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VISUAIS
Aldo Tripodi.

o Patrimônio Histórico
e o bairro 2. de Julho'

ESTRElAS
A vida e a obra do poeta popular, trovador-repórter e propagandista Cuica
de Santo Amaro, personagem baiano controverso e irreverente. Éconsa-
~ como o maior o trovador da Bahia por Jorge Amado, que faz dele
personagem dos romances Pastores da Noite e A morte e a morte de
Ouincas Berro D'Água e destaca seu trabalho no livro Bahia de Todos os
5ar"*ls, guia de ruas e mistérios. Gênero: Documentário. Censura: 14
anos. UCI Orlenllgualeml (19h, 20h45, 22h30, Oh10), Espaço ltaú de
CInema Glauber Rocha (13h20, 16h30, 21 h1O),Saladearte Museu e
CInema da UFBA (13h25,.21h05)_

~lrSIde

Centro Histórico da Velha
Bahia. O bairro prima pela di- .
versidade dos seus morado-
res e passantes, palco de
boêmios jovens e idosos que
frequentam seus bares e rue-
las com indisfarçável e melan-:
cólica orgulho das histórias
passadas e recentes vividas-
no bairro outrora agraciado.
com vista total da Baía de To
dos os Santos, hoje quase es-,
condida pelos edifícios ergui-,
dos e que, infelizmente conti-
nuam sendo construldos de'
forma desordenada pela ânsia
dos empresários e com o du-
vidoso aval de órgãos gover-
namentais de tempos idos e
também atuais.

O Bairro 2 de Julho está
depredado, abaridonado, feio,
sujo, sem segurança pública.
e esteticamente desfigurado.,
Felizmente, moradores e pas-,
santes criaram o Movimento
Nosso Bairro é 2 de Julho,
constituído por intelectuais,'
artistas, predutorss, comerci-
antes e pessoas outras com
o objetivo de evitar que o bairro
seja mais desfigurado man-
tendo o que resta das suas
car-acterísticas orlqinais, sem- ~
tentar impedir'os avanços do
progresso, conquanto que
esse progresso venha de for-
ma respeitosa, trazendo me
Ihorias de manutenção, pre-:
servação das suas peculiarl-;
dades e cuidado com o mais
.importante: o ser humano. o.
2 de Julho é único e ainda ori-
ginal, esteticamente, muitó
tem perdido, muito a ser pre-'
servaçlo e muito para ser res-
gatado. Essa fonte de inspi-
ração inesgotável merece res-
peito e os seus moradores e
amigos também. •

As Artes Visuais envolve
uitetura, Escultura, Pin-
e artes plásticas, e além
Giulio Argan arquiteto e
das artes em seu livro

de História da Arte, nos
-uma. cidade inteira

• ser uma obra de arte" no
enIantO tais considerações
Ievan _ conIa o seu patri-
••••• lliII6iico sua urbaniza-
çID • h Ração desde
•••• _ •• que se perde
......,. -a,tões deixa de
___ .-iD6Iio eperde sua

ida"""

Na tentatiVa de·salvar a mãe, sequestrada por um demônio, a jovem Clary
Fray descobre a verdade sobre seu passado e sua linhagem. Gênero: Ação
Elenco: Jonathan Rhys Meyers, UIy COllins, Jamie Campbell Bower, Lena
Headey. Censura: 12 anos. UCI Orlenllgualeml (1Oh20, 13h, 15h40,
18h2O,21h,23h40, 11h, 131140,16h20, 19h,21h40,0h15, 10h50, t3h30,
161110,18h50,21h30),UClOrientParalela(10h30, 13h10,.15h50, 18h30,
21h10, 23h55, 17h1 0, 19h50, 22h30), UCI Orlenl Aeroclube (131140,
16h2O, 1911,21h40, 16h40,22h, 14h, 19h20),OrientClneplKeFelrade
Santana (13h20, 16h, 18h40, 21 h20), Orlenl Cenlar Lapa I (12h30,
151110,17h50, 23h30), Clnemark (11 h10, 16h20, 22h, 12h30, 15h20,
. 181110,21 h, Oh), Clnépolis Selvador Bela VIsIa (1211,1511,1811,21 h,
13h, 16h, 19h, 22h), Cinépolis Selvador Norte (131\, 15M5, 18h40,
211125),Espaço ltaú de Cinema GIaubar Rocha (16h, 18h30, 21h).

Instru-
mentoslIortais-

Cidade dosOssos

FIóIida. DanieI Lugo (Mark Wahlberg) é Lm lisi:UUisIa ~ sonha com o
chmado'sonhoarTlllricano",noquallem<inWoa""'*"*'paralevaravida
amo.pser. Para alcançar este objetivo ele aDa<Xlll1 a ajuda de um co-
lega, Adrian Doorbal (Anthony Mackie), e do ex-presi<iário Paul Doyle
~JIlInson). Gênero: Ação EIenco:MaI<Watb!rg. DwayneJohnson,
AebelWJSon,AnthonyMaCkie, Ed Harrís, KenJeoog, RobCorddry, Tony
ShaIhoub, Kurt Angle. Censura: 18 anos. UCI 0rIent 19uatemi (10h30;
13IJ10, 151150,18h30, 21h10, 23h5O), UCI OrienU""ela(13h, 15h40,
1Ib2O,21h, 23h40), UCI OrienlAeroc:hb!(13h5O, 16h3O;191110,21h50),
CbipoIIs salvador Norte (13h20, 16h15, 1911,21h50).

da
sua wbaiização original corno

sobrado que abriga
~ \A:I\U. o hisIórico Colégio
\\Jiialg8. o exemplo arquite-

do Museu de Arte Sa-
e seu riquíssimo acervo, o

CJJ8S9 bicentenário Clube Car-
avalesco Fantoches da

Euterpe, apenas alguns casa-
rões habitados e outros pres-
tes a ruir relembram o bucóli-
co e tradicional Bairro 2 de
ilho e seus entorno como as

ruas do Sodré, Areal de Cima
e Areal de Baixo, a abandona-
da Ladeira da Preguiça canta-
da por Elis Regina-em belíssi-
ma composição de Gilberto
Gil, hoje inteiramen.te esque-
cida e quase demolida pela
especulação imobiliária.

