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O projeto Gretas do Tempo, que
contempla dança, videoinstala-
ção e caminhada sonora, criado
pela coreógrafa Ivani Santana
para os dançarinos do Balé do
Teatro Castro Alves – BTCA, tem
abertura sábado, a partir de 10
horas, no Palácio Rio Branco,
Centro.

Ivani, coreógrafa e bailarina
paulista, há 11 anos radicada
emSalvador,éreconhecidapelo
trabalho de pesquisa na área e
por ser pioneira do Projeto Arte
em Rede, que divulga projetos
de dança pela internet. Ela afir-
ma que é a primeira vez que
trabalha comaprestigiada com-
panhia baiana, criada em
1981.

“Fui convidada pela dançari-
na e coreógrafa LíciaMorais, co-
ordenadora do Núcleo de Es-
tudos Pesquisas e Ações Coreo-
gráficos do Teatro Castro Alves,
para trabalhar comosbailarinos
do BTCA.

Aliás, eles também me esco-
lheram, o que me deixa bas-
tante feliz,poiséumprojetoque
sedebruçasobreamemóriados
bailarinos eda cidade”, afirmaa
coreógrafa.

Ações do projeto
De acordo com a pesquisadora
Ivani Santana, professora do
Instituto de Humanidades, Ar-
tes e Ciências da Universidade
FederaldaBahia, commestrado
e doutorado emComunicação e
SemióticapelaPUC-SP,oprojeto
é dividido em três ações.

A primeira ação, as videodan-
ças, pode ser assistida direta-
mente no site do projeto (www.
gretasdotempo.com.br) e no
Palácio Rio Branco.

Outra ação é a de intervenção
urbana, que acontece no Centro
Histórico, com uma caminhada
sonora que será realizada sába-
do, a partir das 19 horas, entre a
Praça da Sé e o Palácio Rio Bran-
co, na Rua Tomé de Souza.

Instalação
Por fim, uma instalação intera-
tiva no Palácio Rio Branco. A
instalação capta e processa a
imagem e sons dos próprios vi-

sitantes e conta, em um deter-
minado momento, com perfor-
mance dos dançarinos do Balé
Teatro Castro Alves.

Na performance participam
osdançarinosLíciaMorais,Paul-
lo Fonseca, Agnaldo Fonseca, Li-
la Martins e Rosa Barreto.

Ivani elogia os bailarinos do
TCA. “São bailarinos maduros,
com corpo de alto preparo téc-
nico. Meu desafio neste traba-
lho só foi o pouco tempo. Foram
apenas dois meses de um tra-
balho árduo, com a Copa do
Mundo, São João e greve da
polícia”, acrescenta.
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A bailarina
do BTCA e
coreógrafa
Lícia Morais

Parceria
Ivani Santana ressaltou a par-
ceria no projeto com Sandro Ca-
navezzi, que possui graduação
em Arquitetura e Urbanismo na
Escola de Arquitetura e Urba-
nismo da EESC-USP (1995) e
mestrado em Artes pela Univer-
sidade de São Paulo.

Entre as imagens captadas
para as videodanças, pontos de
grande beleza, a exemplo do
quebra-mardaMarinha,oForte
São Marcelo, o subsolo do Mer-
cado Modelo, os jardins do pró-
prio Palácio, omar de Salvador,
a Praça da Sé.

Nas videodanças também foi
explorada a memória corporal
dos intérpretes do BTCA.

GRETAS DO TEMPO/ VIDEOINSTALAÇÃO: DE 9

A 17 DE AGOSTO, DAS 10 ÀS 19H/ SALÃO

NOBRE – PALÁCIO RIO BRANCO (71

3103-3400) /PRAÇA TOMÉ DE SOUZA, S/N –

CENTRO/ ENTRADA FRANCA

SESSÃO PERFORMATIVA: 9, 10, 14, 15, 16 E 17

DE AGOSTO, ÀS 18H30/ PALÁCIO RIO

BRANCO (71 3103-3400) / PRAÇA TOMÉ DE

SOUZA, S/N / CENTRO/ ENTRADA FRANCA

CAMINHADA NO CENTRO HISTÓRICO / SÁB, A

PARTIR DAS 19H

CENA O Projeto
Gretas do Tempo
apresenta parceria
da coreógrafa Ivani
Santana e BTCA

DANÇA E RESGATE
DAS MEMÓRIAS

O bailarino Paullo Fonseca faz performance no Palácio Rio Branco

CURTAS

Concerto na Igreja
de São Fransciso

A Orquestra Sinfônica da Bahia
(Osba) retorna com a sérieMa-
nuel Inácio da Costa I, que tem
por objetivo realizar concertos
nas diversas igrejas de Salva-
dor. O próximo concerto acon-
tece domingo, às 18 horas, na
Igreja de São Francisco, no Pe-
lourinho. O evento conta com
duas participações especiais: a
violinista carioca Priscila Plata
Rato, como solista convidada,
além da regência do maestro
Tiago Flores, atual diretor ar-
tístico da Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre (Ospa). A apre-
sentação é gratuita.

