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No ano passado, o Teatro da Assembléia foi palco de 300
eventos, entre institucionais e artísticos, que atraíram um público
estimado em 27 mil espectadores. Numa programação bastante
diversificada, por aqui passaram espetáculos protagonizados por
gente famosa, como Rogério Cardoso, Fernando Ângelo e Flávio
Venturini, e muitos outros, não tão televisivos ou "globais", mas
não menos apurados do ponto de vista artístico. Dentre as atividades
institucionais, destacaram-se os seminários legislativos, que trou-
xeram à Casa representantes de diversos segmentos da sociedade,
alem de autoridades e especialistas.

A Feira de Artesanato do Banco da Mulher encerrou um ano de
programação diversificada na Galeria de Arte. Foram ao todo 45
eventos que buscaram valorizar e promover as mais variadas formas
de expressão artística. Ao mesmo tempo em que abriu espaço para
os artistas acadêmicos, como na Mostra de Artes Plásticas "Filhos
de Téofilo Otoni", a galeria abrigou a exposição "Ruptura" - uma
coletiva de alunos da Escola de Belas Artes da UFMG que preferem
o despojamento conferido pelo traço livre ao rigor das linhas

tradicionais.

A Galeria mos-
trou também a rus-

de Apo/e ac ticidade do artesa-
nato típico minei-
ro, o brilho das jói-
as, a introspecção
da pintura new-age
e o vanguardismo
da Feira Nacional
de Design.

• •, Na avaliação
do administrador

Cláudio Rocha,

Belo Horizonte

ainda é um centro carente de espaços destinados às manifestações
artísticas e culturais, em particular no atendimento aos artistas
considerados populares, que sofrem discriminação por parte das
galerias tradicionais da cidade. "A Assembléia, como casa do
povo", diz ele, "deve se apresentar como um espaço livre para
receber todas as manifestações culturais, independentes de estilos
e tendências".
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Agenda completa
Galeria de Arte tem programação para todo o ano e o Teatro da Assembléia completou a agenda para o primeiro semestre
Maria Teresa Ladeira

A agenda do Teatro da Assembleia para o primeiro semestre
deste ano já está fechada e promete muitas novidades, a começar
pelo novo esquema de programação dos espetáculos que será
implantado. Agora, as quintas-feiras estarão reservadas para os
shows musicais, ficando os espetáculos teatrais de sexta a domingo,

	

restringindo-se a temporada a um máximo de cinco semanas. As	.
segundas, terças e quartas-feiras são reservadas para eventos
institucionais.

	

Durante todo o mês de outubro do ano passado, a administração	 LUI
do Teatro recebeu diversas inscrições de propostas de grupos
interessados em ocupar aquele espaço. Das 17 propostas pré-
selecionadas, 13 foram vencedoras da concorrência. Coube a um
grupo de 18 funcionários da Casa, com reconhecida bagagem
artística, a responsabilidade de selecionar as propostas. São ØØø\
servidores convidados pela direção do Espaço Político-Cultural e
escolhidos em virtude do conhecimento apurado nas áreas de

'Ilíli
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música, dança, vídeo, cinema e literatura. Atuando como consulto- espaço é um pouco diferente. O administrador e artista plástico Galeria de Arte
res de artes cênicas, eles emitiram individualmente um parecer o Cláudio Ferreira Rocha é o responsável pelo primeiro exame das	e espaço livre

para
sobre a qualidade técnica e sobre o nível profissional do espetáculo propostas de exposição apresentadas. Em seguida, seu parecer é	manifestações
proposto. Após essa seleção, as propostas foram submetidas ao também submetidos ao Comitê, para a palavra final. Asolicitação	culturais
Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional da Assembléia do espaço da Galeria de Arte para exposições e outros eventos é
- o antigo Projeção Mineira,	 tão grande que sua agenda já está toda preenchida, até agosto de

No caso da Galeria de Arte, o procedimento para a cessão do 1995.

Balanço mostra acerto das iniciativas quisa revela curi(
respeito do teatro

Recente pesquisa realizada pela administração do Teatro da Assembléia
revela algumas opiniões curiosas em relação ao espaço. Enquanto 49% dos
cntreisiados afirmaram não ter o habito de frequentar teatros com
regularidade 3YW, declararam que não conheciam a sede do Legs1atívo
mineiro antes de virem ao Teatro Na opinío do admiuistrador, Ludovikus
Moreira isso demonstra que o espaço esta trazendo as pessoas para-
Assembléia e fazendo com que elas conheani o Poder Legislativo.

O nível dos espetáculos apresentados foi considerado bonf' (nota
máxmm do questionário) por 88% dos espcciadoi es. Quanto ao aspecto fisico
do teatro,f.)j considerado 'bom" por 73% dos entrev i stados, Em sugestões
e criticas. agws consideraram a sala pequena e reclamaram a falta de um
corredor central. Mas alguns demonstraram bastante satisfação, consderan-
do a sala 'excelente'

Uma outra enquete já afei iu que os... funcjonarios da piopria Assembleia
correspondem a menos de uni por cento do público pagante, Segundo
Ludovikus Moreira falta catii-k), apesar da proximidade do local de
trabalho e dc uma outra varilagein adicional Geralmentc,os funcionários da


