DEZEMBRO 2017
Dia 01, sexta
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições e
Bibliotecas

Dia 02, sábado
ATIVIDADES INFANTIS
15h Oficina de Arte - Bordado com Agulha Mágica (PB).
90min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.

Dia 03, domingo
Centro Cultural Fechado

Dia 04, segunda-feira
Centro Cultural Fechado

Dia 05, terça-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 06, quarta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 07, quinta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 08, sexta-feira
ATIVIDADES INFANTIS
19h30 Teatro Infantil - Suspiros e
Burbujas (CE e Argentina). 50min.

Dia 09, sábado
ATIVIDADES INFANTIS
14h30 Oficina de Arte - Bordado com
Agulha Mágica (PB). 90min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
16h Teatro Infantil - Suspiros e Burbujas
(CE e Argentina). 50min.
19h30 Teatro Infantil - Suspiros e Burbujas (CE e
Argentina). 50min.

Dia 10, domingo
Centro Cultural Fechado

Dia 11, segunda-feira
Centro Cultural Fechado
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Dia 12, terça-feira
LITERATURA
19h Clube do Leitor - Inspiração nordestina: Patativa do
Assaré, mais de um século de poesia (PB). 120min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.

Dia 13, quarta-feira
OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
17h Vocalizando: Oficina para canto
(PB). 240 min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema
Paraibano
18h30 Abertura - Aruanda. 20 min.
19h Você conhece Derréis? 11 min.
19h12 Na cabeça do povo. 15 min.
19h28 O mistério da Serra do Horebe.
5 min.
19h35 Andante, Allegro e Vivace.
20 min.
19h56 Auto da esperança. 8 min.
TROCA DE IDEIAS
20h05 Tema: Cinema no sertão com
mulheres na direção (PB). 60 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB
Sousa.

Dia 14, quinta-feira
TROCA DE IDEIAS
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema Paraibano
15h Tema: A mulher protagonista no cinema (PB). 60min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
17h Vocalizando: Oficina para canto (PB). 240 min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema
Paraibano
19h Sala de Reboco: A história de Zé
Marcolino. 20 min.
19h21 Opostos. 12 min.
19h34 Velhos tempos. 10 min.
19h45 Redemunho. 20 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB

Sousa.

TROCA DE IDEIAS
20h05 Tema: O cinema paraibano sob a
direção das mulheres: “Sala de Reboco:
A história de Zé Marcolino”, “Opostos”, “Velhos tempos”
e “Redemunho” (PB). 55 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
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Dia 15, sexta-feira
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema Paraibano
TROCA DE IDEIAS
15h Palestra: Representação e autoria feminina no
cinema da Paraíba (PB). 60 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
17h Vocalizando: Oficina para canto
(PB). 240 min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema
Paraibano
19h Sociedade do cloro. 15 min.
19h16 Invólucro. 63 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB
Sousa.
TROCA DE IDEIAS
20h20 Tema: “Sociedade do Cloro” e
“Invólucro”: A representação do corpo
da mulher no cinema a partir da direção e do olhar
feminino (PE e PB). 55 min.
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.

Dia 16, sábado
ATIVIDADES INFANTIS
15h Oficina de Arte - Bordado com
Agulha Mágica (PB). 90 min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
17h Vocalizando: Oficina para canto
(PB). 240 min.
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
ESPECIAL FIM DE ANO
20h Elon Barbosa (PB). 60 min.
21h DuSouto (RN). 60 min.
22h Orquestra Greiosa (RN). 60 min.
Local: Calçadão Mundinho Teodoro (ao
lado do CCBNB), Sousa/PB.

Dia 17, domingo
Centro Cultural Fechado

Dia 18, segunda-feira
Centro Cultural Fechado

Dia 19, terça-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições
Dia 20, quarta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 21, quinta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições
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Dia 22, sexta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 23, sábado
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 24, domingo
Centro Cultural Fechado

Dia 25, segunda-feira
Centro Cultural Fechado

Dia 26, terça-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 27, quarta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 28, quinta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 29, sexta-feira
Centro Cultural Aberto para Visitação às Exposições

Dia 30, sábado
Centro Cultural Fechado

Dia 31, domingo
Centro Cultural Fechado
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ARTES VISUAIS
EXPOSIÇÕES
Chico Pereira - Retrospectiva 50 Anos
Período da exposição: 30 de setembro a 30 de dezembro de 2017.
Artista: Chico Pereira (João Pessoa/PB)
Curadoria: Dyógenes Chaves (João Pessoa/PB)
Exposição comemorativa aos 50 anos de produção – pintura, gravura, objeto, desenho, assemblage – do artista multimídia, educador, fotógrafo, arquivista, escritor, editor e curador Francisco Pereira da Silva Júnior (Chico Pereira), paraibano de Campina Grande.

