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Dez programas imperdíveis para o fim
de semana

Baile do Almeidinha

Confira horários e locais

À frente da banda A Magnífica, o bandolinista Hamilton de Holanda comanda a concorrida

gafieira, com abertura do trombonista Josiel Konrad e seu quarteto de jazz. Pessoas de

sobrenome Almeida pagam R$ 15,00 de entrada. Circo Voador (2?000 lugares). Arcos da Lapa,

s/nº, Lapa, ? 2533-0354. ? Sexta (23), a partir das 21h. R$ 15,00 (20h30 às 21h) e 60,00 (após

as 21h). Desconto de 50% com a apresentação de 1 quilo de alimento não perecível. Bilheteria:

12h/19h (ter. a qui.); a partir das 12h (sex.). IR. www.circovoador.com.br.

Suspense

Conexão Escobar

Confira horários e locais

Seja no papel de um traficante de metanfetamina (na série Breaking Bad), seja no de um

roteirista íntegro (no drama Trumbo), Bryan Cranston já interpretou, com igual intensidade, tipos

corruptos e honestos. No thriller Conexão Escobar, inspirado em um caso real ocorrido em

1986, ele joga com esses extremos: seu personagem, o agente federal Robert Mazur, infiltrou-

se no maior cartel de drogas colombiano usando a identidade de um ás da lavagem de dinheiro.

Sem Cranston, o longa seria apenas mais um entre tantos relatos dos bastidores do tráfico. O

desempenho engrandece o resultado ao tornar crível o perfil psicológico de um protagonista
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dividido entre a ética pessoal e a profissional. Estreou em 15/9/2016.

Djavan

Confira horários e locais

Na turnê de Vidas pra Contar, seu 23º disco, o cantor e compositor alagoano mostra inéditas de

estilos diversos, como xote, jazz e samba, além de sucessos do naipe de Açaí e Eu Te Devoro.

A busca por ingressos, já esgotados para sábado (24), levou à abertura de data extra no dia

seguinte. Metropolitan (3?120 lugares). Avenida Ayrton Senna, 3000 (Shopping Via Parque),

Barra. Informações, ? 0300-7896846 (9h/21h). Sábado (24), 22h30; domingo (25), 20h. R$

100,00 (poltrona) a R$ 280,00 (camarote). Bilheteria: 12h/20h (ter. a sex.); a partir das 12h

(sáb.) e das 13h (dom.). Estac. (R$ 9,00). TF.

Festa Ploc

Confira horários e locais

Atrações de tempos idos, João Penca, Sylvinho Blau Blau e Dr. Silvana & Cia. animam o público

saudoso dos anos 80. Criador do evento, o DJ Dom LV segura a pista com o melhor e o pior da

década. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, ? 2240-4469, ??Cinelândia.

Sábado?(24), 21h. R$?70,00.

Festlip — Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa

Confira horários e locais

Na oitava edição, em cartaz a partir de quarta (21), o Festlip — Festival Internacional de

Teatro da Língua Portuguesa dedica toda a sua programação a um só personagem. O

cardápio de peças, oficinas, palestras, exposição de fotos, show, mostra de cinema e até um

evento gastronômico gira em torno de Nelson Rodrigues (1912-1980). Atração principal do

evento, montagens teatrais de países lusófonos exploram a obra do dramaturgo. A primeira de

suas dezessete peças, A Mulher sem Pecado (1941), ganha adaptação do Elinga Teatro,

companhia angolana, com sessões na quinta (22) e na sexta (23), às 20h, no Oi Futuro

Flamengo, e no sábado (24), 19h30, no Teatro Sesi Centro. Vindo de Portugal, o grupo Teatro

da Garagem apresenta A Vida Como Ela É, espetáculo inspirado nas crônicas de Nelson, na

quinta (22) e na sexta (23), às 19h30, no Teatro Sesi Centro, no sábado (24) e no domingo (25),

às 20h, no Oi Futuro Flamengo. Outro clássico do teatro nacional, A Serpente ganha sessões

com a Raiz Di Polon, trupe criada no Cabo Verde, na sexta (23) e no sábado (24), às 21h, no

Teatro Sesi Jacarepaguá. Toda a programação é gratuita e pode ser encontrada em

www.Festlip.com.

Festival Internacional de Cinema Infantil
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Confira horários e locais

A programação não chega a ser proibida para maiores, mas, definitivamente, dedica-se a um

outro público. Na 14ª edição, o Festival Internacional de Cinema Infantil (Fici) leva às salas da

rede Cinemark mais de 100 filmes de 21 países até domingo (25). A lista inclui produções

inéditas, de metragens variadas, a exemplo de Molly, a Monstrinha. No longa, a personagem do

título, estrela de uma série de TV exibida na Alemanha, precisa aprender seu novo lugar na

família após o nascimento do irmão. Entre outras sessões previstas, a animação passa no

sábado (24), às 13h30, no Cinemark Botafogo, e às 11h30 e às 17h30, no Downtown. No dia

seguinte, volta à tela às 10h45, em Botafogo, e às 16h30, na Barra. Vindo da Rússia, e a

caminho do circuito comercial por aqui, Lobos e Ovelhas ganha dublagem ao vivo no sábado

(24), às 14h30, no complexo de Botafogo. Curtas, sucessos recentes, a exemplo de Zootopia e

outras surpresas compõem a mostra. Salas Cinemark Downtown, Botafogo, Niterói e Carioca.

R$ 10,00. Até domingo (25). Confira a programação completa em www.fici.com.br.

