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Santiago de Compostela: III Encontro Internacional sobre Políticas de Intercâmbio 
28.11.2012 03:41

A Cena Lusófona e o Centro Dramático Galego promovem em Santiago de Compostela,
entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro, o III Encontro Internacional sobre Políticas de
Intercâmbio no âmbito das Artes Cénicas (EIPI). O ensino artístico e a ligação entre as
empresas e a cultura são os temas em destaque desta terceira edição, que servirá
igualmente para fazer a apresentação pública na Europa do projecto P-STAGE.

Na sequência das edições anteriores, realizadas em Coimbra, Portugal (2009) e Teresina,
Brasil (2010), o Encontro, que tem lugar na Cidade da Cultura de Galicia, reunirá dezenas de
profissionais e instituições oficiais da Galiza e dos vários países de língua oficial portuguesa.
Tem como objectivo aprofundar a troca de experiências e estreitar os laços de
interconhecimento entre os diversos parceiros, estimulando o surgimento e o
desenvolvimento de novos projectos de intercâmbio no universo da lusofonia.

O programa completo, que pode ser descarregado aqui inclui duas mesas redondas, no dia 1 de Dezembro, subordinadas aos temas "O
ensino artístico na Galiza e na CPLP" (11h00) e "A empresa e a cultura" (17h30). No terceiro e último dia, pela manhã, discutir-se-á "O
Intercâmbio cultural no espaço lusófono: dificuldades e potencialidades".

Para além dos debates, a organização, feita no quadro institucional da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da
Xunta de Galicia oferece aos participantes um vasto programa de actividades paarlelas, que inclui dois espectáculos de teatro galego - "O
Profesional", do Centro Dramático Galego  (30/11, em Pontevedra) e "A Tempestade", pela Escola Superior de Arte Dramático de Galicia 
(01/12, em Santiago de Compostela) - e visitas às exposições "Culturgal - Feira das Industrias Culturais"  e "Gallaecia Petrea".

Finalmente, a ocasião será ainda aproveitada para fazer a apresentação pública na Europa do P-STAGE - Portuguese-Speaking Theatre
Actors Gather Energies, um projecto internacional desenvolvido em parceria pela Cena Lusófona (Portugal), o Elinga Teatro (Angola) e a
AD-Acção para o Desenvolvimento (Guiné-Bissau) com o financiamento da União Europeia e do Secretariado dos Países ACP, no âmbito
do programa ACP Cultures. O Centro Dramático Galego é um dos associados deste projecto, a par da Sol - Movimento de Cena
(Salvador, Brasil), do Centro de Intercâmbio Teatral de São Tomé e Príncipe e de várias instituições portuguesas.

Os debates do III EIPI são abertos ao público, sendo possível fazer inscrição prévia no site da Cidade da Cultura.
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