TRIVIAL
Período da exposição: 30 de setembro a 30 de dezembro de 2017.
Artista: Américo Filho (João Pessoa/PB)
Trivial é tudo aquilo que é corriqueiro ou o que se considera de
pouca importância. Como nos jogos de criança, o artista tenta criar
novas situações pela recontextualização dos significados, situações estas muitas vezes engraçadas e de caráter lúdico. A série
“Trivial” é composta de aguadas de nanquim sobre papel que
Américo vem produzindo desde 2011.

OFICINA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA
Vocalizando: Oficina para canto
Dias 13, quarta; 14, quinta; 15, sexta; 16, sábado; às 17h
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
Instrutor: Espedito Lopes (Sousa/PB)
A oficina propõe uma possibilidade de aprimoramento técnico na
formação de cantores que atuam de forma profissional ou apenas
simpatizantes da prática vocal por meio de estímulos auditivos e
exercícios respiratórios, além de outros métodos como “vocalizes”
e harmonia vocal. Nº de vagas: 20. 240 min.

ATIVIDADES INFANTIS
OFICINA DE ARTE
Bordado com Agulha Mágica - Luiza Furtado e Porcina Furtado
(Sousa-PB)
Dias 02, sábado, às 15h; 09, sábado, às 14h30; 16, sábado, às 15h
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
A partir de um desenho, as crianças utilizarão a agulha mágica e a
lã para confeccionarem um bordado. Nº de vagas: 20. 90 min.

TEATRO INFANTIL
Suspiros e Burbujas - Laguz Circo (Fortaleza/CE e Argentina)
Dias 08, sexta, às 19h30; 09, sábado, às 16h e 19h30
O espetáculo cria uma atmosfera mágica e um encontro espontâneo do público que se aproxima pelo encantamento do palhaço,
da palhaça, das bolhas de sabão gigantes e da singela música feita
pelo acordeom, escaleta e buzinas. Os artistas utilizam as técnicas
da acrobacia de dupla, malabares e música ao vivo, tendo como
base a linguagem da palhaçaria. Livre. 50 min.
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LITERATURA/BIBLIOTECA
CLUBE DO LEITOR
Inspiração Nordestina: Patativa do Assaré, mais de um século
de poesia - Carlos Gildemar Pontes (Cajazeiras/PB)
Dia 12, terça, às 19h
Local: Auditório do CCBNB Sousa.
Marcada por uma profunda presença da oralidade, a poesia de
Patativa do Assaré foi concebida para ser dita e ouvida, como no
tempo em que o poeta era violeiro e repentista. Essa característica fez com que sua poesia atravessasse fronteiras e rompesse os
muros da academia e da linguagem culta ao referenciar a poesia
em uma expressão popular, matuta, como ele mesmo preferia.
De Assaré a Paris, a poesia patativana atravessou as fronteiras de
classe e de espaço/tempo e agora retorna ao Clube do Leitor para
ser apreciada pelo público sertanejo. 120 min.

MÚSICA
ESPECIAL FIM DE ANO
Elon Barbosa (Pombal-PB)
Dia 16, sábado, às 20h
Local: Calçadão Mundinho Teodoro (ao lado do CCBNB), Sousa/PB.
Elon Barbosa volta ao palco do Centro Cultural Banco do Nordeste
de Sousa, no Especial Fim de Ano, onde além do seu repertório autoral, traz releituras de canções de outros artistas que fazem parte
de suas influências, como Cátia de França, Zé Ramalho, Chico César, Pedro Osmar e Tocaia da Paraíba. O show será em um formato
de voz, violão e percussão, sendo Elon acompanhado pelos músicos Adriano Caçula (violão) e Enndy Alouin (percussão). 60 min.

