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A volta das Divas - as eternas musas dance
reinam absolutas nas pistas còm novos hrts. Joi

í p

retorna com tudo depois de um tempo òftistada

«i.-*

dos clubes; Ce Ce Peniston volto às paradas

f

% ,

J

Maiores, informações no disk:dénúiiéi3 -tel: 223 r

*

3<185.: @ Corão Uüxo'- ahtènódos, c/ubfaers e
descolados
[gi elegeram ò visugl^’dg e’stãçãõ:

com Finally (do trilha de Prisdila) numa versão

maqUiqgenriesGura, carregpdQieescprrida como nos-

dassic funk e a chiquérrima Diana King está

'■ j

atualmente em todos as rádios com Soy o Uttie

I

Prayer. Na linha de lançamentos, estão sendo
. ●
● ● ●
● %

/ '

>
/

série arité's e depois: corifirg dois mòmerifos do ex-

álbum do M People e The James Bond Project

ropper Marky Mark, agord um atorsério queass.ina

que conta com novas interpretações de Chrissie

.

Mark Wahiberg (ò esquerdo); depois do equivocado

Hynde (dos Pretenders), Shqra Nelson e Iggy

início dè cèrreiró como um bofay faeef contârite que

Pop pora os velhos temas do agente 007. Pra

-C*
,

f

●●

consagrou-se como modelo dbs cuecasCo/v/n-K/e/n,

bobogem! @ Bofe do Bem - falando em

um verdadeiro must entre a bibarada, Atualmente

música, aquende o capo do último CD do Club M

-i‘* í-

69 (abaixo à direita), um escândalo! Além do modelo

misturando seus looks a trechos do

B rosílig o Congresso Brasileiro de

iKoma Sutra e dicos de cofuné> enquanto
0 Triton joga o moçóda nã praia de

Prevenção o DSTs é AIDS no Centro de
Convenções. E para dezembro. o Grupo

calços xadrez e muito atitude. Imagem

Dignidade está preporando em

sucesso de Diana Ross, é o hino das barbiés norte-

1

americanGs atualmente. Infelizmente, disponível
apenas no exterior, pela gravadora Twisted (a mesma
do DJ Felipe Venâncio, tá meu bem!) @
Summer Fashion - as grandes marcas
estão arrasando nas coleções de verão.
A Zoomp (ò esquerda) parou tudo oo
Iãnç0r seu maravilhoso Pequeno

II

é tudo! @ Boc0 ri© Trombone - já é

..íI estilo 0 entrego do TrOféu Dignidade na

sucesso, mesmo entre as finos, © nov®

segunda quinzepa, premiando várias

projeto do Grupo Dignidode: Rompendo

personalidades pGranaenses que se

o Silêncio. Serve para denur!GÍ0ir

deStacoram no combate e prevenção a
Al DS. Incentivo P G ra que a luta

qualquer tipo de diserimin0ÇQ0 - contra gays, negros, mulheres, trovestís,
ii

o bonitõo está em evidência por causa do

■ Almanaque Zoomp dos Sentidos

se fazer a festa. Musdes, regravação de um antigo

●

lonçamento dó

conceituado Boogie Nights, filme Onde interpreta com
muita pmpetênci
cia um ator pornô da década de 70 famoso^ pélo
tamarlho dio seu h
"^struméntó de trabalho. Ao que parece, a vida imita a
arte e vice*^0. @ Sucesso nos Telas - falando dè cinema, está
cotadíssirna q
‘^'nebiografia do escritor inglês Oscar Wilde (abãixo à
^uerd 1) dò direto t Br/qrj Gílbeit que está arrebatando-as bilheterias no
Perra. Sõ e||;
'° s para o elenco composto pelos astros Stephen Fry e
Vanessa Redg^ove.
Quem
quiser maiores i nformações, o site na Internet é
WWW. oséarwilde com
® Agenda
- eis aqui os fatos mais importantes destes dois
últimos meses em Curitibano
● no dia 17 de novembro, foi lançad 00 livro Homofobiq
UFPR; nos dias 18 a 21/11 aconteceu ém

ser muito bom, as músicas são ótimas, perfeitas para
●

emitia dedaràções. homofóbicas, ele irônieamente

cair no sacolejo porque griteiro pouco é

.> s
.*» *

'k

anúndos.*de'Gdmrné dés’ Garçons^qu^dótipo gtrtnhó
over
corno'ria publicidade dev Dò/ce, & Gabbana.
Prá.^gíf tombqnddvtudo^O^Gostósãoida- Hofar.-r dd

aguardados ansiosamente Fresco, o últiirio

*●
r *

d.o.-OCorridoeexigir,próvjdêriGÍQs'.sérn',preoéup>ãç0es,
-pôrqúé-çúa identidade perniãhééera èm-si

Cardwell (00 centro), a primeira d/vo bolacha,
● 4

■

judeus, soropositivos, deficientes físicos, etc - e não deixor impune os

j intolerontes e ignorantes. Fora 0gir> basto preencher 0 formulário que está
; 0 disposição riG sede do Grupo onde podè-se ou não Gut0riz0r 0 divulgação

continue!

