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Sucesso

Teresina vai ter uma das mais animadas noites do ano, com a apresen-
tação da turnê “Bell Exclusive”, com o consagrado cantor baiano

Teresina, Sexta, 22 de Maio de 2015

Yuri Ribeiro
Repórter

Uma noite inesquecível 
é os fãs de Bell Marques 
esperam, nesta sexta-
-feira (22), no Theresina 
Hall. Trazendo o show 
“Bell Exclusive”, o artista 
baiano, um dos mais con-
sagrados cantores de 
axé do Brasil, apresenta 
um repertório diversifi-
cado, mostrando o porquê 
de nunca ter saído das 
paradas de sucesso, das 
festas que arrastam mul-
tidões em todo o país. A 
noite promete ser das mais 

animadas, no ritmo que só 
remete à alegria, à descon-
tração.

Dono de uma carreira 
bem consolidada no meio 
artístico, o músico faz uma 
releitura de seus princi-
pais sucessos nos mais de 
30 anos de carreira. Bell 
Marques é reconhecido 
por arrastar uma legião de 
fãs por onde passa e por 
animar foliões em carna-
vais fora de época. O cantor 
foi por muito tempo voca-
lista do grupo Chiclete com 
Banana, onde trilhou uma 
carreira bem sucedida e 
lançou vários clássicos do 

axé. Em 2013, surpreendeu 
a todos ao anunciar seu des-
ligamento da banda, anun-
ciando o inicio de sua car-
reira solo. 

A estreia de sua nova fase 
acontece no carnaval do 
ano seguinte. Bell Mar-
ques comandou o Bloco 
Vumbora, em Salvador na 
Bahia. Desde então, segue 
tem feitos shows por todo 
o país, apresentando um 
repertório ainda mais eclé-
tico do que os fãs conhe-
ciam. Para o show que 
será apresentado no palco 
do Theresinal Hall, Bell 
Marques incluirá no seu 

setlist sucessos da sua ex-
-banda que foram transfor-
mados em clássicos, através 
de sua voz. Juntam-se a 
essas canções, sucessos de 
outros cantores do ritmo 
e faixas inéditas do seu 
novo CD, batizado de Vum-
bora. Nesse álbum de tra-
balho, o músico divulga 
suas novas músicas, como 
“Nicolau”, “Amor Bacana”, 
“Louco Amor” e “Vumbora 
Vumbora”, essa ganha um 
medley com “Vumbora 
Amar” e “Savassi”, mar-
cantes na trajetória de 
Bell.

Um outro destaque de 

“Exclusive”, além da voz 
potente e carisma de Bell, 
é a atuação da nova banda. 
O cantor escolheu pesso-
almente os novos compo-
nentes e, pela proximidade 
que tem com todos, con-
segue entrar em perfeita 
sintonia com os músicos. 

As apresentações do 
artista baiano agora contam 
com um trio de metais, com 
violoncelo e violino, o que 
confere a Bell uma maior 
liberdade artística e eum 
som mais completo. É ao 
lado dessa banda, que Bell 
continua tocando sua gui-
tarra e mantendo sua 

forma particular de tocar. 
Os cantores Mara Pava-
nelly e Anderson Rodri-
gues também estarão no 
palco, da noite de hoje. 
Para o show, três áreas 
estão sendo disponibili-
zadas: Área Premium, com 
open bar, Área Vip Cama-
rote e Pista. Os ingressos 
estão sendo vendidos 
na Central de Eventos, 
na Avenida Dom Seve-
rino e no Teresina Shop-
ping, e na loja Noroeste do 
centro. Para mais infor-
mações basta entrar em 
contato nos números 3235 
9995/3233 6047.

