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30º Salão Internacional de Humor do Piauí
Desenho de Antônio Amaral / Piauí

 Nome do Evento
30º Salão Internacional de Humor do Piauí
 Estado
Piauí
 Cidade
Parnaíba
 Locais
Praça Mandu Ladino, Porto das Barcas, Escola Municipal Marc Jacob,
Teatro Sesc, Castelo do Tó, Praça da Graça, Praça Santo Antônio.
 Data
13 a 17 de novembro de 2013
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O SALÃO INTERNACIONAL DE HUMOR DO PIAUÍ
NA VISÃO DE ZIRALDO
Governador Alberto Silva,
Não tive a sorte de chegar a tempo para estar com V. Excia. na
abertura do vitoriosíssimo VI Salão de Humor do Piauí.
Parabéns pelo apoio, pela visão. O Salão, com a participação
permanente de uma multidão de piauienses, foi um êxito. Fiquei
muito feliz por isso.
Estou escrevendo este bilhete só para lembrá-lo de que
Teresina, à frente de todas as outras grandes cidades do Brasil,
realiza a nossa grande utopia, a utopia de todos os artistas
brasileiros. Quero lembrá-lo de que estou lutando por esta conquista,
há anos, no Rio de Janeiro. E um dia, lá no Rio, conseguiremos o que
Teresina já conseguiu. E me apresso em explicar o que é: a melhor
maneira que o homem público tem de contribuir – sem influir – para
a cultura brasileira é dar a ela espaço físico para que ela se expresse.
Parabéns a Teresina, que tem no seu centro um Teatro maravilhoso
(que soube, foi recuperado por V. Excia.), um grande Cinema, uma
Galeria de Arte e o seu fantástico Centro de Artesanato, um núcleo
raro no nosso País. Cantando, espalharei por toda a parte,
governador, o anúncio de sua grande visão de homem de cultura.
Que Teresina seja um exemplo para o Brasil, na sua atuação e
visão de mundo.
Um abraço do seu,

Teresina, 29 – 8 -87

........................................................................................
Desenho de Albert Piauhy / São Paulo
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Desenho de Pedro Arcoverde / Piauí

FICHA TÉC NICA
Albert Piauhy
Coordenador Geral e Artístico
Talita do Monte
Coordenadora Executiva
Francisco Correia
Coordenador Técnico
Luiz Solda
Coordenador de Artes Plásticas
Beetholven Cunha
Coordenador de Música
Valfrido Salmito
Coordenador de Teatro e Cinema
Cia. Talismã de Circo
Coordenador de Circo
Jairo Araújo
Coordenador de Dança e Música Popular
José Duayer
Coordenador de Oficinas, Palestras e Debates
Instituto Amostragem
Pesquisa
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NÃO EXISTE TURISMO SEM CULTURA
NEM CULTURA SEM TURISMO
A maior riqueza de um povo é a sua arte e a sua cultura. Uma
riqueza que deve ser preservada, zelada e promovida sempre, por ser
a fonte que configura a identidade visual e ideológica desse mesmo
povo, uma vez que dele foi gerada.
Um povo que despreza sua arte e sua cultura em benefício
daquela que não lhe é própria comporta-se como aquele pássaro,
que, para sobreviver na cidade grande e tão longe das montanhas,
teve de vender suas lindas penas para enfeitar outras fantasias. Um
dia, quando vendeu a última pena e se olhou no espelho, descobriu
por que estava sendo motivo de risos.
O Salão Internacional de Humor do Piauí não acredita em
turismo sem arte e cultura, como muitos tentam nos fazer crer seja
possível. Por isso, queremos imprimir, a ferro e a fogo, a marca
Turismo Cultural na agenda daqueles que acreditam que somente
contemplar a natureza é tudo.
O Piauí é rico em arte e cultura, do erudito ao popular. É isso
que queremos mostrar para o Brasil e para o Mundo. Temos que
promover o Turismo Cultural a um setor forte da economia
piauiense. Parnaíba é uma boa cidade para começar tudo isso.
Albert Piauhy

........................................................................................
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Desenho de Fernandes / São Paulo

UM EVENTO COM A CARA, A VONTADE E A
OUSADIA DA NAÇÃO CHAMADA PIAUÍ
Quando, no distante ano de 1982, na ainda provinciana
Teresina, surgiu o Salão Internacional de Humor do Piauí, uma
simples exposição com apenas cem cartuns, caricaturas e charges, a
cidade inteira sorriu. Mas o que ninguém realmente poderia supor
nem profetizar era que, no ano da graça de 2013, há exatas três
décadas, orgulhosamente completaria trinta anos. Mesmo com
inflação, recessão, crises internacionais e vários planos econômicos
frustrados, mostrando a força e a resistência do Piauí nos mais
diferentes momentos de conjunturas adversas do nosso imenso
Brasil, o evento soube crescer e se reinventar. Afinal, foi em solo
piauiense que surgiram os primeiros artistas brasileiros, tese
comprovada nos desenhos e pinturas eternizados nas rochas da Serra
da Capivara, também conhecida como o berço do homem americano.

