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PROGRAMAÇÃO DE VERÃO DO ESPAÇO XISTO BAHIA 

16 A 22 DE FEVEREIRO 

Última atualização: 14h02.   

 

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 

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

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

horas (Encontros de Domingo). 

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

(adulto + criança) = R$ 30,00. 

 

O quê? ENCONTROS DE DOMINGO  -  GRITO DE 
CARNAVAL 
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No dia 23 de fevereiro, o Espaço Xisto Bahia vai ficar repleto de serpentina e 

confete. Trata-se da edição de Grito de Carnaval dos Encontros de Domingo, um 

evento que busca resgatar a tradição das festividades carnavalescas em Salvador 

através de um desfile de fantasias, baile infantil e a presença do DJ Marcelo 

Fróes tocando um set de marchinhas e músicas carnavalescas. 

"A iniciativa nasce do desejo de resgatar um pouco das tradições de nossa 

cidade, permitindo que as crianças de hoje experimentem o universo dos 

bailinhos de Carnaval que frequentávamos em nossa infância. Tudo com muita 

música, confete e serpentina!", destaca a coordenadora do Espaço Xisto Bahia, 

Isabela Silveira. 

Além das atividades carnavalescas, os pequenos e seus familiares contarão com 

um café da manhã repleto de frutas e uma sessão especial de contação de 

histórias com a presença da Cia Cabriola de Teatro. 

O preço da sessão especial de contação de histórias será de R$ 10,00 (inteira), 

dando direito a todas as atividades da programação. Para ninguém ficar de fora, 

a casadinha (adulto + criança) será oferecida pelo mesmo valor.  

Prestes a completar um ano de existência, os Encontros de Domingo têm se 

firmado no calendário das famílias de Salvador como uma alternativa acessível 

de entretenimento e cultura. O projeto é fruto de um investimento contínuo que 

o Espaço Xisto vem fazendo em prol de uma programação infantil de qualidade, 

acessível e contínua. 

 

 QUANDO:  23 de fevereiro/2014 (domingo) 

 HORÁRIO 

 9H: Recepção com música, set de marchinhas e  músicas carnavalescas 

comandadas pelo DJ Camilo Fróes. 

 9H30: Café da manhã - Especial com frutas, sucos e lanches variados. 

 10H00: Desfile de fantasias com presença de fotógrafo. 
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 10H30: Sessão especial de contação de histórias: "Cordel das Fabulosas 

Fabulosas”, da Cabriola Cia de Teatro. 

 11H30: Baile de Carnaval com a Cia. de Revista da Bahia. 

 QUANTO: R$ 10,00 Inteira, dando acesso a todas as atividades. Um adulto 

acompanhado de criança tem direito a meia-entrada (adulto + criança = 

R$10). 

 LOCAL: Espaço Xisto Bahia.  R. General Labatut, 27 - Barris. 

 MAIS INFORMAÇÕES: (71) 3117-6155 / 6156 

| http://espacoxisto.wordpress.com. 
 

O quê? EXPOSIÇÃO FLUXO 

A exposição FLUXO, da fotógrafa Agnes Cajaiba, volta a ocupar o Espaço Xisto 

Bahia (Barris) a partir deste dia 28 de janeiro e segue com visitação até 24 de 

fevereiro, de segunda a domingo, das 9 às 21 horas, com entrada franca. 

Composta por 11 fotografias, a mostra retrata atores transformistas que vivem e 

trabalham na capital baiana. O projeto foi um dos selecionadas do edital Portas 

Abertas para as Artes Visuais 2013, promovido pela Fundação Cultural do 

Estado da Bahia (FUNCEB), entidade vinculada à Secretaria de Cultura do 

Estado da Bahia (SecultBA), em parceria com a Superintendência de 

Desenvolvimento Territorial da Cultura (Sudecult), através de sua Diretoria de 

Espaços Culturais (DEC). 

Depois de uma temporada no mês de setembro passado, durante o mês do 

Orgulho Gay em Salvador, a exposição retorna agora a cartaz. O cenário 

proposto para a realização dos retratos é a própria casa de cada personagem, 

onde estão presentes todos os objetos e símbolos extracorporais que também 

falam dessas pessoas. 

Através da montagem das imagens, são materializadas as tensões abordadas 

pelos Estudos Queer: sexualidades plurais e gêneros em trânsito expressos no 

gestual, no comportamento, na expressividade do corpo. O projeto tem 

curadoria de Rodrigo Dourado, doutor em Artes Cênicas, autor da tese Bonecas 

http://espacoxisto.wordpress.com/
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falando para o mundo: (Trans)identidades na cena brasileira; a produção é de 

Gabriela Rocha e a identidade visual é de Ciro Fico. 

Portas Abertas para as Artes Visuais 2013 – Com objetivo de apoiar a difusão da 

produção de Artes Visuais da Bahia, bem como dinamizar e qualificar a 

ocupação de espaços culturais públicos, o edital Portas Abertas para as Artes 

Visuais 2013 contabilizou 74 propostas inscritas, das quais 14 foram 

selecionadas: quatro de exposições a serem montadas na Galeria do Conselho, e 

dez de intervenções em Artes Visuais nos ambientes da Casa da Música, Centro 

Cultural Plataforma, Cine-Teatro Solar Boa Vista, Espaço Cultural Alagados e 

Espaço Xisto Bahia. Os trabalhos são de temática livre e levam aos espaços 

diferentes modalidades das artes visuais. 

 QUANDO: 28 de janeiro a 24 de fevereiro. 

 HORÁRIO: Das 9 às 21 horas. 

 QUANTO: Gratuito. 

 REALIZAÇÃO: Dirart/ FUNCEB/ DEC/ Sudecult/ SecultBA. 

 SITE: www.fundacaocultural.ba.gov.br/portasabertas. 

 INFORMAÇÕES: (71) 3117-6156. 
 

http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/portasabertas