DuSouto (Natal/RN)
Dia 16, sábado, às 21h
Local: Calçadão Mundinho Teodoro (ao lado do CCBNB), Sousa-PB.
Partindo de Natal, onde nasceu em 2003, “DuSouto” carrega no
nome a liberdade de viajar. Os potiguares falam de forma bem-humorada, crítica – e com sotaque! – da vida na Cidade do Sol
e, à bordo de loops, guitarras, samples, groovebox, cavaquinho,
sintetizadores e sanfona, viajam pela música nordestina, eletrônica, jamaicana e brasileira por festivais no país inteiro e até
pelas próprias músicas, fazendo diversas releituras. É tanto que
apresentam os projetos “DuSouto Semiacústico”, “DuSouto no
samba”, “DuSouto’n’Jazz” e “Forró Souto”. O quinto e mais recente
trabalho da banda, “Conecta”, é a continuidade da viagem desses
boys que cantam suas raízes com a liberdade de transitar por onde
quiserem. 60 min.

Orquestra Greiosa (Natal/RN)
Dia 16, sábado, às 22h
Local: Calçadão Mundinho Teodoro (ao lado do CCBNB), Sousa/PB.
A banda surgiu de um movimento em manifesto festivo pela
cultura potiguar com o nome de “Grêmio Etílico Carnavalesco
Orquestra Greiosa”. Criada por artistas da cena musical do Estado,
a saber: Anderson Foca (Camarones), Paulo Souto e Gabriel Souto (DuSouto), Simona Talma (Talma & Gadelha), Ângela Castro e
Kleber Moreira (Rosa de Pedra), Zé Caxangá (Boca Seca) e Sílvio
Franco (Alforria). A Orquestra Greiosa vem para bailar com o “Toda
Cor, Toda Massa”. Produzido pelo paraibano Chico Correa, com
coprodução de Gabriel Souto e direção artística de Anderson Foca,
que também assina a ilustração da capa do álbum desenvolvida
junto com o artista visual Caio Vitoriano, o primeiro disco da ban08

da, dançante em todas as suas nove faixas, foi gravado pós-carnaval deste ano e traz composições dos integrantes, em um pop de
linguagem moderna e contemporânea. 60 min.

CINEMA
ESPECIAL - III Mostra CCBNB de Cinema Paraibano
Aruanda - Quarteto Turmalinas
Dia 13, quarta, às 18h30
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Um breve retorno de algumas sonoridades musicais que se consolidaram no imaginário popular a partir das cenas do cinema
nacional. 20 min.

Você conhece Derréis?
Dia 13, quarta, às 19h
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
O documentário apresenta recortes do cotidiano de um fiel seguidor das influências do seu ídolo Jackson do Pandeiro: o músico
popular Derréis, residente na cidade de Patos/PB. Durante o filme,
uma questão acompanha os passos de Derréis: até onde pode sonhar um artista com poucas chances? Após a exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Veruza Guedes. Livre. 11 min.

Na cabeça do povo
Dia 13, quarta, às 19h12
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Chico Pereira tem o pai assassinado em uma rixa em Nazarezinho/
PB, em meados da década de 20. Antes de morrer, o pai pede ao
filho que evite a vingança. Ele encontra o assassino do pai e o entrega à polícia, que o solta por influência política. Revoltado e sem
acreditar mais na justiça, Chico Pereira quebra a jura feita ao pai,
alia-se a grupos de cangaceiros e arma-se para a vingança. Após a
exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Helena
Maria. Livre. 15 min.

O mistério da Serra do Horebe
Dia 13, quarta, às 19h28
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Primeiro filme realizado na cidade de Monte Horebe/PB. O trabalho é resultado da conclusão da oficina “Fazendo Filmes Curtíssimos”, coordenada pelo cineasta Marcelo Quixaba durante o 1º
Festival de Arte e Cultura. Direção: Lumenna Thayná e Lourival T.
de Lima. 12 anos. 5 min.

Andante, Allegro e Vivace
Dia 13, quarta, às 19h35
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
O curta-metragem retrata a história do músico itaporanguense
Radegundis Feitosa Nunes e foi idealizado pelos integrantes do
projeto “Plantando Cinema na Pedra Bonita”, realizado pelo Instituto Cultural Radegundis Feitosa Nunes – Icrafen. A produção do
filme foi totalmente realizada em Itaporanga/PB com o apoio dos
integrantes do projeto. Após a exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Anderlucia Caldas. Livre. 20 min.
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Auto da esperança
Dia 13, quarta, às 19h56
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Uma família vive da agropecuária no Sertão paraibano. Sales, o pai,
atormentado pela seca e a consequente diminuição do leite, toma
uma decisão que mudará seu destino. Após a exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Bárbara Daniane. Livre. 8 min

Sala de Reboco: A história de Zé Marcolino
Dia 14, quinta, às 19h
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
A trajetória do poeta e compositor paraibano Zé Marcolino, que
levou através da música suas raízes. Versos fortes que marcaram a
história e que foram imortalizados na voz do Rei do Baião. Após a
exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Ana Célia Gomes. Livre. 20 min.