........................................................................................
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Desenho de Paulo Moura / Piauí

O QUE É O SALÃO INTERNACIONAL
DE HUMOR DO PIAUÍ?
É um festival de arte e cultura, com a participação de artistas
do Piauí, do Brasil e do Exterior, que utiliza a linguagem do Teatro,
Cinema,

Dança,

Circo,

Música,

Artes

Plásticas

e

Gráficas,

acrescentando-se o Artesanato e a Gastronomia.

........................................................................................
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Desenho de Paulo Moura / Piauí

AS CARACTERÍSTICAS DO SALÃO MAIS POPULAR
DO BRASIL E DO MUNDO
O Salão internacional de Humor do Piauí tem 90% de suas
atividades realizadas em espaços abertos. Por isso mesmo sua marca
registrada é a intensa participação popular. Suas estruturas
montadas em praça pública permitem a visitação vinte e quatro
horas por dia. A diversidade cultural é outra característica que marca
o evento, contemplando toda a linguagem da arte, do erudito ao
popular. A crítica bem-humorada e inteligente aos hábitos, aos
costumes e ao cotidiano também está presente por meio de charges,
caricaturas e cartuns dos mais relevantes artistas do Piauí, do Brasil e
do Mundo.

........................................................................................
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Desenho de Jota A / Piauí

OS OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS
DO SALÃO DE HUMOR


O Salão Internacional de Humor do Piauí tem como objetivo

primeiro incrementar no Piauí o Turismo Cultural como um setor
forte e rentável da economia.


Promover a gastronomia, o artesanato, a música e a dança

folclórica e popular local como o elemento atrativo principal do
Turismo Cultural.


Incentivar o Turismo Cultural Interno.



Promover o intercâmbio com a arte e a cultura de outros

povos e facilitar a absorção de informações, técnicas e influências
positivas.


Elevar a autoestima da comunidade através da valorização de

seus artistas e intelectuais.


Divulgar nacional e internacionalmente a cidade de Parnaíba.

........................................................................................
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Desenho de Solda / Paraná

OS NÚMEROS DO SALÃO


120.000 visitações



4.800 crianças no Festival de Teatro Infantil de Parnaíba



800 alunos nas oficinas



3.200 frequências nas palestras e debates.



680 músicos;



90 bandas e grupos musicais;



600 dançarinos;



20 grupos folclóricos e populares;



74 atores;



10 grupos teatrais;



24 artistas circenses;



40 oficineiros;



28 palestrantes;



269 pessoas envolvidas na produção;



1200 crianças no Espaço Infantil.



3.000 trabalhos inscritos, 300 selecionados, 80 países;



20 exposições paralelas, 1.600 desenhos;



16 lançamentos de livros.

........................................................................................
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Desenho de Lauzan / Cuba

ARQUITETURA DO SALÃO
1 Artes Plásticas
 Mostra Internacional Competitiva
Exposição de cartuns com a participação de artistas de oitenta países,
três mil trabalhos inscritos, trezentos selecionados.

 Exposições Paralelas
Seleção de vinte exposições coletivas e individuais de artistas do
Brasil e do Exterior, totalizando 1.600 desenhos, pinturas, esculturas
e objetos.
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Desenho de Lapi / Rio de Janeiro

2 Música
 Palco da MPB
Seleção de vinte apresentações de artistas e grupos musicais de MPB
em atuação no Piauí, Ceará e Maranhão.

 Palco da Música Regional
Seleção de vinte apresentações de artistas e grupos regionais,
reunindo

violeiros,

rabequeiros,

sanfoneiros,

pandeiristas

e

zabumbeiros em atuação no Piauí, Ceará e Maranhão.

 Palco da Música Erudita
Seleção de vinte apresentações de artistas e grupos musicais com
atuação no Piauí, Ceará e Maranhão.

 Palco do Hip-Hop
Apresentações de vinte artistas e grupos musicais de Hip-Hop de
Parnaíba e Teresina.

 Palco de Dança e Músicas Folclóricas
Seleção de vinte apresentações de grupos de dança e música
folclóricas do Piauí, Ceará e Maranhão.

 Palco do Chorinho
Apresentações de artistas e grupos musicais de chorinho de Parnaíba
e cidades do entorno.

 Palco do Rock
Seleção de vinte apresentações das melhores bandas de Rock de
Parnaíba e Teresina
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Desenho de Dodó Macedo / Piauí

3 Espaços
 Espaço Infantil
Espaço dedicado à criança, com leitura de livros, contação de
histórias, brincadeiras, pintura em rosto, projeção de filmes,
exposições, oficinas, pipoca e muita papel e tinta para desenhar.

