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Tuesday, 26 November 2013

PESQUISAR

Teatro

As Orações de Mansata

São já as últimas sessões da digressão do espectáculo
“As Orações de Mansata”, de Abdulai Sila.
É uma iniciativa da Cena Lusófona e estará em Évora e
Campo Benfeito (em Castro Daire) nos dias 08, 09 (no
Teatro Garcia de Resende) e 15 de Novembro (no
Teatro do Montemuro).

Trata-te da primeira obra deste autor, com influência da
literatura guineense. Retrata os “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”, dizem os promotores.

 

Neste contexto, são as Orações de Mansata que
conseguem prover os poderes para dominar a
população. A busca por estas orações originam uma
aventura de traição, tortura e um ambiente em que se
banaliza a morte humana.

 

A realidade africana nem sempre é vista de uma forma
acertada. É ainda conhecida pelas culturas ancestrais,
em que é abundante a poligamia e a ligação ao

sobrenatural. Contudo têm havido mudanças promovidas pelo impacto da globalização.

 O espectáculo já anda em estrada desde 17 de Outubro e já está a acabar a primeira fase da digressão. Na
próxima fase, prevista para 2014, saem de Portugal e visitarão Salvador (no Brasil), Galiza (em Espanha), Guiné-
Bissau e Angola.

Em Portugal estas são as últimas oportunidades para assistir esta encenação do texto de Abdulai, a não perder.

Inês Pereira

< Voltar

Registo

Registe-se no Jornal Hardmusica e receba a nossa
Newsletter

Actualidade

Oskar Negt fala sobre crise de
“ilusão cultural” e
“polarização” na Europa

Goethe-Institut recebe
conferência de filósofo alemão para uma discussão
acerca da sociedade europeia.

Exposição "Geração 2013"
inaugurada no Barreiro

A exposição "Geração 2013"
será inaugurada na Galeria de
Arte do Barreiro a 23 de
Novembro pelas 18:00.

Rota do Oriente encerra com
performance que cruzou várias
culturas

No Museu do Oriente terminou o
Festival Rota do Oriente com um espectáculo
evidenciando o cruzamento de culturas de Portugal ao
Oriente.

 

Últimas notícias
Fechou o King e a atenção pública foi
mínima

2013-11-26

Fernanda Montenegro e “Lado a Lado”
premiados em Nova Iorque

2013-11-26

Cesário Costa no Brasil para dirigir a
Orquestra Sinfónica de Brasília

2013-11-26
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