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Mal-estar TeatralMal-estar Teatral

Na passada semana, um espectáculo teatral previsto para ser apresentado em Luanda há mais

de ano e meio foi cancelado por ordem do Ministério da Cultura, por, alegadamente, a sala do

Teatro Nacional/Chá de Caxinde não oferecer garantias de segurança para os actores,

técnicos e espectadores.

Apesar de ser conhecido que a sala sofria de problemas estruturais, comprovados com um

relatório da construtora encarregada de os resolver, nada pode explicar que a interdição tenha

surgido três horas apenas antes do início do espectáculo, quando o local de representação

constava dos convites enviados com a devida antecedência e o Jornal de Angola dera com

relevo essa informação dois dias antes da estreia.

Também não se compreende que tenha sido invocado desconhecimento oficial para o facto

de se terem reiniciado normalmente as actividades nesse teatro, depois da primeira reparação

das fissuras na parede do fundo do palco, e quando já estava mesmo publicamente anunciada

uma extensa programação nesse espaço para os próximos meses.

São essas as razões que explicam que o caso tenha sido imediatamente empolado e se tenha
transformado, sobretudo nas redes sociais, numa denúncia de censura política por causa do
conteúdo da peça a apresentar, uma reinvenção por um autor guineense de um clássico
universal (Macbeth, de William Shakespeare) adaptado à realidade do seu país.

Os esforços feitos à última da hora pelo Ministério da Cultura para reparar o dano causado,
comprometendo-se pelo arranjo de um espaço alternativo e pela permanência do grupo em
Angola, esbarraram no facto deste ser constituído por mais de vinte pessoas de seis países
diferentes, que haviam harmonizado com dificuldade as suas agendas para se encontrarem
nesta data em Luanda, e ter a seguir outros compromissos profissionais.

Assim sendo, frustrou-se o seu propósito de mostrarem o seu trabalho de longos meses
exactamente no país onde esse projecto multi-nacional apoiado pela União Europeia teve o
seu início, com o aval e a presença da própria Ministra da Cultura. Cabe perguntar: é ou não
mesmo vontade de pôr Angola a andar nas bocas do mundo por razões negativas?

O Ministério da Cultura anunciou agora em nota de imprensa que “vai desencadear os
mecanismos necessários para apurar as responsabilidades sobre os constrangimentos criados
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Luanda, 1973. É ensaísta, académico e
professor. Doutorado em
Antropologia. É autor de "O Fazedor de
Utopias: Uma biografia de Amílcar
Cabral" e de "Poligrafia das páginas de
jornais...

Luanda, 1988. Cantora e compositora,
licenciada em Ciências da
Comunicação. Lançou os discos "Clave
Bantu" e "Movimento", pisa os palcos
do mundo com o seu doce apego às
palavras.

Lubango, 1952. Poetisa, tem trabalhado
em áreas culturais tais como
Museologia, Etnologia, Património,
Línguas e Educação. É membro do
Centro de Investigação da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.

Malange, 1945. É poeta, dramaturgo e
jornalista. Dirige o Elinga Teatro desde
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ecos da situação em Luanda (3) | P-STAGE

à imagem do país, assim como dar sequência ao processo de requalificação do imóvel”.
Depois do leite derramado, alguém acredita que ele volte a entrar no recipiente em que foi
posto no fogo?

Mas o mal-estar teatral não se reduz a este caso. O teatro em Angola encontra-se numa
encruzilhada decisiva. Proliferam os grupos teatrais, tanto na capital como nas principais
cidades do país, mas continua a faltar, a todos os níveis, uma mínima formação especializada.
Não se ensina teatro nas escolas, institutos ou universidades nem há cursos vocacionados
para formar dramaturgos, encenadores, actores, cenógrafos, técnicos de luz e de som,
figurinistas, etc.

Cada grupo, de acordo com a maior ou menor capacidade dos recursos humanos de que
dispõe, improvisa e vai tentando fazer o melhor que pode, beneficiando ocasionalmente de
‘workshops’ aquando de deslocações ao exterior ou de estágios orientados por alguém mais
informado de passagem por estas paragens.

É certo que existe uma escola de actuação teatral de nível médio, tutelada pelo Ministério da
Cultura, mas poucos são os integrantes dos diversos grupos teatrais que passaram por ela.
Assim, todo o mundo vai sendo formado no interior dos próprios grupos, aprendendo
enquanto faz. A agravar a situação praticamente todos os grupos são amadores, quase
sempre ligados a igrejas, escolas ou empresas, não dispondo de infra-estruturas, de meios
técnicos ou de recursos financeiros e dependendo sempre de patrocínios e apoios pontuais.

Não existe no país uma companhia que possa realmente ser considerada profissional, com
uma estrutura técnico-administrativa funcional e com espaço próprio e repertório regular,
capaz de revelar e promover o teatro nacional e de nos dar a conhecer as grandes obras da
dramaturgia universal. Não existem salas de teatro nem locais de representação com as
mínimas condições técnicas, para quem representa, e de comodidade, para quem assiste.

O panorama só não é desolador porque milhares de jovens se dedicam com afinco a fazer
teatro, passando por cima de todos os obstáculos referidos. Animador é também o facto de
haver nas obras de quase todos eles (talvez por influência das instituições religiosas ou
escolares a que estão ligados) uma preocupação sincera com a defesa dos valores morais e
dos laços familiares; com o combate à delinquência juvenil, à violência doméstica, à droga e
outros vícios e males sociais; com o alerta em relação aos perigos do sexo não protegido,
desde a gravidez precoce à contracção da AIDS; com a denúncia de situações de injustiça e
de manipulação da boa fé ou ignorância das populações ou do aproveitamento oportunista de
certas tradições para proveito próprio.

Na encruzilhada em que se encontra o teatro angolano, falta dar o salto qualitativo que só as
autoridades do país podem proporcionar, criando as condições para o efeito. A recuperação
do Teatro Nacional/Chá de Caxinde claro que é bem-vinda. Mas que tal começar-se a pensar
na ideia de construir por todo o país salas de espectáculo a sério? Bastaria, para tal, seguir o
exemplo de algumas seitas religiosas de má fama e muito proveito.

A agravar o mal-estar teatral está também o facto de continuar indefinida a situação das
instalações do Elinga-Teatro, que tem dado infelizmente azo a que certos indivíduos tentem
assumir em público um protagonismo que a sua prática negativa anterior em nada justifica.
Assim, só a discreta celebração do 26º aniversário do grupo, cumprido no passado dia 21 de
Maio, pôde servir aos seus integrantes de modesta consolação.
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a sua inauguração, em 1988.
Recentemente publicou o livro
"Caminhos Desencantados".

Huambo, 1960. Escritor e jornalista,
tem mais de 30 obras publicadas,
traduzidas em mais de 25 idiomas.
Escreve para Teatro. É autor do
programa da RDP África,  "A Hora das
Cigarras". 

Salvador, 1967. Desenhista e
cartoonista brasileiro. Vencedor de
vários prémios no Brasil e no exterior,
tem obras suas no acervo permanente
de museus internacionais, como o
International Museum of Cartoon Art.

Dande, 1992. Artista plástico, iniciou o
seu percurso trabalhando em óleo
sobre tela, mas foi na ilustração que
encontrou a sua linguagem gráfica. É
presença habitual em festivais
internacionais.
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