'Bye, bye! Gostou? Entõo

escrèva maridondo suá opinião e
aguarde 0 próximo núméro. Vai estãt
dèmois! Se jogó t

●

A noite é uma festa e não existe nada melhor do que sair,
conhecer gente nova, paquerar e transar com quem se gosta.
Como já dizia Tim Moia, vale tudo! Na hora da diversão, bom
mesmo é não ter regras pré-estabelecidas, deixando rolar o que
pintar no momento. Porém, ninguém quer arcar para o resto
da vida com as consequências de uma única noitada e, portanto,
alguns cuidados se fazem necessários e indispensáveis. Estamos
falando de AIDS e camisinha, uma preocupação de todos. A
principal forma de se evitara infecção pelo vírus HIV ainda é a
mesma: não ter contato com o sangue, esperma ou fluído
vaginal de outra pessoa. Para saber mais sobre técnicas de sexo
seguro riscos de contaminação e tratamentos, procure os postos
e organizações de saúde/AlDS locais, os grupos de apoio a
soropositivos ou o Grupo Dignidade.
Disque AIDS: (041) 200-1414 ou 0800-611997.
Sexo Seguro
^
^
● O que é considerado seguro? Beipr, masturbaçao mutua,
massagem, abraçar, se esfregar.
● No sexo com penetração anal ou vaginal use camisinha e
lubrificantes à base de água, como 1^ Evite outros tipos de
lubrificantes, principalmente à base de oleo como vaselina, que
podem danificar o preservativo durante a relaçao sexual
causando seu rompimento.
_
. Ao colocar a camisinha, deixe um espaço vazio no ponta
Dara o reservatório de esperma. Aperte o bico da c^isinho ate
Mir todo o or. Evite ejacular dentro do parceiro. Quando isto
ncnntecer, tome muito cuidado no momento de retira r o penis
nora que a camisinha não solte, espalhando o esperma retdo.
● Se a camisinha romper durante o oto sexual, retire o penis
imediatamente e coloque outra.
● Ftira o sexo oral com um homem, use a camisinha para evitar
o contato da boca com o esperma.
_
. Para sexo oral com uma mulher, assegure-se de que nao ha
ferimentos e cortes em sua boca e evite o sangue menstruai.
Aconselha-sè o uso de uma barreira de lotex entre a boca e o
clitóris como uma camisinha cortada ao meio, por exemplo.
● O contato, oral-anal é considerado de baixo nsco poro a
transmissão do HIV, mas de alto risco para a transmissão de
DSTs hepatite e parasitas.
, . . , .
. . e outros
^
● Não comparti he consolos (pênis de borracha)
is. Lave-os toda vez apos o uso com agua e
acessórios sexuais
' EVrte o uso excessivo de álcool e drogas que alteram sua
peSSrão da realidade e afetam seu julgamento perante as
S^açSs de contato sexual de alto nsco.
í-

á

Ipmbrar na dúvida, não transe. Prefira ficar a
vto dTS: Seguindo estas dicas simpies você
chegar as Via
a companhia da pessoa com quem
TÍndS aquela seísação de arrependimento e
m fdfdo dia seguinte. Sexo é bom sim, mas com
responsa bilidade!

Escolha sua caça pelo tipo

capa

humanos: o de coça e caçador. Atestando a diversidade da espécie, tem de tudo e para todos os
gostos. Seja qual for a suo preferência, antes de sair paro a batalha confira aboixo algumas
características que lhe permitirõo identificar mais facilmente suo futura
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rituais da noite
A noite é democrótica. Ao
contrário do dia, que para a
grande maioria é sinônimo de
trabalho e compromissos, a noite
constitui um espaço livre para o
lazer, cheio de opções. Você é
quem escolhe se irá descansor ou
agitar, ficar só ou encontra ra sua
turmo, ser você mesmo ou vestir o
modelóo da prima, vivendo suas
fantasias. E tudo isto independente
do sua idade, sexo, orientação
sexual, classe social ou condição
financeira, pois há lugares e
programas paro todos, gratuitos
ou não. Basta decidir o que fazer
e partir pra (esaçâo!
Curitiba possui foma de ter um
fraquíssimo roteiro noturno. É
cloro que ainda noo

