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P-Stage
O Teatro acima de tudo.

O quê?

Projecto de formação, criação e difusão teatral.

Quem?

Liderado pela Cena Lusófona, o projecto é uma parceria
com a companhia de Teatro Elinga (Angola) e com a
ONG AD-Acção para o Desenvolvimento (Guiné-Bissau),
tendo ainda como associados o Centro de Intercâmbio
Teatral de São Tomé (São Tomé e Príncipe), o Teatro Vila
Velha (Salvador, Brasil), as companhias de teatro
profissional A Escola da Noite e Companhia de Teatro de
Braga (Portugal), e o Centro Dramático Galego (Espanha).

Como?

Realização de oficinas de interpretação, construção de um
espectáculo em co-produção internacional, circulação
internacional do espectáculo produzido, realização de
oficinas de iluminação cénica e realização de um

documentário sobre todo o processo de formação e construção do espectáculo.

Porquê?

Para fomentar a formação, criação e difusão teatral no e pelo universo lusófono.

Onde?

Luanda, São Tomé, Bissau, Coimbra, Salvador da Baía.

Quando?

2012 – 2015

 

 

… saiba mais aqui:
Página Oficial P-Stage

 

 

 

Fala o Projecto …
 

Entrevista a Pedro Rodrigues, gestor de projectos da Cena Lusófona
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O que é o P-Stage?
 

É um projecto de formação, criação e difusão teatral que surge na sequência de três edições
anteriores dos Estágios Internacionais de Actores da Cena Lusófona. Concretamente, o P-
Stage oferece acções de formação teatral em três países africanos – Angola, Guiné-Bissau e
São Tomé e Príncipe – concretizadas em três oficinas de interpretação, em cada um dos
países. Estas oficinas são dirigidas por encenadores profissionais e destinadas a membros de
grupos de teatro desses três países africanos que integram o projecto. Na sequência dessas
oficinas, e num segundo momento, constituímos um elenco internacional composto por
actores amadores africanos seleccionados a partir dessas oficinas e por actores profissionais
portugueses e brasileiros com o objectivo de construir, em conjunto, um espectáculo de
teatro – que, nesta 4ª edição, é a peça As Orações de Mansata, um texto dramatúrgico escrito
pelo guineense Abdulai Sila . A apresentação do espectáculo teve início em Coimbra,
Portugal, e vai conhecer agora uma digressão internacional por Angola, Brasil, São Tomé e
Príncipe, Portugal e Espanha.

 

 

O que se espera criar, mudar ou agitar com um projecto destes?
 

Pretende-se criar e fomentar as relações entre a comunidade teatral lusófona. Existem
comunidades teatrais em cada país. A ideia é que estas comunidades teatrais se conheçam
bem e fomentem a circulação de espectáculos e de informação entre si. O P-Stage actua
junto dos actores, dos grupos de teatro e das instituições no sentido de, por um lado, chamar
a atenção para a importância do teatro na lusofonia e mostrar, através da prática, como é
possível, apesar das diferenças culturais de organização, das diferenças ao nível de estágios e
de níveis de profissionalização, fazer projectos em comum e chegar a resultados bons e que
podem ser apresentados em qualquer um dos contextos e países lusófonos.

 

 

São vocês que seleccionam os actores?
 

Houve dois processos distintos de selecção de actores. Os actores de Angola, Guiné-Bissau e
São Tomé e Príncipe, que são de teatro amador, foram seleccionados a partir das oficinas,
anunciadas publicamente nas cidades onde iam decorrer. Inscreveram-se à volta de 30
pessoas em cada um dos países e acabaram todas por fazer essa oficina. Dentro destas
formações, seleccionámos três actores angolanos, dois são-tomenses e dois guineenses. Os
critérios foram o desempenho de cada um dos actores na oficina e, por outro, as
necessidades do elenco impostas pelo texto escolhido para o espectáculo. Isto teve
condicionantes ao nível da selecção entre homens e mulheres e ao nível da estrutura etária.
Quanto aos portugueses e brasileiros, que são actores profissionais, foram indicados pelas
três companhias de teatro parceiras da Cena Lusófona neste projecto – o Teatro Escola da
Noite e Companhia de Teatro de Braga, em Portugal e, no Brasil, O Bando de Teatro Olodum
de Salvador da Baía.

 

 

Há algum perfil dominante nos actores que vos procuram?
 

É um perfil genérico. Nós damos alguma prioridade aos jovens actores. Aliás, este estágio, que
vai na quarta edição, destina-se preferencialmente a jovens actores. Sobretudo por uma razão
prática, são normalmente pessoas com mais disponibilidade para poder estar fora do país por
uma temporada longa e também porque acreditamos que isso aumenta o efeito e as
possibilidades de reproduzir a formação, transmitindo-a aos seus colegas.
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As companhias de teatro dos países que integram o projecto mostram interesse
pelo P-Stage?
 