 Espaço da Caricatura ao Vivo
Dez dos melhores desenhistas do Brasil, sentados em uma grande
mesa, esperando o turista para fazer aquela caricatura que ele vai
colocar no melhor lugar da parede da sala.

 Espaço da Comida e da Bebida Típica do Piauí
Um espaço de convivência cultural, no qual o turista e sua família
podem ouvir boa música, e ainda provar os melhores pratos típicos
feitos na cozinha piauiense.

 Espaço Feira Livre do Artesanato
O turista não volta para casa sem uma peça de artesanato na
bagagem. Em artesanato, o Piauí é rico e rivaliza com os melhores do
Mundo em qualidade e beleza. Foi pensando nisso que colocamos
cinquenta estandes para a venda do produto.
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 Espaço Retratos da Parnaíba
Tenda em que o visitante pode tirar uma fotografia, individual ou
com os amigos, que depois será projetada em um telão. Mas pode
também levar para casa, impressa em papel fotográfico, por uma
módica quantia, como lembrança dos felizes momentos vividos no
evento.

 Espaço Bate-Papo com o Artista
Um auditório, montado na praça do evento, para conversa dos
artistas convidados com o público. Espaço também destinado para
lançamentos de livros.

 Espaço do Artesanato ao vivo
Uma grande tenda na qual os artesãos estarão produzindo
artesanato ao vivo, interagindo de modo didático com o turista
visitante.

 Espaço Troca-troquinha
Espaço para troca de livros, revistas, discos de vinil, CDs, DVDs,
objetos, bijuterias, brinquedos, figurinhas etc.
Desenho de Gabriel Arcanjo / Piauí

4 Atividades Pedagógicas
 Oficinas
Trinta oficinas de artes plásticas, música, teatro, circo, dança, cinema
e literatura, com 50% de vagas abertas para estudantes de escolas
públicas.

16

30º Salão Internacional de Humor do Piauí

 Palestras
Palestras variadas sobre arte, cultura e turismo no Brasil atual.

 Debates
Mesa de debates sobre artes plásticas, música, teatro, circo, dança,
cinema, literatura e turismo.

5 História em Quadrinhos
 Feira de História em Quadrinhos
Feira com troca e venda de revistas, filmes, livros, pôsteres, jogos;
oficinas para ensinar técnicas de desenho e roteiros de história em
quadrinhos; palestras sobre ensino, mercado editorial e quadrinhos
no cinema; projeção de filmes, documentários e ficção; mostra
competitiva de HQ.
Desenho de Alcy / São Paulo

6 Circo
 Oficinas
Oficina que acontece na semana antecedente ao Salão de Humor do
Piauí. Ministrada pela Companhia Talismã de Circo, tendo como
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objetivo formar o embrião de uma nova geração de profissionais
circenses em Parnaíba.

 Apresentações
Apresentações diárias nas ruas de Parnaíba e nos espaços do Salão
de Humor com os alunos da Oficina de Circo e da Companhia Talismã
de Circo.

7 Teatro
 Festival de Teatro Infantil
Vinte apresentações de peças teatrais infantis para estudantes de
escolas públicas de Parnaíba e das cidades do entorno, com ingressos
e transporte gratuito.

8 Cinema
 Festival de Cinema Parnaíba
Projeção de filmes brasileiros, com palestras, oficinas e a presença de
atores de reconhecimento nacional..

9 Simpósios
 Turismo Cultural
 Arte e Cultura Popular
10 Evento de Abertura
 Cortejo do Riso
Passeata nas ruas de Parnaíba com artistas plásticos, bandas de
música,

malabaristas,

palhaços,

bumba-meu-boi,

reisados,

quadrilhas, escolas de samba, bicicletas, motos, carroças etc.
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Desenho de Albert Piauhy / Piauí

TUDO O QUE É REAL JÁ FOI UM SONHO
O Piauí é rico em belezas naturais. Mas também é rico em
arte e cultura. Arte e cultura que devemos mostrar ao Brasil e ao
Mundo. Mostrar o Piauí no Piauí, primeiro. Devemos fazê-lo pela
valorização das nossas belezas naturais, dos nossos eventos e dos
nossos artistas, do erudito ao popular. Mas isso somente será
possível se inscrevermos o Turismo Cultural na agenda dos homens
do poder público e do empresariado, com investimentos e ousadia.
Podemos iniciar por Parnaíba, que, com trinta e uma cidades do seu
entorno, é rica em patrimônio material e imaterial. E com o Salão
Internacional de Humor do Piauí, evento que soube sobreviver e se
reinventar por três décadas. O Piauí deve e pode. Tudo o que é real
já foi um sonho.

.......................................................................................