universidades. Os bares do centro.
como o Bar 21, também sao
bastante populares, atraindo um
grande número de pessoas que
gostam de iniciar por lá o circuito
noturno, principal-mente òs
sextas. Os bares do Largo da
Ordem, além de atraírem turistas.
possuem uma clientela cativa bem
definida
e reservam algumas
surpresas a serem descobertas,
como o Ascot Bar, mas somente
para quem tiver espírito de
aventura. Os VIPs, descolados e
profissionais liberais procuram a
sofisticação sem ostentação de
lugares como Nick Havana ou Sun
Café . Os mais jovens dão
preferêncio para os bares em que

podem tomor

suas cervejas na
calçada. Fora do centro
encontram-se também ótimas
opções, principalmente na área do
Botei e odjacêndas. Os bares com
temática counfry e cyber sao os
mais recentes modismos na
cidade.
Para dançar, há de tudo: do
pagode ao tango, dos shows de
drogs ao
sexo explícito. Alg uns
lugares
são também casas de
shows de grandes bandas {Forum)
ou shows eróticos {Metrô, LidÔ)’
outros também funcionam como
cervejarias
,. .
(Alies
Bier);
ha ainda aqueles que diferenciamse pelo tipo de som {Palóciodo
longo ) ou pelo púbiICO

, etc).
rênciai (GLS, punks, teens,
0
Para maiores detalhes, vejO
Roteiráo aboixo ò direita.
l ugares,
Em comum, todos os
um
bares e boites,
e
b elecido e
código pré-esta
subtendido de com portamento,
s (inguagetT^
vestuário e ote
uritibanopróprios. No noite c
velho
com o„.
modernos convivem ● O noy^
guarda; meninos,
com transformistas
do
com covvbo/s
night bikers
tribos
Todos os
asfalto, etc.
agitos
e
reunidas no ca lor dos

Entre as mulheres, o estilo mais

eficazes para despertar nelas
simpatia e interesse imediatos.

Finalmente, nôo poderíam faltar
os alternativos, modernos,

Depois da abertura da Forum, elas

clubbers, mix, etc. É difícil rotulá-

clássico dentre os vários tipos
curitíbanos, elas são geralmente

agora também marcam presença
no Portão {mas somente em dias

los, mas muito fácil identificá-los:
óculos enormes, bolsas tipo

louras, andam em grupos

de show).

socolõo, cobelos de cores

estridentes e simplesmente não
vivem sem seus tubinhos pretos
indefectíveis. Também facilitam
seu reconhecimento: os cabelos

Outro tipo que vem se proliferando
com sucesso é o dos agroboys.
Vindos não se sabe bem de onde,

berrantes, pierdngs, tatoos e tudo
mais que esteja estampado na

compridos, as^saias curtas, as
meias fio 40 çóm botas de streích

country corriò'0-DWe's e o Celeiro,
ser
mas também po.i^em
encontrados em abundância na

à parte. A pista de dança é o local
certo para paquerá-los e você

Av. Batei, sempre com suas^^p/c/c

pode impressionar se souber os

cano alto. Esto turma jó se tornou
a marca registrada do Batei e

eles_fgzem a festa nos bares

empolga dos costumam
fazer churrasco no carro,
ali mesmo na rua. Chapéu
Ide

vaqueiro,

botas

jcowfaoy e cerveja na mão
/completam o look
ron cheiro. Seu nível de

proporcional ao barulho de
seus pneus ao arrancar ou ò

número e a variedade de
bares oinda é maior que o de
bootes, e os mais baratos e
divertidos são geraímente os
de estudantes, próximos das

quantidade de cavalos de
I pau que dão na esquina. Hit
'porode obrigatório; CD
toda
a
^Amigos
e
"" discografia do Asa Branca.
Garotas que gostem de
desfilar com o tc/ion
suas
empinado em
motos possantes são
melhores

I
y

nosso jornal realizou esto exclusivo com o top
DJ Felipe Venôncio, 28, considerado

f

atualmente uma dos personalidades mois
importantes da noite e um dos maiores

k

expoentes da cena dance nacional. Confira;

Som atual - VbuVe gof to Pray,
último single de Joi Cardwell
Quem gostaria de mixar - a
diva gorage Rochelle Fleming
Qube do momento - O novo
Lurox dc BH ondo toco às

para a vfoíieta da emissora
do A/ô, Qíílí/no/ D\re\amentedo.i^derground
para o Domingo
Legal!
Otamosigii^nas os tipos mais
frequentes, mas se você não
se encalâ)u com nenhum
destes,E® perca a esperança;
também pndam por aí barbies,
drag queens, punks,
perua^

góticos, skatistas,
top models,skinheads,

animado. Largo do Ordem, 59 F. 222-8286 Agnus Dei - Simples, poro I'
0 povo GLS. Av. Mal. Floríono, 1500 Centro F 225-4402 Só P/ Moiores

