov.br
www.bancocultural.com.br
http://blogdaconferencia.com/acompanhe-a-realizacao-das-conferencias-municipais-pordata
www.guiajuazeiro.com
http://centrodeculturajoaogilberto.blogspot.com
http://circuitopopular.wordpress.com
www.cultura.salvador.ba.gov.br
www.bahiarock.com.br
www.salvadorguia.com.br
www.fundacaocultural.ba.gov.br
www.tca.ba.gov.br
www.unibancocinemas.com.br
www.boomerangueeventos.com.br
www.bahiacultural.com.br
www.tca.ba.gov.br;
www.teatrogamboanova.com.br
www.youtube.com
www.mam.ba.gov.br
www.funceb.ba.gov.br
www.atarde.com.br
www.afbahia.com.br
http://blogdovila.blogspot.com

