
28/11/13 13:07Orações de Mansata Versão impressa. Pravda.Ru

Page 1 of 2http://port.pravda.ru/news/sociedade/27-10-2013/35501-oracoes_mansata-0/?mode=print

Tamanho da Fonte  

Orações de Mansata
27.10.2013 02:11

As Orações de Mansata: co-produção internacional despede-se de Coimbra

"As Orações de Mansata", o mais recente espectáculo d'A Escola da Noite, despede-se
esta semana de Coimbra. O público da cidade tem até domingo para assistir ao resultado
da co-produção internacional que junta em palco 13 actores oriundos de 6 países de língua
portuguesa.

Ainda durante esta semana, terá lugar no TCSB a oficina "Dramaturgia na Cena
Contemporânea Brasileira", dirigida pela Professora da Universidade de São Paulo Silvana
Garcia.

Logo a seguir, entre 30 de Outubro e 2 de Novembro, a companhia de Coimbra recebe na sua casa a Mostra de Teatro Galego, que inclui
a apresentação de 4 espectáculos de quatro dos mais importantes grupos da Galiza.

"As Orações de Mansata", de Abdulai Sila, é o primeiro texto dramático impresso da literatura guineense. Ele oferece um impiedoso
retrato dos mecanismos de corrupção, luta pelo poder e violência extrema que caracterizam vários regimes políticos em todo o mundo e
têm marcado, de forma trágica, a realidade da Guiné-Bissau nas últimas décadas. A busca das Orações de Mansata, que supostamente
darão aos seus detentores os poderes necessários para dominar o povo, desenrola-se num processo em que a traição, a tortura e a morte
são reduzidas à banalidade.
Dirigido por António Augusto Barros, o espectáculo é a face mais visível do P-STAGE - IV Estágio Internacional de Actores, um projecto
de formação, criação e difusão teatral desenvolvido pela Cena Lusófona em parceria com diversas outras instituições nacionais e
internacionais, que conta com o apoio da União Europeia, através do programa ACP Cultures.

Oficina de Dramaturgia
Silvana Garcia, dramaturgista e professora da Universidade de São Paulo (Brasil), está esta semana em Coimbra para dirigir uma oficina
de 22 horas sobre o teatro brasileiro contemporâneo. Os trabalhos decorrem entre quarta-feira e sábado, no TCSB, e inserem-se na
abordagem que A Escola da Noite vem fazendo à dramaturgia brasileira contemporânea e que se materializou já na estreia de
espectáculos como "O Abajur Lilás", "Novas diretrizes em tempos de paz", entre outros. As inscrições estiveram abertas desde meados de
Setembro e a oficina conta com a participação de 20 formandos - actores, dramaturgos, estudantes do ensino artístico, entre outros.

Mostra de Teatro Galego
Encerrando o programa da rede Culturbe, que A Escola da Noite vem dinamiza desde 2010, o TCSB acolhe a Mostra de Teatro Galego
entre 30 de Outubro e 2 de Novembro. O Sarabela Teatro, o Teatro do Noroeste, o Teatro do Atlântico e o Teatro do Morcego trazem a
Coimbra quatro das suas mais recentes criações, no âmbito do intercâmbio "Troco x Troco", recentemente protocolado entre quatro
companhias portuguesas (para além d'A Escola da Noite, envolve a Companhia de Teatro de Braga, a Seiva Trupe e o Cendrev), as
quatro companhias galegas e quatro teatros da Galiza - Santiago de Compostela, Ourense, Narón e Tui.
Os espectáculos são apresentados entre quarta-feira e sábado da próxima semana e os bilhetes custam entre 5 e 10 Euros. Por 20 Euros
é possível adquirir uma assinatura para os 4 espectáculos.

TCSB
programação

TEATRO
AS ORAÇÕES DE MANSATA
de Abdulai Sila
co-produção Cena Lusófona / A Escola da Noite / Companhia de Teatro de Braga / Teatro Vila Velha (Salvador, Brasil)
até 27 de Outubro
terça a sábado, 21h30; domingo, 16h00
5 a 10 Euros
2h30 com intervalo > M/12


