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CONTINUAÇÃO
DA CAPA

Sa ia de
casa
HISTÓRIAS DE UM ARTISTA

Base7/Divulgação

Elas ganham
cada vez mais
espaço no
circuito antes
dominado quase
exclusivamente
pelos homens

DANDO ONDA NA CAPITAL

RAP
Tatiane BellaDona
(à direita da DJ Janna,
sua parceira musical):
as mulheres estão
chegando com
força total

Instagram/Reprodução

No sábado sua presença vai dar
onda no Fest Verão. Com ingressos a
R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meiaentrada), o fechamento é com MC
G15, o funkeiro responsável pelo
hit Deu onda. E, se essa festa é o
que você precisa para o fim de
semana, saiba que também
sobem ao palco o sertanejo
Thales Lessa e os DJs Kaca e
Alessandro Hebec, além de uma atração
surpresa. O evento será realizado no Net
Live Brasília (SHTN, Tc. 2, cj. 5, lt. A;
98649-9191) e não é recomendado
para menores de 16 anos.
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DE 6 DE A 11FEVEREIRO

O Percurso Poético de
Cícero Dias será apresentado
no Centro Cultural Banco do
Brasil do Distrito Federal
(Sces, Tc. 2, cj. 22; 3108-7600)
a partir desta quarta-feira. A
exposição Cícero Dias — Um
Circuito Poético reúne um
conjunto de obras do artista
que conta sua história,
relações e trajetória, além de
cartas, textos e fotos de
artistas renomados, como
Manuel Bandeira, Gilberto
Freyre e Pablo Picasso. A entrada para apreciar a exposição é
franca. Classificação indicativa livre.

• Brasília, segunda-feira, 6 de fevereiro de 2017 •

PIADAS POLÊMICAS

O final de semana será de muito jazz no Teatro da Caixa
(SBS, Qd. 4, Lt. 3/4). O trio vocal Cluster Sisters – formado por
Gabriela Catai, Giovanna Correia e Natália Lepri — fará três
apresentações. Elas vão relembrar o swing jazz das décadas
de 30 e 40, cantando músicas como Sing sing sing, What a
wonderful world e Tico tico no fubá, que fazem parte do
álbum lançado em 2015. A banda formada pelos músicos
Filipe Barthem, Diogo Burka, Bruno Cotrim e Wesley César
sobe ao palco para acompanhar as cantoras. O show terá
início às 20h, na sexta e no sábado, e, às 19h, no domingo. Os
ingressos são vendidos por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), e o
espetáculo não é indicado para menores de 12 anos.

A VOZ DAS MARGENS
Quarta-feira é dia de reflexão com a estreia do espetáculo
Gritos, da companhia franco libanesa Dos à Deux. A peça,
dirigida por André Curti e Artur Luanda Ribeiro, é composta
por três poemas. Inspirados em temas atuais, eles tratam
sobre assuntos como homofobia, intolerância, pessoas
invisíveis na sociedade, refugiados, desprezo, guerra e amor.
Quem tiver mais de 14 anos pode acompanhar a montagem
no Teatro I do Centro Cultural Banco do Brasil (Sces, Tc. 2, Cj.
22; 3108-7600), pelo preço de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

CULTURA PARA PEQUENOS
O fim de semana vai chegar cheio de eventos, mas dois
deles são feitos especialmente para a criançada.
Começando com os bebês e crianças até 5 anos, o
espetáculo Voa tem sessões às 10h, 11h30, 15h e 17h,
hoje, amanhã e domingo no Sesc Garagem (913 Sul). Os
ingressos para assistir a adaptação do conto A menina e
o pássaro encantado custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00
(meia-entrada). Quem não gastar todas as energias vendo
a peça, pode passar no Teatro Unip (Seps, Qd 913, Cj. B;
4101-1121) para curtir um pouco de rock n’ roll com o
Beatles para crianças. Os ingressos custam R$ 100
(inteira) e R$ 50 (meia-entrada) e o espetáculo musical
começa às 15h no sábado e no domingo.