(

Snooker Bar - novo. Al. Cabral, 164 Centro F. 233-8383 Sheena - happy
hour descolado. R. Inácio Lustoso, 530 Sòo Francisco F 224-4708

s

Moxl Frango Bar - rop e psychobilly R. Inácio Lustosa, 560 Sõo Francisco.
Parnaso Café ● bar de fotógrafos, mos nõo só. R. Teixeira Coelho, 137 [
F. 342-8136. Heineken Bar - ter a dom, o partir dos 18h. R. Sete de n
Abril, 47 F. 264-9047 Stomp - em cimo da loja de ferragens Brasii. ^
\ Lorgo da Ordem, 139. Fire Fox - simples, popular e divertido.
|
\ Ferve mais quem estiver sentado fora. Para estudantes. R. Jaime "
\ Reis, 46 Largo da Ordem F. 232-7348 Tuba's - ao lado do
«vTA
Fire Fox. Mesmo estilo, mesmo público. R. Jaime Reis, 50
Largo da Ordem. Pier 670 - piano bar, música ao vivo. Ai.
4flB|à

, ^/
'"■i

Dreoms (Joydee) como tema

BARES Sol Grosso - rústico, com mesas de madeira, mas muito

Aproveitando suo passogem pela cidade por
ocasião do lançamento de seu último CD,

edições locais do Mercado Mundo
Mix. !^s de íechno, andam meio
em baua desde que o SBT
reso I vetxaproveitar seu hino Plastíc

^^ntes, bichos-grilo, rockabillys
e, pasmem!, até gente comun, se
Hem que este último tipo
candidotas
a
está
em franco processo
com panheiras fi
r /
d
e
extinção.
ideais.

Entrevista
D| Felipe Venáncío

I

Orb ou Circus, como umo atração

,
'ups de portas escancaradas.^ passos dos dips do Jamiroquai.
Clones do estilo Cyber punk, eles
som
aquele
jouvindo
/ como 0 Alies Bler e a Konys.
V
só sentem-se verdadeiramente em
O local
'maneíríss/mo
no
último
mais propício ■
mais
casa quando frequentam as
Os
o I um e

leque de opções de uma São
Paulo, por exemplo. Mas São
Paulo é apenas o maior centro
urbono da América Latina.

opções sim, mesmo para
quem está sem dinheiro. O

copo da última 1-D. Estão sempre
na frente de clubes como Queen,

,reina absoluta em lugares

^machezQ é inversamente

portanto não há termos de

preso em potencial

popular é o dos patrícias.
Consideradas 0 caso mais

possuímos a quantidade e o

comparação. Existem vários

1

7.

À noite, Curitiba transforma-se em uma imensa selvo onde desenrola-se o jogo mois antigo entre os

Cafarol, 670 São Francisco. Tragos Largos - petiscos, pizzas,
caizones e sandubas. Frequência estudantil. R-Trojano Reis,
21 Largo da Ordem R 232-2231 Schworzwold (Bar do
Alemão) - o mois trodidonol do Largo, Clima típico de
uma confino alemõ. Experimente o drínk submarino. Para
chegor cedo, se ..quiser sentar. Largo da Ordem, 63 R
253-2585 Scjndit
. - símpófíco e descolado, promove
l^rincçsa Isabel. 4óS Carilro F. P74-

