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Peça da Guiné-Bissau no palco do Nacional

Criada: Quarta-feira, 14 de Maio de 2014, arquiva em geral

Fotografia: DivulgaÃ§Ã£o

A peça “As Orações de Mansata”, produzida no âmbito do projecto P-

Stage, que tem como parceiro em Angola o Elinga Teatro, vai ser

apresentada sexta-feira e sábado, às 20h30, no Cine Teatro Nacional, em Luanda.

Uma co-produção internacional criada no âmbito do projecto P-stage, com a Cena Lusófona, a peça foi escrita por

Abdulai Sila, da Guiné-Bissau, e apresenta um 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 do

país do autor, nas Últimas décadas do período pós-colonial. O espectáculo tem direcção de António Augusto Barros, da

Cena Lusófona-Escola da Noite, e conta com a participação dos actores Emílio Lucombo, do Elinga Teatro, Paulo

Figueira, do Uniarte, e Marleny Musa, do Horizonte Nzinga Mbande.“As Orações de Mansata” também têm a

participação de actores e actrizes do Brasil, Guiné-Bissau, Portugal e São Tomé e Príncipe, e já foi exibida em

Portugal.A cenografia é de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção, direcção

musical de Jarbas Bittencourt, apoio coreográfico de Zebrinha e desenho de luz a cargo de Fernando

Conceição.Considerada uma adaptação de Macbeth - tragédia do dramaturgo inglês William Shakespeare, sobre um

regicídio e suas consequências - a peça tem a duração de duas horas e meia.
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