Novos suportes
Com apenas 25 anos de idade,
Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria hip-hop,
acumula mais de 70 milhões de
visualizações nas músicas de sua
página no Youtube. Tendo iniciado sua carreira ainda na adolescência, o cantor ganhou grande
visibilidade através da internet,
um dos principais suportes para
a divulgação de trabalhos da atual geração de músicos e cantores.
Hungria compõe suas canções
pensando naquilo que também
gostaria de ler e ouvir.“É uma forma de estar perto das pessoas e
poder levar uma mensagem. Não

Arquivo Pessoal

e por muito tempo o nome
das mulheres esteve apagado entre as principais
batalhas, rimas e apresentações, atualmente elas mostra
que lugar de mulher também é
nos palcos e criam cada vez mais
trabalhos de qualidade. É o caso
da brasiliense Tatiane Beladona,
que se encanta pela escrita e encontrou espaço para suas poesias
através da música. Antes de formar a BellaDona, em parceria
com a DJ Janna,Tatiane criou suas
próprias composições e participou de projetos de rappers formados só por mulheres. “Eu escrevo
o que eu quero, sem rótulos e sem
regras. O machismo ainda rola
solto dentro do movimento e as
Mcs estão lutando fortemente
contra, a cena está mudando e as
mulheres estão chegando com
força total”, afirma a cantora.
Tatiane lembra que a aceitação do estilo musical mudou para melhor e hoje há mais oportunidades de trabalho para os artistas do gênero. No momento, a
música em que a rapper fez participação especial, Visão tá ouro,
do grupo Tribo da Periferia, soma
19 milhões de visualizações no
Youtube. A integrante do BellaDona conta que se sente feliz ao
perceber que hoje o rap existe em
diversas vertentes e estilos e que
encontra na cultura hip-hop um
caminho para evidenciar os fatos
ao seu redor. “Uma das coisas
mais importantes que tem no rap
é a verdade. Se você tiver verdade
nas suas palavras se você estiver
colocando autenticidade na sua
música, ela pode correr o mundo.
A importância do rap no cotidiano das periferias vem dessa verdade, é onde o jovem reafirma
sua identidade constantemente”.

só um estilo, mas toda a cultura
da periferia tem sua importância,
principalmente para dar esperança de dias melhores”, declara.
Para o cantor, a inspiração está
no cotidiano, desde crianças jogando bola na rua até histórias
contadas em família.

Transformação
Enquanto isso, Délcio Venâncio,
conhecido como Rodak MC,
mantém sua criação musical focada no Distrito Federal, mais
precisamente na Ceilância, onde
começou, em 1996. O MC lembra que há espaços de sobra para
a produção artística na cidade,
mas faltam incentivos governamentais para financiar projetos
sociais e eventos voltados aos
quatro elementos do hip-hop. “A
mudou totalmente a minha postura e as minhas atitudes. O rap
tem uma importância fundamental no cotidiano do jovem
periférico. As músicas expressam
a violência do dia a dia nas quebradas, mostram a história dos
jovens que se tornam sua própria vítima com o envolvimento
no crime”, afirma o rapper.
Rodak lembra que o ritmo expressa uma revolta através das
letras, criando a possibilidade
de alertar outros jovens. A poesia das canções mostra a realidade de quem compõem e cria
relações de empatia e reconhecimento através da arte. Entre
rimas, batidas, batalhas e histórias reais, o hip-hop se consolida como um movimento cultural cada vez mais forte e de grande importância para a expressão
da identidade das periferias.

» Depoimento / DJ Raffa
“Nas periferias, o hiphop salvou muitas vidas.
Posso afirmar isso porque trabalhei com muitos jovens durante esses
anos. Usar sua energia
em vez de cometer crime
e usá-la pra fazer música foi um dos chamarizes.
Realizei anos atrás ao lado do Rapper Japão do Viela
17 e Paulo do Sobreviventes de Rua um projeto no antigo Caje. Lá, colocamos os internos em medidas socioeducativas para escrever as letras de rap dizendo
porque estavam ali e depois cantarem a música.
Muitos só caiam em si quando ouviam suas próprias
histórias em forma de rap cantadas por eles mesmos. Dava pra ver nos olhos em lágrimas que ali a
gente tinha despertado consciência e que a vida deles nunca mais seria a mesma. Foi maravilhoso.”