Bell Marques hoje 
em grande show 
no Theresina Hall

Arte, cultura e política se 
encontram no livro “Mini-
manual da Arte Guerrilha 
Urbana”, primeira publi-
cação do coletivo de arte 
ativista Aparecidos Polí-
ticos. O grupo foi criado 
em Fortaleza, em 2010, 
com o objetivo de escla-
recer a sociedade sobre a 
importância da justiça de 
transição de uma ditadura 
para democracia. A obra 
parte dessa linha de dis-
cussão e traz para debate 
questões que envolvem 
história e política. O lança-
mento acontece hoje (22), 
no Memorial Zumbi dos 
Palmares, centro de Tere-
sina, às 15h. 

O psicólogo e artista 
visual Alexandre Mourão, 
um dos integrantes e fun-
dadores do coletivo, conta 
que o grupo iniciou reali-
zando diversas manifes-
tações artísticas urbanas. 
Através de técnicas espe-
cificas como lambe-lambe, 
colagens e grafites, eles 
interviam em espaços 
públicos para propor 
novos olhares para his-
tória política brasileira. 
Nesse trabalho de incen-
tivar o debate sobre ati-
vismo democrático, o cole-
tivo também começou a 
realizar reuniões e comitês 
para discutir sobre milita-
rismo e democracia. O livro 
surgiu como uma extensão 
da proposta do grupo.

A publicação, segundo 
Alexandre, é inspirada 

em “Minimanual do Guer-
rilheiro Urbano” escrito 
pelo inimigo público nº1 
da ditadura militar, Carlos 
Marighella, em 1969. No 
livro, o grupo exige do 
Estado brasileiro o cum-
primento das recomenda-
ções do Relatório Final da 
Comissão Nacional da Ver-
dade, comissão que foi lan-
çada pelo governo federal 
em maio de 2012. Além de 
abordar algumas técnicas 
de ação e de ativismo cria-
tivo, a obra é uma forma 
que o coletivo encontrou de 
barrar as recentes ondas 
de conservadorismo que 
ainda predominam na 
sociedade.

“Com a publicação do 
relatório da Comissão 
Nacional da Verdade, 
vimos que ainda tem 
muita a ser feita. Foram 

divulgados 375 nomes de 
militares, destes, mais da 
metade continua impune. 
A ideia do livro é fazer 
com que o estado cumpra 
as recomendações que ele 
mesmo propôs. Estamos 
agindo enquanto sociedade 
civil, reivindicando por meio 
da história e da memória e 
com base nos resquícios da 
militarização e na crimi-
nalização de movimentos 
sociais vistos hoje”, conta 
Alexandre. 

O projeto do livro foi con-
cretizado após ser con-
templado dentro do edital 
Programa Rede Nacional 
Funarte Artes Visuais - 11ª 
Edição. O livro deve ser 
lançado a principio em seis 
cidades e não será vendido, 
e sim distribuído. De acordo 
com Alexandre, em todas 
elas acontecerão interven-

ções urbanas baseadas nas 
ideias de expressão e arte 
política transcritas na publi-
cação. No final da turnê, um 
vídeo será produzido com o 
registro de todo o processo.

Em Teresina, durante 
o lançamento, acontece 
ainda um debate político 
sobre o tema “Memória, 
verdade e Justiça”. A 
intenção é trazer para uma 
conversa com outros cole-
tivos e movimentos sociais 
de Teresina, a compre-
ensão dos danos de uma 
concepção militarizada de 
sociedade que vigora até 
os tempos atuais. A ativi-
dade acontece em parceria 

com os movimentos sociais 
locais Zumbidos, Rua- 
Juventude Anticapitalista 
e a Sociedade dos Poetas 
Por Vir. 

“A obra parte do amadu-
recimento de cinco anos do 
nosso projeto. Depois de 
ações, intervenções e expo-
sições, juntamos muitas 
ideias para lançar para 
sociedade. Esse material 
vem como uma síntese. O 
interessante também é que 
o livro traz um novo olhar 
para quem não vivenciou 
esse período da ditadura 
militar”, ressalta  Ale-
xandre Mourão.

(Yuri Ribeiro)

Livro

Coletivo propõe novo olhar sobre a memória política brasileira

O Coletivo tem como objetivo principal esclarecer a sociedade sobre fatos importantes