Opostos
Dia 14, quinta, às 19h21
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Marina é uma jovem garçonete que vive focada no trabalho até
conhecer Zeca, um atraente e misterioso cliente que oferece, em
troca de seu amor, um plano que tem tudo para dar certo. Ela tem
dois caminhos: seguir na sua vida tranquila e monótona ou envolver-se em um amor cheio de aventuras e riscos. Após a exibição,
haverá debate com a diretora do filme. Direção: Fabiana Melo. 14
anos. 12 min.

Velhos tempos
Dia 14, quinta, às 19h34
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Duas melhores. Três tempos. Eu, você. Nós. Após a exibição, haverá debate com a diretora do filme. Direção: Kalyne Almeida. 12
anos. 10 min.

Redemunho
Dia 14, quinta, às 19h45
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Em um sertão arcaico, vivem mãe e filho, únicos sobreviventes de
uma família tradicional. O rapaz é perturbado por acontecimentos
do passado: com quem fugiu sua mulher Alzira e por que a matriarca não pranteia o filho morto? Após a exibição, haverá debate com
a diretora do filme. Direção: Marcélia Cartaxo. 12 anos. 20 min.

Sociedade do cloro
Dia 15, sexta, às 19h
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Quando o pH da água se torna alcalino, a piscina da academia entra em manutenção. Assim, os biquínis, os maiôs e as sungas são
pendurados nos varais. Tem início o desconcertante mundo da
solidão. Após a exibição, haverá debate com a diretora do filme.
Direção: Ana Bárbara. 12 anos. 15 min.
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Invólucro
Dia 15, sexta, às 19h16
Local: Teatro Multifuncional do CCBNB Sousa.
Carol é mãe e passou a ter uma “relação dialética” com a sua barriga e o seu corpo após a maternidade. Dudha quer renascer a cada
dia: pensa que não vai envelhecer! Astrid não suporta fazer escova
“progressiva, agressiva, regressiva”. E Isabella gosta de homens
moderníssimos! Após a exibição, haverá debate com a diretora do
filme. Direção: Caroline Oliveira. 14 anos. 63 min.

TROCA DE IDEIAS
Tema: Cinema no sertão com mulheres na direção
Dia 13, quarta, às 20h05
Convidadas: Veruza Guedes (Cajazeiras/PB), Helena Maria (Nazarezinho/PB), Lumenna Thayná (Monte Horebe/PB), Anderlucia Caldas
(Itaporanga/PB) e Bárbara Daniane (Marizópolis/PB)
Após as exibições, as diretoras dos filmes “Você conhece Derréis?”, “Na cabeça do povo”, “O mistério da Serra do Horebe”,
“Andante, Allegro e Vivace” e “Auto da esperança”, exibidos no
primeiro dia da III Mostra CCBNB de Cinema Paraibano, se encontrarão para um debate sobre suas obras, interagindo com o público sobre as experiências no set de filmagem e demais atividades
alusivas ao ofício de dirigir documentários e ficções no Alto Sertão da Paraíba. 60 min.

Tema: A mulher protagonista no cinema
Dia 14, quinta, às 15h
Convidada: Kalyne Almeida (João Pessoa/PB)
Uma reflexão sobre o protagonismo da mulher, mas, sobretudo, o
protagonismo do feminino no cinema. Pretende-se, assim, buscar,
através de um contexto histórico, suas marcas no cinema paraibano e o caminho da vivência simbólica da mulher no cinema local,
do litoral ao sertão, a fim de propor um debate sobre quem somos
e para onde vamos. Não menos importante, pensar o feminino
no cinema é, sobretudo, pensar também como nossos corpos são
retratados, como as narrativas e como as direções nos colocam em
cena e qual simbologia tudo isso pode ter. 60 min.