Salve Geral Produções/Divulgação
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Os personagens icônicos do humorista Wellington Muniz,
o Ceará do Pânico, poderão ser vistos em Brasília no show
Dando as caras. Para quem quer assistir as várias facetas do
comediante, o espetáculo será realizado no sábado, às 21h, no
Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos estão
no 2º lote pelos valores R$ 45 (poltrona superior, meiaentrada), R$55 (poltrona especial, meia-entrada), R$ 65
(poltrona vip, meia-entrada). Também há poltronas para
cadeirante. Outro comediante que promete arrancar boas
gargalhadas é Maurício Meirelles. Ele vem para a capital
com o espetáculo Perdendo amigos. No show, ele fala de
assuntos polêmicos, como religião, casamento gay, entre
outros. Os ingressos para conferir o espetáculo, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental; 33422232) custam R$90 (inteira) e R$45 (meia-entrada). Não é
recomendado para menores de 14 anos.
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NESTA EDIÇÃO

• Divirta-se Mais

CARTA DO EDITOR
Fernanda Takai é a
principal atração da edição
do festival Todos os
sons deste mês.

Gostosura
gourmet

BRUNO SENA/DIVULGAÇÃO

Quem diria... Hambúrguer
agora é coisa chique! Conheça os
mais variados sabores e estilos
dessa delícia gastronômica.
Melhor: com preços bastante
acessíveis. Na música, o sucesso
do momento é MC G15, que traz
à cidade o balanço de Deu onda.
Para quem gosta, é uma boa
pedida neste fim de semana. A
animação também fica por conta
da banda Psirico, além das
meninas do Cluster Sisters. O
destaque nas artes cênicas é a
peça Gritos, com a cia. Dos à
Deux. Para boas risadas, vale a
pena assistir aos espetáculos de
Maurício Meirelles ou do
divertido Ceará. Nos cinemas,
Cinquenta tons mais escuros
domina as salas. Para as
crianças, a sugestão é Lego
Batman. Aproveite as outras
dicas das páginas do Divirta-se
Mais... Bom fim de semana!

MÚSICA, PÁGINA 17.

MAÍRA ZANNON/DIVULGAÇÃO

NAIARA PONTES/DIVULGAÇÃO

José Carlos Vieira e equipe

EXPEDIENTE
DIRETORA DE REDAÇÃO

Teatro não tem idade! Peça Voa
é para crianças da primeira infância.

O universo feminino sobe aos palcos com o
espetáculo Tecendo volúpias.

EDITORES EXECUTIVOS

KIDS, PÁGINA 27.

ARTES CÊNICAS, PÁGINA 26.

Ana Dubeux (anadubeux.df@dabr.com.br)
Plácido Fernandes Vieira
(placidofernandes.df@dabr.com.br)
e Vicente Nunes
(vicentenunes.df@dabr.com.br)
EDITOR

José Carlos Vieira (josecarlos.df@dabr.com.br)
SUBEDITORES

Igor Silveira, Severino Francisco
e Vinicius Nader
EDITOR DE FOTOGRAFIA

Luís Tajes (luistajes.df@dabr.com.br)
DIAGRAMAÇÃO

Laerty Filgueira, Sever J. Paz e Leandro Motta
TELEFONES

3214-1178 / 3214-1179

ALBERTO NOVELLI/BELLISSIMA FILMS

Discussões
em torno da
família e da
solidão em
cena no longa

A espera.
CINEMA,
PÁGINA 32.

