
PROGRAMAÇÃO CULTURAL NOS EQUIPAMENTOS DO ESTADO

• Jazz & Blues no Cineteatro São Luiz com Artur Menezes

Em um show especial com clima de despedida (já que irá morar nos Estados Unidos, a partir do 
segundo semestre de 2016, para turnê internacional), Artur Menezes trará no sábado, dia 13/2, às 
17h, ao Cineteatro São Luiz, o clima do 17º Festival Jazz & Blues, atividade muito querida para o
guitarrista, na qual já se apresentou por diversas edições, desde o início de sua carreira. 

Na oportunidade, o público poderá conferir um pouco da turnê de “Drive Me” (seu terceiro disco), 
em um blues moderno, mesclado ao rock, funk, country e soul. O show é realizado em parceria 
entre o Festival Jazz & Blues, apoiado pela Secult, e o Centro Cultural Banco do Nordeste.

• Waldonys e Adelson Viana em tributo a Dominguinhos

Ainda em clima de festa, o mês de fevereiro reserva ao público xote, baião e muito mais. Trata-se 
do Show “Tributo a Dominguinhos”, que acontece no domingo, 14/2, às 17h30, no Cineteatro São
Luiz, em alusão aos 75 anos desde o nascimento de Dominguinhos (1941-2013), o mais legítimo 
discípulo de Luiz Gonzaga e artista considerado, pelos próprios colegas, um dos maiores músicos 
de todo o mundo, em todos os tempos.

Quem trará os sucessos “Eu só quero um Xodó” e “Gostoso demais” ao palco do Cineteatro São 
Luiz são os consagrados sanfoneiros Waldonys e Adelson Viana. Certeza de uma belíssima 
homenagem, com toda a propriedade, por músicos que foram colegas de trabalho e, mais do que 
isso, amigos de Dominguinhos, ao longo de muitas décadas.

• Marta Aurélia e o grupo Cordas que Falam no Teatro Carlos Câmara

Na terceira semana de fevereiro, a cantora e compositora Marta Aurélia apresenta no dia 18/2, 
quinta-feira, às 19h, no Teatro Carlos Câmara, o show "Vagabunda Flor", com um repertório plural, 
na diversidade musical brasileira em que faz uma conexão com os países de língua latina. O 
espetáculo passeia pela canção autoral, fazendo releituras e experimentações. "Vagabunda Flor" é 



cênico-musical, construído a partir da extensão vocal e sonoridade que passam pelo canto 
tradicional indígena, hip-hop, galego, criolo caboverdiano, entre outros gêneros. Entrada gratuita.

Quem também leva música de qualidade ao Teatro Carlos Câmara, situado próximo à Emcetur e ao 
Passeio Público, é o grupo "Cordas que Falam", em uma tarde especial de Chorinho, na sexta-feira, 
19/2, às 17h. 

• TJA: homenagem a García Lorca, Festival de Monólogos e Mostra Mulheres de 
Almodóvar

Para quem gosta de teatro, são várias as atrações na segunda quinzena de fevereiro. Entre elas estão 
os espetáculos “(Des)prender-se” com o Grupo Panelinha de Teatro, o “Máquina Fatzer” com 
o Teatro Máquina, e “Os Miseráveis” de Victor Hugo, apresentado peloGrupo Formosura (que 
buscará aliar a técnica do boneco geminado a uma narrativa extensa), tudo no Teatro Dragão do 
Mar.

No Theatro José de Alencar, o destaque é uma grande homenagem ao escritor García Lorca e à 
cultura hispânica, em parceria com a Cia. Palmas, Casa de Cultura Hispânica da Universidade 
Federal e Grupo de Dança Tablado, com uma programação que inclui espetáculos de dança, uma 
maratona de peças de teatro e a exibição de filmes. Entre as peças apresentadas está "Bodas de 
Sangre", de autoria do escritor espanhol, no dia 23/2. 

A homenagem a García Lorca celebra a obra do poeta e dramaturgo, cujo falecimento completa 80 
anos em 2016, e à cultura hispânica como um todo. Nos dias 14 e 21/2, às 19h, no palco principal 
do TJA, o Grupo de Dança Tablado apresenta o espetáculo "La Plaza", idealizado a partir da 
dança espanhola, com ingressos vendidos no local, que custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 
(meia). 

• Mostra "Mulheres de Almodóvar"

Entre as novidades temáticas deste mês no Theatro José de Alencar está o Cineclube Morro do 
Ouro, que apresenta a "Mostra Mulheres de Almodóvar". A programação gratuita de exibição de 
filmes, em referência ao cinema hispânico, está em cartaz todo sábado e domingo do mês, sempre 
às 16h, a partir do dia 13/2.

O Theatro José de Alencar, de 16 a 20/2, recebe ainda espetáculos de teatro e dança cearenses e de 
outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Bahia  e Piauí, integrantes do Festival 
de Monólogos da Cia. Palmas, que traz mostras competitivas e busca disseminar a produção 
artística local e aprofundar o trabalho de pesquisa teatral e corporal dos artistas participantes. A 
atividade começa sempre às 19h e tem entrada franca.

• Últimos dias em cartaz + estreias

Trazendo luzes, cores, tecidos e muita criatividade à Galeria Ramos Cotoco (anexo do TJA), estreia 
a exposição "Palmas Oníricas", da Cia. Palmas de Teatro, com abertura no dia 13/2, às 18h. Lá 
estarão expostos os figurinos e adereços feitos à mão pela companhia cearense de teatro, que 
completa 17 anos. A ideia é apresentar um pouco da história da trajetória do grupo e das peças 
produzidas a partir dos objetos. O acesso é gratuito e a exposição segue até o final do mês.



• Sobrado José Lourenço e Museu do Ceará

Segue até o dia 13/2, com acesso gratuito, a Exposição "Ciça e Maria: O Barro das Maravilhas", no 
Museu do Ceará. Mostra comemorativa do centenário do nascimento de uma das maiores artistas 
populares do Brasil – Dona Ciça do Barro Cru.

No Sobrado Dr. José Lourenço, o público tem até o dia 27/2 para conferir a Exposição “Territórios e
Construções de Identidades”, resultado do “Encontros de Agosto 2015”, um intercâmbio 
profissional e cultural entre Brasil e Galícia (Espanha). As obras dos artistas ocupam os três 
pavimentos do Sobrado.

• Cine Ceará: inscrições abertas

26° Cine Ceará - Festival Iberoamericano de Cinema está com inscrições abertas, de 02 de fevereiro
a 31 de março, para as mostras competitivas desta edição, que acontecerá de 16 a 22 de junho de 
2016. Informações: www.cineceara.com. E-mail:contatos@cineceara.com. Tel: (85)3055-3465.

• Inscrições abertas para três editais

A Secult está com três editais com inscrições abertas: para o Edital Ceará de Cinema e Vídeo é 
possível inscrever-se até 29/2. O Edital Ceará da Paixão aceita inscrições até 19/2. Já o Edital para 
Seleção de Pareceristas tem prazo de inscrição até 24/2. Confira todos os detalhes no 
site www.secult.ce.gov.br.

A programação completa dos equipamentos da Secult está disponível na página:  
www.secult.ce.gov.br
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