
03/07/14 16:28Contra o cancelamento de “As Orações de Mansata” em Luanda

Page 1 of 1http://www.teatrovilavelha.com.br/noticias-gerais/969-contra-o-ca…de-mansata-em-luanda?tmpl=component&print=1&layout=default&page=

TweetarTweetar 0 0LikeLike

Contra o cancelamento de “As Orações de Mansata” em Luanda

 

O Teatro Vila Velha vem a público demonstrar surpresa e indignação diante do cancelamento das
apresentações do espetáculo As Orações de Mansata, em Luanda, por ordem da Ministra da Cultura de
Angola. A montagem, co-produção do Teatro Vila Velha realizada no âmbito do programa de intercâmbio
lusófono P-STAGE, seria apresentada no Nacional Cine-Teatro, nos dias 16 e 17 de maio, e teve a sua
interdição anunciada horas antes da estreia, sob a alegação infundada de problemas de segurança do teatro.

Em nota, o P-STAGE chamou a atenção para o fato de que o cineteatro estava funcionando normalmente, tendo
recebido nos últimos meses espetáculos de música, teatro e dança, além de ter programação anunciada até o final de
junho.

“Ao interditar o Teatro no momento em que o fez, e perante a reconhecida falta de salas de espectáculos na capital
angolana, a Ministra impede-nos de encontrar uma solução alternativa e inviabiliza, na prática, a sua apresentação
em Luanda. […]  Para além dos prejuízos financeiros que decorrem desta situação e dos compromissos internacionais
que ficam por honrar, o grupo experiencia neste momento sentimentos de perplexidade, frustração e indignação pela
forma como todo o processo foi conduzido e não pode deixar de questionar publicamente a Ministra da Cultura de
Angola quanto ao seguinte: por que razão, tendo tido conhecimento antecipado do programa de actividades, a Ministra
não comunicou antes os problemas de segurança do Teatro?”, questiona a nota publicada no site oficial do projeto.

O fato causou indignação também de parte da população de Luanda, que, através das redes sociais, se manifestou
contrária à decisão do ministério e associou a interdição ao teor político do espetáculo.

Fundado exatos quatro meses após o golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil, o Teatro Vila Velha sempre foi
um espaço de luta e defesa da liberdade, acolhendo, ao longo dos seus 50 anos, uma série de debates e movimentos
sociais. Por toda a sua história, e pelos valores em que acredita, o Teatro Vila Velha repudia todo e qualquer tipo de
censura.

Salvador, 19 de maio de 2014

 

Links sobre o caso:

Nota emitida pelo P-STAGE: http://pstage.wordpress.com/2014/05/17/as-oracoes-de-mansata-cancelado-em-
luanda/

Notícia publicada pelo jornal português Púlico: http://www.publico.pt/cultura/noticia/coproducao-teatral-
portuguesa-cancelada-horas-antes-da-estreia-em-luanda-1636421
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