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Espaço Cultural de Alagados recebe espetáculo inspirado nos mitos da
criação do mundo
Espaços Culturais
Postado em: 09/10/2019 15:30

Única apresentação acontece nesta quinta-feira (10) a preços populares

Foto: Divulgação

Questionar como a humanidade vem construindo o seu caminhar no mundo e como este caminhar
impacta as pessoas e o meio ambiente, ao mesmo tempo em que aponta para novas possibilidades.
Este é o objetivo do espetáculo UNO, que discute a relação do homem com seu entorno através de
mitos da criação do mundo. A montagem entra em cartaz no Espaço Cultural de Alagados nesta
quinta-feira, 10 de outubro, em única apresentação às 19h, com ingressos a R$ 6,00 (inteira) e R$
3,00 (meia). O espetáculo é dividido em três partes. Na primeira, são apresentados os quatro
elementos da natureza - Água, Ar, Fogo e Terra -, considerando que estes também são os
elementos que formam os seres humanos. Inspirada na carta do Cacique Seattle ao Presidente dos
Estados Unidos Francis Pierce, em 1855, os seres humanos são considerados aqui também como
parte de um todo. Na segunda parte do espetáculo aparecem a Lua, o Sol e o Éter. Como
pretexto, alguns pensamentos filósofos de Hermes Trismegisto, e poéticos de Fernando Pessoa são
evocados para refletir sobre os seres humanos, o mundo atual e as futuras gerações. Finalmente,
na terceira e última parte, são apresentados personagens humanizados que com humor provocam
reflexões e mudanças de atitudes e hábitos individuais. Grupo Persona – É um grupo independente
que tem em seu repertório de pesquisa a interpretação com máscara, atribuindo características
expressivas e físicas para cada personagem, disponibilizando conteúdos artísticos e promovendo
diferentes manifestações artísticas. Com sede em Lauro de Freitas, o grupo é composto por seis
artistas - Danilo Sales, Kênia Tolentino, Maria Jatobá, Maria Reis, Marianne Diogo e Tonny Luiz que trabalham de forma colaborativa, de maneira que cada um se envolve nas diversas etapas da
construção do trabalho artístico. Espaços Culturais da SecultBA - A Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia mantém 17 espaços culturais geridos pela Diretoria de Espaços Culturais (DEC), e
localizados em diversos Territórios de Identidade. Destes, cinco encontram-se em Salvador - Cine
Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro de Cultura de
Plataforma e Espaço Cultural Alagados - e 12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana,
Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro,
Valença e Vitória da Conquista. Para mais informações, acesse: www.cultura.ba.gov.br Serviço:
Dia e Horário: 10 (quinta-feira), 19h Quanto: R$ 6,00 (inteira) / R$ 3,00 (meia) Local: Espaço Cultural
de Alagados Classificação: Livre Duração: 50 minutos
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