Um foco de resistência é
a Feira Livre que há décadas
mantém de pai para filho
vendedores de bananas, ca-
jus, abacaxis, melancias,
umbus, pinhas, peixes fres-
cos, plantas medicinais e
uma infinidade de outros pro-
dutos, tazerido do Largo
um mosaico vivo e multicolo-
rido ·inspirador de artistas vi-
suais e poéticos, em pleno

hemada por sua familia num manicômio, onde ela não poderá mais esCul-
pi", CamYIe Claudel vive reclusa enquanto aguarda a visita do irmão, Paul
CIÍIudeI. Gêriero: Drama. Censura: 14 8005. SaIadearte Clne Vivo (12),
CInema da UFBA (17), Cinema no Museu (2OtI5O).

Camille

o••••traz o assunto sobre a morte de João GoIiart no exJIiode volta à tona
e_ esclarecer alguns fatos obscuros da história do Brasil. Gênero:
Doa.mentário. Censura: 12 anos. Seladearte CInema da UFBA (11h30),
ane XIV (18h). .

»CONTINUAÇOES
Percy Jackson e seus amigos terão que enfrentar monstros dos mares
.-a encontrar o mltico Velo de Ouro. Gênero: Aventura. Elenco: Logan
lMman, Alexandrlj Daddario, Brandon T. Jackson, Jake Abal. Censuras-c-
1.Nre.UCI Orlent Iguateml (13h10, 10h5O, 15h30, 17h5O,20h10, 11h5O,
Mh10,16h30, 18h50.21h10, 23h30), UCI Orlent Paralela (1Oh50, 13h10,
151130, 17h50, 2Qh10, 22h30, 10h10" 12h30, 141\50), UCI Orlenl
AenIcIube(13h30,15h50, 18h10,20h30, 14h30, 16h5O, 19h15,21h35),
OItIntClneplace Feira de Sentana(13h50, 16h10, 18h30,20h50),Ortent
"-, __ •••1/11: •••"n 1D ••• ~nh~n\ ,...1 •••••L-/4~"'An 11: •••••" ••., •••••n

211h10,22:;3Õ,'·i3i.50: 19h;0):'éi~é;;ii;s~I~~dor Beia Vlsta'(13h;S:
15h45, 181115,20h45, 12h15, 14h45, 17h15, 19h45),ClnepoIisSalvedor
'Nona (14h1 0, 16h40, 19h15, 21h40), Espaço ltaú de Cinema Gisuber
Rocha (13h, 15h, 17h, 19h).

Nas décadas de 1950 e 1960, a poetisa americana Elizabeth Bishop
(Miranda OIto) e a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares (Glória
PWes)vivem uma história de amor. Bishop era uma mulher frágil, aícoó-"*a. que ganhou forças com as perdas em sua vida. Lota, por outro lado,
_ '""'" ""996a e6Rfiaflte e etimisla, qtle se fragili.etl eem a ""rda da setl
grande amor. Gênero: Drama. Elenco: Glória Pires, Marcello Airoldi,
Miranda OIto, Tracy Middendorf, Treat Williams. Censura: 12 anos. UCI
OrIent Igualeml (13h40, 16h10, 18h40, 21h10, 23h40), UCI Orlenl
"-aIeIa (21h20, 23h45), Cinemark(17h10, 21h20), Clnépolis Selva-
dor Bela Vista (12h10, 14h55, 17h3~, 20h15, 22h45), ,"spaço ltaú de
CInema Glauber Rocha (13h30, 16h, 18h30, 20h50), Saladeerte Clne
VIvo (14h, 16h15, 18h30, 20h45).

Continuação da comédia sobre um grupo de amigos de inlância que se
reúne depois de muitos anos. Gênero: Comédia. Elenco: Adam Sandler,
Taylor Lautner, Maria Beilo, Maya Rudolph, Chris Rock, Kevin James,
David Spade. Censura: 12 anos. UCI Orlent Igualeml (10h50, 13h, 15h1D,
171120,191130,21h40, 23h50), UCI Orfent Paralela (1Dh50, 13h, 15h1 D,
171120,19h30, 21h40, 23h50), UCI Orlenl Aeroclube (13h20, 15h35,
17h45, 191155,22h), Orlenl Clneplace Feira de Serrlana (14h40, 16h50,
19h3, 21h10), Cinemark(12h5Q, 15h50,18h20,20h40,23h10),Clnépolis
SaJvedor Bela Vista (14h30, 17h, 19h30, 21 h45), Clnepolis Salvador
Norte (12h45, 15h10, 17h30, 20h, 22h15).

Gente Gran-
de2

Uma quadrilha de adolescentes americanos se especializa em roubos a
;asas de celebridades de Hoil~m,IlH~fWln em fitounnin li:ô •••• ,


