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Exibição de “Orações de Mansata”
cancelada
Ministério da Cultura alega que o espaço não reunia condições.

O Ministério da Cultura proibiu ontem a utilização da sala
do Cine Teatro Nacional para a exibição da peça Orações
de Mansata, agendada para ontem e hoje no palco do
Elinga Teatro, em Luanda.

Momentos antes da estreia da peça de Abdulai Sila,
representantes públicos explicaram aos organizadores do
evento que o espaço não reúne condições de segurança
para os devidos efeitos.

Razões de segurança que há duas semanas não impediram
a realização de um espectáculo de dança no mesmo
espaço.

Os promotores e organizadores do espectáculo disseram
numa nota enviada à imprensa que não sabem o que fazer
depois de todos os compromissos já assumidos com o
público.

Orações de Mansata retrata a luta pelo poder, corrupção,
violência e traição. A história fala da Guiné-Bissau, mas o
país nunca é identificado. Inspirado em Macbeth de
Shakespeare, trata-se do primeiro texto dramático
impresso da literatura guineense.

O espectáculo, encenado por António Augusto Barros, é uma produção conjunta da Cena
Lusófona e da companhia portuguesa Escola da Noite, no âmbito do projecto P-Stage. Junta
no elenco actores amadores e profissionais de seis países lusófonos, entre os quais Angola. A
estreia aconteceu em Coimbra, Portugal, a 17 de Outubro de 2013
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Fotografia Hereros em Florença
A exposição do fotógrafo
Sérgio Guerra pode ser
visitada em Itália até...

Arte Fotógrafa brasileira
vence o BesPhoto
O angolano Délio Jasse foi
um dos finalistas com
'Ausência permanente'.

Música Anselmo Ralph prepara
música em umbundo
É a primeira música numa
língua nacional na sua
carreira.
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Festival “Deuses da Água” abre
FIC de Luanda
Filme de Pablo César
mostra o contributo das
comunidades africanas
na...

Cinema “Olhares Sobre Angola”
começa hoje em Lisboa
Mariano Bartolomeu e Ever
Miranda Palácio são os
realizadores convidados.

Filme “Triângulo” no Visões
Periféricas
Rio de Janeiro, Luanda,
Lisboa: cidades ligadas
pelo passado e presente.
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