Confira toda a
programação
cultural

E-MAIL

cbdivirtase.df@dabr.com.br

A PROGRAMAÇÃO CULTURAL É DE RESPONSABILIDADE DOS DIVULGADORES E ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES DE ÚLTIMA HORA
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Grandes lições
para os pequenos

MAÍRA ZANNON/DIVULGAÇÃO

SERVIÇO

Voa
Teatro Sesc
Garagem
(913 Sul). Hoje,
amanhã e
domingo, às 10h,
11h30, 15h e às
17h. Entradas a
R$ 20 (inteira) e
R$ 10 (meiaentrada).
Classificação
indicativa livre.

Espetáculo do Coletivo Antônia fala
sobre amor, posse e perdas para
crianças da primeira infância
Beatriz Queiroz *

heranças que
Shakespeare nos deixou está a
frase“Se você ama alguma coisa
ou alguém, deixe que parta”. Ela
sintetiza o enredo de Voa. Livremente inspirado no conto de
Rubem Alves, A menina e o pássaro encantado sobre duas meninas que se encantam por um
pássaro que viaja para vários lugares e volta colorido com as
sores dos locais.
ENTRE AS VÁRIAS

Até que um dia elas resolvem prendê-lo. “Fala da vontade quase ingênua de se querer prender quem se ama, querer estar perto, das dificuldades de lidar com aquilo que
não se pode ter ou que se pode
perder, que são coisas que fazem parte do crescimento”,
explica uma das atrizes do espetáculo, Cirila Targhetta.
Totalmente voltada para a
primeira infância, a adaptação
do Coletivo Antônia usa e abu-

Meninos ecléticos
não ter ouvido falar em Luckas Moura, Mharessa Fernanda, Bia Jordão e
Júlia Simoura. Mas as crianças certamente sabem quem
são os atores e cantores que
estiveram em produções como Carrossel e Cúmplices de
um resgate e passam a casa do
milhão de seguidores nas redes sociais. O quarteto é a
atração do Villa teen.
“Nossos shows são individuais. Às vezes chamo uma das
meninas, mas não é sempre”,
avisa Luckas. O menino de 15
anos gosta de cantar “músicas
de raiz” e de Wesley Safadão e
Chitãozinho & Xororó.
O pop juvenil dá o tom da
apresentação de Júlia, que aos
13 anos, canta músicas de Manu
Gavassi e AnaVilela.“Adoro estar
VOCÊ PODE

em contato com os fãs”, afirma a
menina, que tem 1,7 milhão de
seguidores no Instagram.
As músicas de Cúmplices de
um resgate são a base do show de
Mharessa Fernanda.“Meu foco é
ser atriz. Eu me descobri cantora
há pouco”, justifica, aos 14 anos.
O clipe de Tanto faz, de Luckas
Moura, tem mais de 970 mil
visualizações no YouTube

ARQUIVO PESSOAL/CB/D.A PRESS

Vinicius Nader

SERVIÇO

Villa teen
Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental). Amanhã, a partir
das 16h. Ingressos a R$ 40 (poltrona superior), R$ 60 (poltrona especial), R$ 140
(poltrona VIP mais foto com os artistas) e R$ 280 (poltrona VIP mais foto com
os artistas e visita ao camarim). Preços referentes a meia-entrada. Informações:
98549-2312. Classificação livre.

Não se pode
simplesmente
se prender tudo
o que ama

sa de cheiros, manipulação de
objetos e jogos de luz e sombra para encantar os pequenos. “Eles são o público mais
exigente.Com eles não tem
meio termo. Se eles não gostam, choram, gritam, querem

sair. É um desafio muito bom
para nós”, reflete Cirila.
Além das técnicas que entram
em cena, o grupo aposta também no cenário e ambiente. Desde a escolha de uma tenda como
local até a disposição das crian-

ças em círculo, tudo é organizado para manter a magia.“Nós fazemos teatro para que as pessoas
vivam uma experiência”, avisa.
* Estagiária sob supervisão
do subeditor Vinicius Nader
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O espetáculo “Voa” também foi divulgado no quadro ‘Tô te convidando”, do DFTV 1
edição. Globo Brasília.

