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"As Orações de Mansata" no Teatro Municipal de Bragança

Vinte e sete: «As Orações de Mansata», amanhã no Teatro Municipal de

Bragança
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A peça de teatro A peça de teatro s Orações de Mansat"  de Abdulai Sila vai estar amanhã, dia 5 de abril,s Orações de Mansat"  de Abdulai Sila vai estar amanhã, dia 5 de abril,
pelas 21.30, horas no Teatro Municipal de Bragança, pelas 21.30, horas no Teatro Municipal de Bragança, no âmbito do Festival no âmbito do Festival InternacionalInternacional
 de Teatro Vinte e Sete de Teatro Vinte e Sete

Co-produção Cena Lusófona - Associação Portuguesa para o Intercâmbio Teatral com A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra,
AD - Acção para o Desenvolvimento, Centro de Intercâmbio Teatral de São Tomé, Companhia de Teatro de Braga, Elinga Teatro e
Teatro Vila Velha, com texto de Abdulai Sila, encenação de António Augusto Barros, interpretação de Elane Nascimento, Emílio
Lucombo, Igor Lebreaud, Jorge Biague, Marleny dos Santos, Miguel Magalhães, Paulo Figueira, Ridson Reis, Rogério Boane, Solange Sá,
Trindade da Costa e 2 actores são-tomenses, figurinos e imagem gráfica de Ana Rosa Assunção.

Definida como "uma adaptação de Macbeth à realidade africana", a peça - que é o primeiro texto dramático da literatura guineense -
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.

Oito conselheiros do Supremo-Chefe, encarregados de assuntos como tchumul-tchamal (confusão), meker-meker (intriga) ou
nhengher-nhengher (conspiração) disputam entre si a melhor forma de derrubar o líder e ocupar a cadeira da Suprematura. Para o
efeito, partem em busca d’ As Orações de Mansata, que supostamente lhes facilitariam a dominação sobre o seu povo, num processo
em que a traição, a tortura e o assassinato são reduzidos à banalidade.

A realidade de uma certa África contemporânea é ainda retratada nesta peça através das tensões e das contradições entre as culturas
ancestrais (a poligamia, a ligação ao sobrenatural, as formas de poder tradicional, o lugar reservado às mulheres) e o crescente
impacto da globalização, nomeadamente através da internet, de outros meios de comunicação e de uma mobilidade internacional e
intercontinental cada vez mais facilitada.

Teatro Municipal de BragançaTeatro Municipal de Bragança
5 abril às 21:305 abril às 21:30
Praça Professor Cavaleiro FerreiraPraça Professor Cavaleiro Ferreira
5300-252 BRAGANÇA5300-252 BRAGANÇA 

Pesquisar

NOTÍCIAS DO NORDESTE
(HTTP://WWW.NOTICIASDONORDESTE.PT/)

http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/07/sons-do-mediterraneo-e-da-lusofonia.html
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.noticiasdonordeste.pt/search/label/Geral
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-532ded775fd40411&source=tbx32-300&lng=en-us&s=google_plusone_share&url=http%3A%2F%2Fwww.noticiasdonordeste.pt%2F2014%2F04%2Fvinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html&title=Noticias%20do%20Nordeste%3A%20Vinte%20e%20sete%3A%20%C2%ABAs%20Ora%C3%A7%C3%B5es%20de%20Mansata%C2%BB%2C%20amanh%C3%A3%20no%20Teatro%20Municipal%20de%20Bragan%C3%A7a&ate=AT-ra-532ded775fd40411/-/-/53b5853a0277b5d9/2&frommenu=1&uid=53b5853a86c9fa3e&ct=1&pre=http%3A%2F%2Fwww.google.pt%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D32%26ved%3D0CCQQFjABOB4%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.noticiasdonordeste.pt%252F2014%252F04%252Fvinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html%26ei%3D_4S1U7DpDJKR0QXFqoCIBQ%26usg%3DAFQjCNGZokGNsMRXqaL3kwM0a2R96U-_TQ%26sig2%3DVgmvWbrfzjk4CqH5pG2tog%26bvm%3Dbv.70138588%2Cd.d2k%26cad%3Drja&tt=0&captcha_provider=nucaptcha
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://www.noticiasdonordeste.pt/2014/04/vinte-e-sete-as-oracoes-de-mansata.html#
http://4.bp.blogspot.com/-abGEjqYkcqM/Uz7QyNuZLfI/AAAAAAAAJXc/vbnI1gYXnkU/s1600/om.jpg
http://www.noticiasdonordeste.pt/search/label/Bragan%C3%A7a
http://www.noticiasdonordeste.pt/search/label/Geral
http://www.noticiasdonordeste.pt/

