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"As Orações de Mansata" no Teatro Garcia de Resende em
Évora
06/11/2013, 14:20

“As Orações de Mansata”, do guineense Abdulai Sila, vai estar em cena no Teatro
Garcia de Resende, em Évora, na sexta-feira e no sábado, abordando a corrupção,
luta pelo poder e violência de vários regimes políticos.

 

A peça teatral é uma iniciativa da companhia A Escola da Noite, que a estreou
recentemente em Coimbra, em coprodução com a Cena Lusófona, a Companhia de
Teatro de Braga e o Teatro Vila Velha (Brasil).

O espetáculo, explicou o Centro Dramático de Évora (Cendrev), foi concebido no
âmbito do projeto P-STAGE – IV Estágio Internacional de Atores.

Em palco, dirigidos por António Augusto Barros, vão estar 13 atores oriundos de
Angola, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

A peça está baseada no primeiro texto dramático impresso da literatura guineense,
igualmente intitulado “As Orações de Mansata”, que oferece “um impiedoso retrato
dos mecanismos de corrupção, luta pelo poder e violência extrema que caracterizam
vários regimes políticos em todo o mundo”.

Um conjunto de fatores que, acrescentou o Cendrev, também tem “marcado, de
forma trágica, a realidade da Guiné-Bissau nas últimas décadas”.

“A busca das Orações de Mansata, as quais 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”, relatou a organização.

A realidade de “uma certa África contemporânea” é ainda retratada “através das
tensões entre as culturas ancestrais e o crescente impacto da globalização”, referiu o
Cendrev.

O espetáculo é interpretado por Amador Fernandes, Ella Nascimento, Emílio
Lucombo, Igor Lebreaud, Jorge Biague, Marleny Musa, Miguel Magalhães, Paulo
Figueira, Ridson Reis, Rogério Boane, Solange Sá, Trindade Gomes da Costa e Wilson
de Sousa.

A cenografia está a cargo de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano e os figurinos e
adereços são de Ana Rosa Assunção.

Jarbas Bittencourt é o responsável pela direção musical, enquanto o apoio
coreográfico/movimento é “assinado” por Zebrinha e o desenho de luz está a cargo
de Fernando Conceição.

A “visita” desta peça ao centenário Teatro Garcia de Resende é organizada pelo
Cendrev, no âmbito do Programa “Culturbe – Braga, Coimbra e Évora”.

Autor: Agência Lusa
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