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PROGRAMAÇÃO SEMANAL DO ESPAÇO XISTO BAHIA 

2 a 8 de fevereiro 

Última atualização: 04 de fevereiro. 

O quê? VOVÓ LULU 

 

Foto: Adenor Godin 

Vovó Lulu é uma senhora entre 80 e 90 anos, politizada, questionadora, bem 

humorada e, acima de tudo, fiel aos seus princípios de esperança na 

humanidade. A montagem foge de realismos, priorizando simbologias e 

metáforas, e foi concebida e dirigida pela própria intérprete, Maria Prado de 

Oliveira.  

O espetáculo também conta com a participação da bailarina Aline Moreira, que 

encarna em cena o “espírito jovial” da velha senhora e um terceiro personagem 

que não é uma pessoa e sim o próprio desenho de luz do espetáculo, 

especialmente concebido pela iluminadora Fernanda Mascarennhas. 

 QUANDO: 24, 25 e 31 de janeiro / º1, 7, 8, 14 e 15 de fevereiro. 

 HORÁRIO: 20h.  
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 QUANTO: R$ 30,00 (inteira),  R$ 15,00 (meia) e R$ 10,00 (promocional). 

 CLASSIFICAÇÃO:  Livre. 

 PRODUTOR: Maria Antonieta Prado de Oliveira pradorosa@gmail.com / 

(71) 33283380 / (71) 9921-2368. 

 

 

O quê? CORDEL DAS FÁBULAS FABULOSAS 

 

Foto: Alili Dara 

Um macaco lutando por sua banana. Um leão preso na armadilha de um 

caçador.  As aventuras de um velho para vender seu burro e a mais tradicional 

de todas as fábulas: A Cigarra e a Formiga. Esse é o clima da peça “Cordel das 

Fábulas Fabulosas” apresentada pela Cabriola Cia de Teatro, sob a direção de 

Heraldo Souza. 

Fundindo os elementos do lúdico e do pedagógico, as histórias protagonizadas 

por animais que possuem características humanas, ao mesmo tempo que 

distraem o espectador, ilustram experiências e vivências próprias dos seres 

humanos. Desta maneira, a aparência de entretenimento camufla a proposta 



 

 
Espaço Xisto Bahia 

www.espacoxisto.wordpress.com 
R. General Labatut, 27 - Barris. 

(71)3117-6155 / 6156 

didática presente na peça. O texto segue a estrutura da literatura de cordel. E 

para contar as histórias, os atores Etiene Bouças e Heraldo Souza, utilizam 

técnicas de origami, máscaras, fantoche e danças folclóricas como “Cavalo 

Piancó” que imita o trote da um cavalo manco. 

 QUANDO: 8, 9, 15, 16 e 22 de fevereiro às 16 horas e 23 de fevereiro às 11 

horas (Encontros de Domingo). 

 QUANTO: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) – Promocional: Casadinha 

(adulto + criança) = R$ 30,00. 

 CLASSIFICAÇÃO: Livre. 

 PRODUTOR: Cabriola Cia de Teatro (José Heraldo) / (71) 3392-4986 / 

8629-1129. 

 

O quê?  Novos Desafios do Programa Cultura Viva  
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No dia 05 de fevereiro o Espaço Xisto Bahia recebe o Diretor da Cidadania e da 

Diversidade Cultural, Pedro Vasconcellos, para uma mesa intitulada “Novos 

Desafios do Programa Cultura Viva”. O Secretário de Cultura da Bahia, Albino 

Rubim, participa do debate, contextualizando o Programa à realidade baiana. O 

evento é também uma oportunidade para abordar o lançamento do edital para 

seleção de 150 Pontos de Cultura em todo o estado, cujas inscrições começam no 

dia 02 de fevereiro,  além de esclarecer dúvidas sobre este novo Edital. 

 QUANDO: 5 de fevereiro. 

 HORÁRIO: 19h. 

 QUANTO: Entrada gratuita. 

 CLASSIFICAÇÃO: Livre. 
 


