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Controvérsia no teatro angolano
Ministra da Cultura manda cancelar a última apresentação de festival internacional em
Luanda.

As duas apresentações de As Orações de Mansata,
previstas para decorrerem nos dias 16 e 17 de Maio, no
Nacional Cine-Teatro, em Luanda, foram canceladas por
ordem da Ministra da Cultura, Rosa Cruz e Silva, recebida
na tarde do dia que deveria ocorrer a primeira
apresentação.

Segundo o conteúdo da carta, a interdição é justificada por
razões de segurança do Teatro, que, de acordo com a
ministra, não reúne condições para a realização de
actividades.

A apresentação da peça, em Luanda, seria a última da
digressão “P-STAGE – IV Estágio Internacional de Actores”,
depois de trinta e uma sessões apresentadas em Portugal,
Espanha e Guiné-Bissau, desde Outubro de 2013.

O texto As Orações de Mansata é uma co-produção entre a
Cena Lusófona, o Elinga Teatro, a Companhia de Teatro de
Braga e A Escola da Noite (Portugal) e o Teatro Vila Velha
(Salvador, Brasil).

É o resultado mais visível do P-STAGE, um projecto de
formação, criação e difusão teatral financiado pela União
Europeia no âmbito do programa ACP Cultures+, que

envolve ainda, como parceiros e associados, a Acção para o Desenvolvimento e o CIT Bissau
(Guiné-Bissau), o CIT São Tomé (São Tomé e Príncipe), o Centro Dramático Galego (Espanha) e
o Theatro Circo e o Teatro da Cerca de São Bernardo (Portugal).

As 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.

Leia mais sobre as Orações de Mansata aqui.

O Rede AngolaRede Angola entrevistou o encenador da peça, António Augusto Barros, que fala sobre os
constrangimentos gerados pelo cancelamento, que segundo o mesmo, ocorreu sem motivos
plausíveis. Veja o vídeo!Veja o vídeo!
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Lusofonia Festival Conexão
Lusófona reúne vozes
da CPLP
Pela primeira vez o evento
será realizado com entrada
gratuita.

Fotografia Vida e obra de Njinga
Mbandi e Aimé Césaire 
Exposição fotográfica
decorre na capital do
Cuanza Norte.

Música Muzongué homenageia
António Paulino
Artur Nunes, David Zé,
Teta Lando e Urbano de
Castro também vão ser...
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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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