Tema: O cinema paraibano sob a direção das mulheres: “Sala
de Reboco: A história de Zé Marcolino”, “Opostos”, “Velhos
tempos” e “Redemunho”
Dia 14, quinta, 20h05
Convidadas: Ana Célia Gomes (Campina Grande/PB), Fabiana Melo
(Campina Grande/PB), Kalyne Almeida (João Pessoa/PB) e Marcélia
Cartaxo (João Pessoa/PB)
Após as exibições, as diretoras dos filmes “Sala de Reboco: A história de Zé Marcolino”, “Opostos”, “Velhos tempos” e “Redemunho”, apresentados no segundo dia da III Mostra CCBNB de Cinema
Paraibano, se encontrarão para conversar sobre a presença feminina em suas narrativas, além de traçar um panorama de suas experiências como produtoras, atrizes e pesquisadoras até chegarem
ao exercício da direção de cinema. 55 min.
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Tema: Representação e autoria feminina no cinema da
Paraíba
Dia 15, sexta, às 15h
Convidada: Ana Bárbara (João Pessoa/PB)
A documentarista e atual coordenadora da Rede Kino – Rede Latino-americana de Educação, Cinema e Audiovisual, diretora de curtas premiados como “Sweet Karolynne” e “Cabaceiras” vem, nesta
palestra, traçar uma cartografia do cinema feminino paraibano,
acompanhando o percurso da produção cinematográfica realizado
por mulheres e seus processos criativos. 12 anos. 60 min.

Tema: “Sociedade do cloro” e “Invólucro” - A representação
do corpo da mulher no cinema a partir da direção e do olhar
feminino
Dia 15, sexta, às 20h20
Convidadas: Caroline Oliveira (Recife/PE) e Ana Bárbara (João Pessoa/PB)
Após as exibições, as diretoras dos filmes “Sociedade do cloro” e
“Invólucro” participarão de um debate abordando questões do corpo físico e social feminino no cinema dirigido por mulheres. A mudança na relação atriz-direção e demais integrantes da equipe técnica, as transformações em um set de filmagem e na construção das
narrativas a partir do protagonismo feminino na direção. 55 min.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Terça a Sexta e Domingo: das 13h às 21h
Sábado: das 14h às 22h
ENTRADA
Gratuita. Não é permitida a permanência, nas dependências do Centro
Cultural, de crianças menores de 10 anos, desacompanhadas de seus
responsáveis.
INSCRIÇÕES PARA CURSOS, OFICINAS E SEMINÁRIOS
Na Recepção do Centro Cultural, mediante o preenchimento de formulário. Não serão aceitas inscrições por telefone ou via Internet.
DISTRIBUIÇÃO DOS INGRESSOS
A partir de 1 (uma) hora antes do previsto para a realização de todos os
programas.
BIBLIOTECA
Acervo de livros, revistas e jornais voltados para as áreas de Desenvolvimento Regional, Economia, Arte e Cultura, além de mapas, CD’s, DVD's,
dicionários, enciclopédias gerais e específicas. A biblioteca está instalada em espaço moderno e funcional, com salas de leitura, DVD e espaço
de inclusão digital, denominado Biblioteca Virtual, com vários computadores equipados com recursos multimídia, possibilitando acesso à
Internet gratuito e ágil.
Obs.: não é permitido o acesso à biblioteca portando jornais, bolsas, sacolas ou pastas.
Horário de funcionamento da biblioteca: terça a sexta, das 13h às 20h;
sábado, das 14h às 21h.
UTILIZAÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL
Mediante senha distribuída ao público. Requer preenchimento de cadastro e apresentação de documento de identidade. Permanência máxima por usuário será de 1 (uma) hora por dia.
VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES
Monitores à disposição para realizar visitas orientadas às exposições.
Grupos devem solicitar agendamento prévio.
ESCOLA DE CULTURA - VISITAS ORIENTADAS ÀS EXPOSIÇÕES
Um programa dirigido aos jovens estudantes, visando o despertar do
interesse pela cultura da Região, ao mesmo tempo em que a contextualiza no cenário universal. Os estudantes, acompanhados por monitores, movimentam-se pelos espaços do Centro Cultural. Recomendável
agendamento prévio.
ACESSO E FACILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA
Rampa na entrada do prédio e no salão de exposição. Sanitário especial
no 1º andar.
FOTOGRAFIAS E GRAVAÇÕES DAS EXPOSIÇÕES
São permitidas com a prévia autorização da Administração do CCBNB.
GUARDA-VOLUMES
Disponível no andar térreo. O CCBNB não se responsabiliza por casos
de fichas perdidas ou por objetos deixados de um dia para o outro no
guarda-volumes.
SUGESTÕES
Caixa de sugestões à disposição do público na recepção.
Central de Atendimento – Cliente Consulta: 0800 728 3030
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