7
DJ preferido - Tony
Humphries (NY)

■á

I

>■

Melhor momento - "Festa Vol do
carnaval de 96 no Rio, com
ga-show da drag Ru Paul e pre
sença de 2 mil pessoas.
Tudo foi perfeito.
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locais. Também obre para almoço, que é um must.
R. Francisco Torres, 272 F 263-4884.Saloon Country I
Bor - climo western, com música country e sertaneja. I
*/
Touro mecânico,e o melhor: campeonatos de quedo I
de braço mosc. efem.i R. João Borscto, 580 F. 347-1950. I
Zirigdum - MPB, pagode, reggae e oxé poro universitários. Av. I
Pres. Gefúlio Vargas, 3309 B F 242-7041. Travessia - barzinho jovem com I
shows acústicos de MPB. Av. Iguoçú, 2304 R 277-2982. Crossroods - blues e I
clássicos do rock. Av. Iguoçú, 2310 Água Verde F. 243-371 1. Hermes - bar I
tradicional, um dos mois antigos da cidade. Jazz, blues, MPB. Av. Iguoçú, 2504 I
F. 242-2093. Celeiro - country e sertonejo ao vivo. R. Mol. Floriano, 4845 F 376- I
5379. Montego Boy - teens e surfistas. Reggoe e hard rock. R. Cel. Dulddio, 517 I
r
F 323-5956 Moinho Dom Pedro - happy hour preferido dos universitários. Al. Dom J
Pedro II, 602 F. 243-2916. Tex Mex - comida tipica mexiaona. Todos os dias, a portir
das I8h. Av. Silvo Jardim, 2487 F. 244-8013 Pudim - famoso por seu x-saloda. Pço. do
Redentor, 322 Sõo FronciscoF 323-1553. Pollo Pub Bor-chiquérrimo, bordo Hotel Bourbon,
só poro finos e descolodos. Dr. Muricy esq. com Cândido Lopes, 102 Centro Beck's - pratos
' exóticos como rã, corne de onço, etc. Happy hour preferido dos advogados. R. Brasilio Itiberê,
3651 Água Verde R 242-7232. Caffé Giuseppe-jazz e hoppy hour poro clientela variado, de executivos
a adolescentes. R. Comendador Araújo, 489 Centro F 222-7408. Alter Ego Bor - axé, sambo, reggoe.
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emergente. R. Dom Pedro 11, 321 Batei F. 232-6551.
|
Tripp’s Bor - cyberbor de internoutos, com
computadores e tudo. R. Nsa. Sra.
Aparecida, 405 Seminário F: 242-7070
Billy Sandwiches - ótimo pedida para
aquele lanche de fim de noite. R. Martim
Afonso, 869 Centro F. 225-6789 Cactus
Jack - onde era o antigo El Mago no
Barigui. Av. Nso. Sra. Aparecida, 1875 F 2445956. NanWn Hoppy Hour- comes e bebes exclusivos.
R. Mateus Leme, 885 F 253-0815. Curoçoo - point
preferido dos jornalistas, com festas e exposições que
agradam bolzacas e feens. R. Sen. Xavier da Silvo,
210 São Francisco F 224-6086 Mississipi Blues Bor blues, shows acústicos e drinks especiois. Pço.
Espanha, 27 Batei F. 225-7591. Rebeilion - estilo
1 medieval, rock e blues. R. Corlos de Corvalho, 1262
NIck Havana - hors concours entre os descolados I
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zo^y iun yoTe - .noppy fiuur cmc, point au luveniuue
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GRUPO DIGnISÃdT

Shows 00 vivo. Av. Iguoçú, 2082 F. 244-9935 Dromedário - totalmente underground, jo foi também os miticos
Poeta Maldito e Dolores Nervosa. Punks e outsiders. R. Vicente Machado, 194 Centro F.244-5297. Lino's Bor - sem luxos,
s R Auqusto Steffeld, 392 Centro Alies Bier Cervejaria - point da juventude bem comportada. Gente bonita, o fim de
ponto de encontro de todas
/^ochado, 866 Batei F. 322-9671 Woldo XPicanho - onde todos se encontram no fim da noite. Lanches
Lher Doquerar e dançar na pista on
●
,
_ „
n_ 250 - Alto do XM em frente o pço. das Noções. Cachaçoria Aguo Doce - 200 tipos de
deliciosos. Em três endereços: R^ Cruz
nrhaco poro queni gosta. K. Maree
Ar, Teatro Guaira, point de atores,
ite Mesos de sinuca, juke box e ge
a
●
músico country, koraoke. K. rig
'"“.Tr'q°
=1 - "■
pro

Sino

jado da PUC F. 330-1515, r.

longe de oglomeroçôes.
E}dstem certas regras básicas para
R
Ms ou brigas, pois sempre
que sua noite^realmentefundone^^,,,^
Curitiba ferve mesmo só no fti
fe bra umo porrada poro os
semana, nõo há como luta^ iontra turidsos. Lugares coros não sõo
garantia de serem melhores ou de
isto. Durante os outr^ dias.
reunirem os pessoas mais
apenas algumas casas^oturnas e
bates-funcionam,
le-se quais 1 interessantes- Aliás, as finas
sãoequalotipode^rogramação l gostam mesmo é de uma boa
baixaria. Apesar dè ser 0 sistema
que oferecem. Dê Jsreferência oo
mais comum nos,boates, 0 povo
localfreqüentado^ía galera com
é totolmentè ovesso aos lugares
quem você mois sg identifica para
não se sentir^ ife rente" ou 'que coibram entrada m.als
deslocado. Nori^ida. nóo vacile ^onsumação mínimo, dando
àqueles que oferecem
em fôzera linhap^rtoWo e piontefrèe
pass,
entrado livre até
se;na entrada paral|Ver que tipo de
det^minado
hotórto,gerdlmènte
público habito o., lugar. Leve
das
24h. Informe-se
sempre consigoseujdocumento de
em td
identidadé e umo 4‘i''^'sinha, e
antesqub^pslocaisqueofereçem
.evite sair sozinho, ppis o noite
estavantageTRj^aflexibilidade.dps
.ento. Ao
horários, que võYteíS
costumo ápr mqis

dVHaqrjJifldlíwrmo' iôo!^
Kp.
n5p.‘bpt*. ■■b'
:
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iforado,
l^esse