Luiza Reis / Divulgação

A violinista Priscila Plata Rato é
a solista convidada da Osba

Programação transdisciplinar no Lálá

O projeto Low Fi – Processos
Criativos estreia hoje, às 19 ho-
ras, trazendo uma programa-
ção cultural transdisciplinar pa-
ra as quintas de agosto no Lálá
Multiespaço, no Rio Vermelho.
A noite inclui intervenções ar-
tísticas nas áreas de cinema,
música e literatura. A progra-
mação conta com leituras e im-
provisações musicais, a mostra
Cinemex, comcurta-metragens
de jovens criadores, e recriação
de trilhas sonoras de clássicos
do cinemaaovivo, alémdapar-
ticipação de artistas convida-
dos. Omote domês é a obra do
norte-americano John Cage,

músico, poeta e compositor,
que elevou o ruído e o silêncio
à categoria de música. A en-
trada custa R$ 10.

Às quintas,
o espaço traz
intervenções
artísticas que
unem literatura,
música e cinema

Palestras e sessões
de EMF Balancing

Entre os dias 16 e 24, o mestre
internacional Gustavo Amorim
realiza em Salvador palestras,
cursos e sessões individuais da
EMF Balancing Technique®,
técnica que trabalha com o
equilíbrio pela harmonização
dos campos eletromagnéticos.
A grande palestra acontece dia
15, às 19 horas, na Casa de
Yoga, no Caminho das Árvores.
As inscrições estão abertas até
segunda e podem ser feitas
através do e-mail emfsalva-
dor2014@gmail.com.Mais in-
formações pelos telefones
8899-6531 e 99881171.

Jurista lança livro
sobre mundo político

O jurista Márlon Reis lança ho-
je, às 19h30, no Centro Paro-
quial de SãoCristóvão, o livroO
NobreDeputado (R$29,90).Na
publicação,que sai pelaeditora
LeYa, o autor criou um perso-
nagem fictício para relatar, de
formaminuciosa, tudo que viu,
ouviu e testemunhou no mun-
do da corrupção que envolve a
política brasileira. Márlon Reis
é juiz de Direito, no Maranhão,
e ficou conhecido por ter sido
um dos articuladores da coleta
de assinaturas para o projeto
popular que resultou na Lei da
Ficha Limpa.

ENTREVISTA Jorge Furtado (continuação da capa)

“OMENSALÃO ÉUMASSUNTO TÃOGRANDEQUE EU EVITEI NO FILME”

ADALBERTO MEIRELES

Jornalista e crítico de cinema

Na sequência da entrevista com
ocineastaJorgeFurtado,diretor
do filmeOMercado de Notícias,
ele cita exemplos de “barrigas”
no jornalismobrasileiro, explica
porque não abordou o episódio
do mensalão na obra e fala so-
bre o site construído como com-
plemento ao documentário.

Você lembra agora de alguma
dessas barrigas?

A fichadaDilma terroristaque
a Folha publicou na sua capa,
que era uma fraude total feita
no fotoshop e o jornal pu-
blicou como sendo um docu-
mento.Noprópriosite (www.
omercadodenoticias.com.br)
eu coloquei mais outra, que é
a história da caipirinha, da re-
ceita de caipirinha no Diário
Oficial. Vários jornais publica-
ram que o governo estava
dandoreceitadecaipirinhano
Diário Oficial. E não. Era uma
determinação legal do Minis-

aparece um texto novo in-
teressante sobre mídia, jor-
nalismo.

O fato de ter no site a peça
encenada,completa,éalgo iné-
dito...

O assunto principal é o mer-
cadodenotícias,mas temou-
tros assuntos. Isso não cabe
no filme, mas muita gente
pode se interessar sobre sa-
ber como é que termina a
história da Pecúnia, como é a
relação dela com as outras
amas, então botei a peça lá,
vou colocar o texto também
que a agente está terminan-
do de revisar. Acho que é um
documento interessante. Es-
tapeçanãoéencenadadesde
oséculo18naInglaterra.Não
havia nenhuma tradução pa-
ra o português. Talvez al-
guémse interesseemmontar
apeçaouemestudaro teatro
do Jonson.

O MERCADO DE NOTÍCIAS /DE JORGE

FURTADO / ITAÚ GLAUBER ROCHA / 10 ANOS

A peça O Mercado
de Notícias, escrita
pelo inglês Ben
Jonson em 1625, é
encenada no filme

Reprodução

tério da Agricultura, a publi-
cação dos ingredientes de
uma bebida.

E especificamente sobre omen-
salão?

Omensalão é um assunto tão
grande que eu evitei no filme.
No site, onde tem as entre-
vistas inteiras, eu conversei
muito com a Renata Lo Prete.
Ali eu falo um pouco do men-
salão.Enfim,elafoiajornalista
que entrevistou o (Roberto)
Jefferson. Onde surgiu a pa-
lavra mensalão foi na coluna
dela, na entrevista que ela fez
como Jefferson.Mas no filme

euevitei,porqueéumassunto
tão grande que eu pensei: se
eu falar do mensalão isso vai
tomar o filme todo.

Você falou no site. Vejo que o
site traz mais sobre o filme.

Desde o começo o projeto
sempre foi fazer o filme e o
site. O jornalismo tem prazo.
O filme também tem isso.
Mas os assuntos não param,
continuam acontecendo. O
jornal volta no dia seguinte,
mas o filme, não. Então, eu
penseidesdeo inícioemfazer
um filme e um site. O site eu
continuo atualizando sema-
nalmente. Esta semana vão
para as últimas entrevistas.
Ontem (segunda-feira) en-
trouaentrevistadoFernando
Rodrigues, hoje eu estou re-
visando a do Raimundo Pe-
reira e até o final da semana
agentevaicolocarnoartodas
as entrevistas. Vou colocar o
texto em português da peça
e todos os textos novos que
vão aparecendo, sempre que