O nosso objectivo é envolver as companhias e achamos que temos conseguido. Muito
cuidado na divulgação das oficinas e procuramos de alguma forma também ter isso em conta
na selecção dos actores para o elenco ter o máximo de grupos representados. Gostamos de
encarar os actores que são seleccionados não só como actores individuais, mas também
como representantes dos seus grupos. Isto, por um lado, porque enriquece o grupo, ou seja,
garante à partida maior variedade das pessoas que estão a participar nestas actividades e, por
outro, porque facilita o tal efeito reprodutor da formação. Para nós, é muito importante – um
dos objectivos também deste projecto – que, quando estes actores regressam para os seus
grupos, possam de alguma forma partilhar com os seus colegas e transmitir os ensinamentos
que receberam nesta formação.

 

 

E as comunidades não-lusófonas têm curiosidade pelo vosso projecto?
 

Curiosidade, sim. Sentimos que nos outros universos não lusófonos, há realmente interesse
pelo tipo de trabalho que desenvolvemos. O facto de esta edição do estágio internacional de
actores ter, pela primeira vez, financiamento internacional e não-lusófono – é financiado pelo
programa para países ACP da Comissão Europeia – revela que o interesse da actividade que
desenvolvemos é cada vez mais reconhecido fora do universo da lusofonia. Em Bissau, por
exemplo, sentimos grande apoio do Centro Cultural Francês de Bissau, onde foi aliás
apresentado o exercício final da oficina aí realizada, e será apresentado um dos espectáculos
na digressão internacional.

 

 

Que reacções tem tido o público?
 

Muito positivas. Tirando os exercícios finais das oficinas, sempre em sessões abertas, tivemos
dois momentos de contacto com o público. Um primeiro foi no final da primeira fase de
ensaios já com o elenco reunido, em São Tomé e Príncipe, em que fizemos não a
apresentação do espectáculo mas uma leitura encenada da peça. O outro foi nas várias
cidades portuguesas onde o espectáculo foi apresentado. Estávamos com grande expectativa
para perceber como é que o texto ia ser recebido, uma vez que foi escrito por um autor
guineense e os palcos onde íamos apresentar a peça tinham outras nacionalidades, ainda que
sempre lusófonas. O resultado foi muito bom. O texto fala de corrupção, luta pelo poder,
violência. São Tome e Príncipe ou Portugal são países em que, felizmente, estas realidades
não têm sido vividas de forma tão dramática como na Guiné-Bissau, mas sentimos uma
grande identificação com o texto e com a realidade ali descrita. Houve também uma reacção
muito positiva à mistura de sotaques que aparecem na peça. Nós trabalhámos muito para
isso, para que os sotaques não fossem apagados e se mantivesse, assim, essa diversidade,
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mas também para que o espectáculo fosse perceptível e compreendido por todos os públicos
nos diferentes países.

 

 

Além da diversidade, que outras riquezas não tão óbvias tem este projecto e que
um outro projecto teatral só angolano, só são-tomense ou só português não
teria?
 

A diversidade nas suas múltiplas vertentes é, de facto, a grande riqueza destes projectos.
Porque é uma diversidade que é cultural, de referências de origem das diferentes pessoas, é
também uma diversidade de maneiras de estar no teatro entre profissionais e pessoas que
fazem teatro de uma forma não-profissional. Portanto, há aqui um confronto muito rico com
determinado trabalho completamente diferente daquilo a que, normalmente, cada uma das
pessoas envolvidas está habituada, quer pela intensidade e ritmo de trabalho, quer pelas
condições em que o podem desenvolver. Enfim, é uma experiência que enriquece
individualmente cada um dos participantes. Há outro tipo de resultado interessante, mas que
demora mais tempo a ser visível: o impacto que tem no intercâmbio de conhecimento e na
facilidade de comunicação entre as diferentes comunidades teatrais dos diferentes países.

 

Em que fase está o P-Stage neste momento?
 

Agora estamos numa espécie de intervalo do projecto. Foram já concretizadas as oficinas em
Angola, Guiné e São Tomé e Príncipe, estreou-se o espectáculo e fez-se uma temporada de
digressão em Portugal – foi apresentado em Coimbra, Braga, Évora e Campo Bemfeito.
Entretanto os actores regressaram a casa e vão voltar a reunir-se em Março, em Portugal, para
uma nova fase de espectáculos que começa em Salvador da Baía, Brasil, no final de Março.
Depois, em Abril, fará uma nova digressão por Portugal e Galiza, em Espanha. Finalmente, na
segunda semana de Maio, estará em Bissau, e na segunda quinzena de Maio, será o
espectáculo de abertura do Festival Internacional de Teatro e Artes de Luanda, onde termina a
sua digressão internacional.

 

Um dos resultados do vosso projecto é um documentário sobre todo este
processo criativo. Quando é que podemos ter acesso?
 

Este documentário é uma novidade em relação aos outros estágios internacionais de actores.

1 de 1
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O P-STAGE no Rede Angola: “O teatro acima de tudo” | P-STAGE
[…] A reportagem é de Sofia José Santos e pode ser lida na íntegra AQUI. […]

CARREGAR MAIS COMENTÁRIOS

Todo o projecto está a ser filmado por um realizador profissional. Este produto do projecto é
muito importante pois permite-nos dar a conhecer às pessoas a riqueza desta experiência,
mas também aumentar as possibilidades de reprodução e fazer chegar estas experiências e
riquezas a mais pessoas. É o último momento do projecto e será disponibilizado ao público no
segundo semestre de 2014.
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