estabelecimento poro outro. Nõo
aceite drinks ou bebidas oferecidas

dirige, no caso dè passar dós
limites na bebida, aconselhasse
deixar o carro estacionado em
local iluminado e bem trancando.
{alarme sempre é necessário) e Ir
para casa de carona com amigos
ou de táxi. Evite ficar namorando
dentro do corro de rhadrugado,
prfncipolmente próximo à terrenos
baldios e áreas com pouco
movimento. Para aqueles, que
forem uso de drogos, nõo é
aconselhável carregar 0 bagulho
consigo pois o polido está coda
vez mais eficiente dondò batidos
nas principois avenidas.
Precauções necessários para
quern não tem intenção de seríop
módel do c^p^^>^ibuna. Por
tOi

paro vbGê qu.e
está cansa
de ir aq mesmó
ótimo! A!taffie'spaB
point: v
noitaflinO; lugar de sempre .com

d'i^d,;ó)tíd.ííi.d^'.^i^dg'óifgíiite
por desconhecidos, pois podem
snTqüá[q^^-.íu^-^ói^ttféritadd~'.^conter substâncias com o objetivo^-^OTÍB déstinodas- o -confyóçer'
f{ó'^ ilÇSi,
.í^íbíltdntí^'1.6 Vj^pgnóiçio ^ roubá-lo
J.úgáfes novos. Acqbó ●ç.Çífn q
. « t. ..
t...v
'■^gh?i^'parG:,:e^á;'^^rt3 .qüpm
rotina!
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^227. John BulI - dimo de pub. oconchegonte. Av. Mateus Leme, 1201 R 974-5898 Café do Teatro - perto
„eral. R. Amintos de Barros, 154 Centro Snooker21 - poroda obrigatória, paro começar e/ou finalizar
^g^ios sáb. Av. Mol. Deodoro esq. com Dr. Muricy, 2° andor Centro F. Dixie's Country Bor - touro
Franco, 3555 Águo Verde F. 244-3898 Ascot Bar - único que possui 0 maravilhoso Absinto. Tu - do! Se jogue
qÁc/pjc gar - pop, rock, festas, per/ormonces e muitos universitários. R. Imaculado Conceição, s/n, ao
rock oo vivo, cpreson.oçõo de bondes locois. R. i.upevo, 111 Al,o do XV

●

divertido. Som mecânico (donce) e oo vivo (axé, sambo, pagode). Público GLS. Mal. Floriano, 1535

pA p A

PANÇAR^GIqssic - simp es, mo
ç* ri o 1250 - com 3 pistas, pago
Rebouças u i
Qrb Future Club

gg^níry, rop e flashback. Av. Paraná, 1250 Bococheri Sistema X - duos pistas e som pop. R. Francisco
descolado, avant garde, etc, sob o comondo do dinâmico Giso. Som diferenciado a cada dia da
Marinho, 636 Centro F. 224-3403 360 Graus - em uma pista, dance, noutra muito rock e vaneirõo.

Zardo, 5/ u
sem
Aos

p^ingos funciono como bor.
F. 278-2912 El Mago - casarão antigo com três ondores, bar e pista populares. Frequência íeen. Dr.
Fl oriono, 8155 io
qqj domingos. Com shows de drogs e transformistas. Agora novomente com o corismática
2^3922 La Belle - urn dos un- f 224-8583 Queen Mix Club - dois ondores, classe A. Com os mais fervidos go-go boys do praça. Al.
Muricy, 1089 Cenro .
^g 5etembro, 3543
Columbia Snooker Bar. Confira! Al. Cobrol, 521 Centro F.973-5371 Rave - gente lindo, déoor luxo
Helizionne no comon 223,4252 Etéreo Club - novo. n^
Pedro II, 250 Botei F233-4692 Cabaret Pogliocci - QG oficial dos alternativos. Som pop/rock
Cabral, 421 Centro .
jg^jg '^'^®'’®"If272 2881 Moustache Sound & Dance - danceterio gigante. Donce, rap e pogode para teens. Av. Munhoz
^DJs oritenados. bempr.^y^.^^
_ 3, cgntro
● t de diversos tribos. Som e décor undergrounds. Famoso por suas festos after hours. R. Sõo Francisco,
rtdergrounc/ mesmo- ●
p253-444l Circus 'P^"\
93 Centro F. 232-0209. Konys ● closse A. Programação diferenciado o coda dia do semana.
Ü Rocha Cabral, 1500 0 r
(ocoís. Al. Júlio a
jg maiores de 18). R. Comendador Araújo, 687 Batei F.224-605l.Notion House - local para
oi 3 Centro El Rancho - oxe
domingo (proibida o
p Eurides Cunha, 140 Água Verde F. 243-0495 Legends Underground Club com pista ofter
n

cI

taque poro ° Sunday ee
or com infra poro bor e
Pe■r^ai5sance todos os so

g^^elente po^ festas
^ partir das três
- ggarde.