Glenn Hughes

Confira horários e locais

Lenda do hard rock dos anos 70, o baixista e cantor britânico Glenn Hughes ganhou naquela

época a alcunha de 'The Voice of Rock', quando dividia os vocais com David Coverdale no

Deep Purple. Egresso da banda Trapeze, onde começou há 45 anos, ele permaneceu no grupo

entre 1973 e 1976 — o tempo de gravar três álbuns, entre os quais o icônico Burn. Depois,

integrou o Black Sabbath e, mais recentemente, o Black Country Communion, ao lado do

guitarrista Joe Bonamassa e do baterista Jason Bonham. Um ano após um show lotado no

Teatro Odisseia, o músico volta ao Rio na quinta (22), desta vez ao Rival. Na companhia do

guitarrista dinamarquês Soren Andersen e do baterista sueco Pontus Engborg, ele solta a voz

rasgada — intacta, apesar dos anos de excesso — em composições da carreira-solo e clássicos

das antigas, como Stormbringer e Mistread, ambas do Purple. A banda carioca Seu Roque abre

os trabalhos. Teatro Rival (350 lugares). Rua Álvaro Alvim, 33, Cinelândia, ? 2240-4469, ?

Cinelândia. Quinta (22), 21h. R$ 300,00. Bilheteria (somente dinheiro): 12h/19h (seg. a qua.); a

partir das 12h (qui.).

Hiromi

Confira horários e locais

Talento precoce do piano, ela tinha 6 anos quando estrelou o primeiro recital. Aos 14,

conquistou lugar na Orquestra Filarmônica Checa. Formada pela Berklee College of Music, em

Boston, nos Estados Unidos, a menina prodígio teve como mentor o lendário pianista Ahmad

Jamal, um dos favoritos de Miles Davis. Dona de estilo próprio, a japonesa Hiromi leva a

formação clássica para o jazz, com momentos de virtuosismo que flertam com o rock

progressivo. No palco, despeja sua energia vibrante nas teclas e domina com a mesma

maestria técnica e improviso. Atração da Série Jazz All Nights, a artista de 37 anos toca no
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domingo (25), no Theatro Municipal. A diva do jazz contemporâneo, que já gravou com o

americano Chick Corea, mantém desde 2010 o The Trio Project, com Anthony Jackson (baixo) e

Simon Phillips (bateria). Escalados para a visita ao Rio, os dois músicos tiveram de interromper

a turnê em agosto por motivos de saúde. A instrumentista não perdeu a viagem: por aqui, exibe

o repertório de seu último disco-solo, o intimista Place to Be. Theatro Municipal (2?244 lugares).

Praça Marechal Floriano, s/nº, Centro, ? 2332-9191, ? Cinelândia. Domingo (25), 19h. R$ 80,00

(galeria) a R$ 250,00 (plateia e balcão nobre). Bilheteria: 10h/18h (seg. a sáb.); a partir das 10h

(dom.). IC.

A Missão Artística Francesa e Seus Discípulos

Confira horários e locais

Um belo e bem conhecido recorte das obras de Debret, guardado na coleção do empresário

Raymundo Ottoni de Castro Maya (1894-1969), abastece uma exposição na Chácara do Céu,

em cartaz até domingo (25). Dois dias antes, na sexta (23), abre para o público outra mostra

dedicada a celebrar o bicentenário da expedição de talentos europeus que mudou o rumo das

artes e da cultura no Brasil: A Missão Artística Francesa e Seus Discípulos exibe, na

Pinakotheke Cultural, pinturas, desenhos, gravuras, fotos e documentos, além de peças de

numismática, pouco vistos pelo público. Entre as raridades reunidas no casarão em Botafogo

figuram uma bela tela de Debret, Mercado de Escravos de Valongo, e Himeneu Travestido

Assistindo a uma Dança em Honra a Príapo, quadro de Nicolas Poussin, um dos mestres da

academia francesa, grande influência para os integrantes da missão.

Ricardo III - Sergio Módena

Confira horários e locais

Capturar a essência de uma peça que está entre as mais conhecidas do planeta, trabalhar esse

conteúdo sob um novo prisma e, como se não bastasse, fazer surgir daí uma montagem de

qualidade, perfeitamente equilibrada entre a inovação cênica e o respeito ao cânone, é tarefa

para poucos. Assim, é digna de aplausos a parceria entre o diretor Sergio Módena e o ator

Gustavo Gasparani nesta curiosa versão do clássico de William Shakespeare. Inspirado no

monarca que governou a Inglaterra entre 1483 e 1485, o autor concebeu o pérfido nobre que dá

nome à peça, mostrado em sua ascensão ao trono (à custa de muito derramamento de sangue)

e posterior decadência. Com cinco atos, dezenas de personagens e, em suas montagens mais

tradicionais, quase quatro horas de duração, o texto ganha aqui uma adaptação enxuta, com

Gasparani apresentando a história ao longo de uma hora e meia. O ator recebe o público como

se fosse proferir uma palestra; o figurino contemporâneo e a cenografia evocativa de uma sala

de aula reiteram essa intenção. Após um breve introito, ele vai se desdobrando em vários

personagens para deslindar a trama, usando de forma criativa e lúdica objetos prosaicos, como

uma mesa, uma régua ou um conjunto de pilots, para dar vida às cenas. Com uma atuação

limpa, sem exibicionismos gratuitos, Gasparani confirma seu reconhecido talento ao incorporar

trejeitos e personalidades inteiramente distintos.


