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Vem aí: Se Mostra Interior! Parceria entre Funceb e Teatro Gamboa Nova vai
trazer espetáculos cênicos para Salvador
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Apresentações acontecerão de julho a dezembro, a preços populares, no Teatro Gamboa Nova em
Salvador

"Mulheres Males" estará em cartaz 27 e 28 de julho (Foto: Sandro Sussuarana)
De julho a dezembro de 2019, as artes cênicas e visuais do interior do estado da Bahia estarão em
evidência na capital baiana através do projeto Se Mostra Interior, realizado pela Fundação Cultural
do Estado da Bahia (Funceb) em parceria com o Teatro Gamboa Nova.
Nesse período, seis espetáculos de artes cênicas, oriundos dos municípios de Lauro de Freiras,
Palmeiras, Juazeiro, Vitória da Conquista, Feira de Santana e Ilhéus estarão em cartaz no Teatro
Gamboa Nova a preços populares. Além disso, seis obras de artistas visuais do interior do estado
vão ilustrar as capas de programação mensal do Teatro.
Cada espetáculo receberá cachê de R$ 3 mil para as duas apresentações. Além disso, terão direito
à renda arrecadada com a bilheteria, descontada as taxas previstas no contrato de pauta para o
caso de ingressos pagos via cartões de crédito e débito. Já os artistas visuais, cujas obras foram
selecionadas, receberão prêmio no valor de R$ 500,00.
Além disso, a Funceb vai disponibilizar 14 vagas para hospedagem da equipe do espetáculo no
Pouso das Artes - residência artística da Funceb, envolvendo os dias de apresentação e os dias
destinados à realização da Montagem Didática de Iluminação do espetáculo.
A obra "Doce Infância", de Márcio Gari, ilustra a capa da programação de julho do Teatro
Artes Visuais
O Se Mostra Interior também selecionou seis obras de artistas visuais que vão ilustrar a
programação do Teatro no período. Em julho, a programação está estampada com a obra "Doce
Infância", de Márcio Gari (Ubaitaba); em agosto, será a obra "Logro e Logra em Preto em Branco",
de Janete Coelho (Ilhéus); e em setembro, "Mandacaru quando flora lá na seca", de Cisio Lima
(Wagner).
A programação segue em outubro com a obra "Aventura é ser Criança", de Heitor Rodrigues
(Juazeiro); em novembro com "Belezas Crespas" de Filipe Santos (Alagoinhas) e "Energia Oxum" de
Jaci Souza (Alagoinhas).
Espetáculos cênicos
O primeiro espetáculo será "Mulheres Males", de Lauro de Freitas, que estará em cartaz nos dias
27 e 28 de julho. Em agosto será a vez do espetáculo "Consolo", oriundo da cidade de Palmeiras,
que será encenado nos dias 24 e 25 de agosto. "Sentimentos Gis", de Juazeiro, vai compor a
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programação de setembro nos dias 28 e 29; e "Raul, Lira e o Incrível Livro Azul", de Vitória da
Conquista, a programação infantil de outubro.
Em novembro estará em cartaz "Encarceradas", de Feira de Santana", e a programação encerra
em dezembro como espetáculo "Pinóquio", de Ilhéus. Todas as apresentações começam às 19h
(aos sábados) e às 17h (aos domingos). Os ingressos custam R$ 20,00 e R$ 10,00.
Vale ressaltar que nas apresentações de sábado, após o espetáculo, haverá o GamBoa Prosa, um
bate papo entre os artistas e o público mediado pela Funceb, sobre a produção artística nas
diferentes regiões e realidades do estado.
Serviço:
Se Mostra Interior - espetáculos cênicos
Quando: de julho a dezembro de 2019, às 19h (sábados) e às 17h (domingos)
Onde: Teatro Gamboa Nova (Rua Gamboa de Cima, Largo dos Aflitos, nº 3, Salvador/Ba)
Ingresso: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
+ Informações: 71 3324-8525 - Coordenação de Teatro da Funceb
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