Túio com
^ Qfitrar sua coro-me

^

l^ecônico-

Forum - cosa de shows

^A

Moderno, gente linda e som impecável. R. Muricy, 949 Centro F.233-4749 Palácio do tango ^g fcmgo e gafieiro com boilcrinos da coso. Todas as semanas têm Terça do Encontro, poro
Destiloria Brasil - dois pisos, um com pista dance (aos domingos) e outro com bor e touro

Reis, ^ 34^^J^224^ha, 1504 Bococheri F 253-4441
Av.
a, Com pista menor anexa, para festas especiais. R. João Palomeque, 80 Portõo F. 347-

?

^5 populores. Av. Pres. Getúlio Vargas, 3303 Águo Verde F.242-6581 Zimbobwe - show de

|

dance em gem^Tonkawa - novo. Antigo Hangar. Dr. Muricy, 111 i Centro F: 232-0647 Phoxy - coso de shows com
nTrhic - pogooe e
F 342-oo3 ^ '
-2 Fàbriko - ótimo local para testas, bazares e eventos específicos. Ás vezes rolam shows

g
í

4000 ^^^ImIuoçu, 2074 Aguo
bandas =nm mecânico. Rronfiro o pmS
bandas
I c de teotro tombem_
eespetó

SHQWS
de espuma

.banhos

.An iSmin,

"”"tó eWl» '

feminido no y
com o luto

'

280 Tel.: 25J^;

em frente a prç. do Expedicionório. Alto do XV.

. i^xuosos. R. Comendador Aroújo, 180/14 Centro F 322-4858. Dico's Tropicoliente Boite Show
de smp Cadeira de Tortura. Vá pra ver qual é. R. André de Barros, 715-A Centro F.222-9745 Metrô
da
161 Centro F.224-1366 Star Dust - shows de revisto, strip e sexo explícito. O palco está o
I Av. Visconde de Nacar, 1067 Centro F. 224-5608 Moonlight - um dos pioneiros. Atrações
9»"* banho de espumo . R. Nunes Machodo, 31 i Centro

C<X
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Nodo para un Solo Destino - 8'- Julian Hernandez(MEX)- video
Venidas e Solidas - 5'- L. Montserrat(MEX)- video
Presságios ■ 14'- Lisi Montserrat(MEX)- video
Latex - 5'- Mario Arteago(MEX)- video
Hasta que Encuentres Ias Gardênias - 10'- Mario Arteaga (MEX)video
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Comemorando sua quinta edição, o Festival Mix Brasil da
Diversidade Sexuol - maior evento do gênero da América Latina confirma sua vinda à capital paranaense onde desde 1993, ano
de seu surgimento, tem comparecido sempre na mesmo data Dia 1 de dezembro - Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, numa
iniciativa do Grupo Dignidade/CEPAC - Centro Paranaense da
Cidadania com o apoio da Fundação Cultural de Curitibo, Secretaria
Estadual de Saúde do Paraná e Secretaria Municipal de Saúde de
Curitibo. Sõo mais de 50 filmes e vídeos de 14 países que têm
como temático as diversas manifestações da sexualidade e
prevenção a AIDS, incluindo produções recentes de outros festivais
internacionais como Tokyo Lesbian and Goy Film Festival, New York
Experimental Film Festival, Mix Mexica, South African Lesbian and
Goy Film Festival e Los Angeles Gay and Lesbian Film Festival. O
Mix Brosil começou no dia 6 de novembro em São Paulo e parte
em turnê por mais 7 cidades brasileiras, entre elas. Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Fortaleza e Recife.
Evento - Festival Mix Brasil em Curitiba
Data - 1 a 4 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 17 òs
21h
Local - One Ritz, R. XV de Novembro - Centro
Formato - nove sessões de curtas e três de longa-metragem (12
sessões no total), inéditos e legendados
Ingressos - R$ 3,00 por sessão, R$ 1, 50 c/ carteira de estudante os filiodos do Grupo Dignidade que apresentarem a carteira não
pogom entrada
On line - VAVw.mixbrasil.com.br
Evento paraleio - Exposição de posters sobre campanhas de
prevenção de vários poises da América Latina no hall do One Ritz.
Lançamento do fanzine Quadrinhos Sujos II da Gibiteca de Curitiba.

prograaaaçao
DiA 1/12
17h - aberturo - curtas: Pares Discordantes - 26'- entrada franca
Um Dia Qualquer - 6'- Sérgio Reis (RJ-BR) - video
Pares Discordantes - 20'- Reginaldo Biones(SP-BR)- video
í
19h - curtas: Os Heteros Devem Estar Loucos - 64'
Piccola Crônica - 10'- Humberto Neiva (SP-BR)- 16mm
Domingo no Campo - 10'- André Sturm (SP-BR)- video ,
A Origem dos Bebês - 14'- Anna Muylaert(SP-BR)- video ^
,.i
O Último Beijo - 6'30"- Lincoln Shedd (SP-BR)- video
Minha Trepado com GeraldThomas-5'40"- Luiz Venôndo
(SP-BR)-video
Razão - 15'- Randall (SP-BR) - video
A Lâmina do Desejo - 13'- Paulo Carvalho (RSBK) - video
21 h - longa-metragem: Alive and Kickina - 95'- dir.
Nancy MackIer(EUA)- 35mm

(f.

DIA 2/12
i 7h - curtas: Testosterono - 72'
Front Room - 1'27"- dir. Pierre Yves Clouin (FRA) -

video

Hortus - 3'- Domenico Cappello(MEX)- video
En Memono de íos que aun han Muerto - 5'- Domenico Cappello
(MEX)- video
Victimas dei Pecado Neollberal -15'- Ximena Cuevas(MEX)- video
Asíse Quiere enJalisco - 8'- Agustin Calderon(MEX)- video
Directomente al Gelo - 13'- Mater Suorez(MEX)- video
21 h - longo-metragem: Hustier White - 96 - dir. Bruce La Bruce
(CAN)- 16mm
DIA 3/1 ?
17h - curtas: Formas He ViHn.80'
Dia dos Anjos - 14'- Roberto Jabor(RJ-BR)- video
Temptotiqn ■ 3'- Guy Sagit (ISR) - video
Arquwo 0- 15'- Marcelo Carter(SP-BR)- video
Menino Veneno - 15'- Billy Castilho (SP-BR) - video
Toromo no Tarama - 7'18"- Stéphane Ly Cuong (FRA)- video
A Full Cup - 15'- Jodie B. Myers(EUA)- video
Amoníe - 3'- Silvia Hayashi(SP-BR) - video
Estranhos Pêssegos Estrangeiros - 8'Roberto Jabor (RJ-BR)- video
19h - curtas: Qustrg_Cgsos_de_Bodv
Alt - 53'
Um Caso de Body Art-24']5"- João
Guimarães (SP-BR)- video
Clovis Irigaray /Fragmentos - 7'40"A. SanVanna (MT-BR) - video
Eleven - 1 1'- Monique Lobo (EUA) video
O Pou de Borracha -15'- Ida Feldman
(SP-BR)- video
21 h - curtas: Ooze.- 70'
Cul en L'air - 4'- Pierre Yves Cloui
(FRA)- video
MyCunf-6'-D.Strutt(CAN)-video
Everybody Loves Nothing - 11'- Steve
Reinke (CAN)-video

video

'

Sniff- 5'- Ming-Yuen Ma(EUA)- video
Piss Loops -18'- Steve Reinke(CAN)- ●
video
Tedhing - 4'- Yoong Hoon Choon (EUA) - video
You Soy Morra and I Say Mariah - 7'- Dave Coilins
video

i 9:.

.
J

'^^’°'-en^iQ - 12'- Caroline Koebel (EUA)- video
nons. Ub;ecí of Desire - 3'- Morgie Scnibbe(EUA)- video
DIA4Z12
17h - curtas: MlXArtg.-59'

- 5'- Fernanda Ramos (SP-BR) - 35mm
Soethovon - 16'-Carlos Gorbasa (RS-BR)

\

- video

'i ^^^lou-7'20"- Pedro Innocente(PR-BR)- video
t Com 0 Oceano Todo poro Nadar - 19'- Karen

4

i

Harley (RJ-BR). video

,

Paixão

j

video

I

19h-curtas: GLS Repórter. 101'

- 15'- Jefferson Rodrigues (SP-BR) -

I

'

Eros - 4'43"- dir. Ramon Navarro Souto(MG-BR) One Way - 30'- F Carmino, J.Souza (PE-BR) ● video
Negative - 7'- Erie Welsh (EUA)- video
Romeo -t Romeo - 18'30"- Biassino Gesualdi (SPBR) - video
Sabrosuro ■ 3'- Janelie Rodriguez(EUA)- 16mm
Better Late - 8'05"- Jessica Yu (EUA)- video
19h - curtas: Amor ò Mexicana - 54'

A Rbn By Bruce LaSrucsaid Ríek Castro

/

L

V - 8'- Ruth Slinger (SP-BR) -

■

‘'
-Andrade (SP-BR) - video
V&y - 27 - Clovis Costa (SP-BR) - video
Sex Fashion - 10'- Darcy Gomide (SP-BR)- video
Sex-P/ex - 15'- S. Miguez(SP-BR)- video
ser Repórter - 30'-(BR-SP) - video
2I h encerramento - longa-metragem: ShiniuisU
eoys - 96 - dir. Kim Longinatto/Jano Willioms (JAP) ^

m

