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O a n g ola n o Men a  A br a n tes é

h om en a g ea do este a n o n o Fest lip.

Rio recebe quinta edição do Festival de Teatro da Língua

Portuguesa

O escritor, dramaturgo e poeta angolano José Mena Abrantes é homenageado pelo
Festlip, que apresenta, entre 21 e 30 de agosto, peças, oficinas, debates, exposição
fotográfica, shows e mostra gourmet.

Rio de Janeiro - O Festlip  - Festiv al de Teatro da Língua Portuguesa

chega à sua quinta edição rev erenciando o talento de José Mena Abrantes,

um dos nomes mais importantes da cultura angolana, e trazendo ao público

carioca sete peças inéditas, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e

Portugal, com participação especial de Guiné-Bissau e Timor Leste.

De 21  a 30 de agosto, o primeiro festiv al a promov er o intercâmbio teatral

entre países da língua portuguesa contará nov amente com uma ampla

programação composta por oficinas, debates, palestras, exposição de

fotografias, shows e uma mostra gourmet, além de um total de 20

apresentações das peças teatrais, espalhadas por cinco teatros da cidade.

Realizado pela Talu Produções, o festiv al conta com o patrocínio da Oi,

Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura.

"Esta quinta edição chega sedimentada em um histórico de peso, que contabiliza mais de 1 60 espetáculos e um público

total de 220 mil pessoas que circularam pelas quatro primeiras edições, o que só reforça nosso empenho em dar

continuidade a esse importante intercâmbio artístico", comenta a atriz e produtora Tânia Pires, idealizadora do festiv al.

Autor de 21  liv ros publicados, entre textos líricos, dramáticos e de ficção, e 22 peças encenadas baseadas em suas obras

teatrais, José Mena Abrantes, de 68 anos, é um dos principais nomes da cultura angolana e grande artífice do

intercâmbio cultural internacional, atuando ativ amente em festiv ais de teatro em Cabo Verde, Brasil, Itália,

Moçambique e Portugal.

Em 1 988, José Mena Abrantes fundou o Elinga-Teatro, com o qual colabora encenando textos seus e de outros autores, e

que v enceu, em 2008, o Prémio Nacional de Cultura e Artes. Licenciado em Filologia Germânica em Lisboa, Mena

Abrantes fundou a agência de notícias Angola Press (Angop), da qual foi chefe de redação, entre 1 97 5 e 1 981 , e diretor-

geral entre 1 981  e 1 983. Dois anos depois tornou-se responsáv el pelo Departamento de Informação e Div ulgação da

Cinemateca Nacional de Angola, onde permaneceu até 1 987 . Na sequência, foi Assistente de Informação, até 1 993,

quando assumiu a Assessoria de Imprensa do Presidente da República de Angola. Recebeu div ersos prêmios, dentre os

quais três Prémios Sonangol de Literatura (1 986, 1 990 e 1 994) e o Diploma de Mérito do Ministério da Cultura de

Angola, por sua obra, em 2006.

A programação teatral do Festlip circula pelo Teatro Carlos Gomes, Teatro Municipal do Jockey , Teatro Ipanema, Teatro

Café Pequeno e Teatro Sesi. O Festlipshow, grande sucesso de público nas quatro primeiras edições, acontece este ano no

Casarão Ameno Resedá, no Catete, no dia 23  de agosto, a partir das 22h, com elenco internacional, incluindo Abel Duërë,

Viv ianne Tosto e DJ MAM. 

As mesas de debate, palestras e oficinas se concentram, nesta edição, entre os dias 26 e 28 de agosto, no Oi Futuro

Ipanema. Lá, a atriz e diretora portuguesa Maria João Vicente e o ator brasileiro Luiz Carlos Vasconcelos estarão à frente

das oficinas '(Em) Cena' e 'Processo Criativ o do Ator e a Construção Poética da Cena', respectiv amente. 

Na primeira mesa de debates, sentam-se o homenageado Mena Abrantes, de Angola, o dramaturgo João Pessoa, de

Portugal, e a jornalista moçambicana Rosa Langa, com a participação do Núcleo de Dramaturgia do Sesi, para falar sobre

"O Teatro da Língua Portuguesa na Rede", com mediação do executiv o de mídia digital Alexandre Oliv eira. 

A segunda mesa reunirá diretores de festiv ais internacionais sediados no Rio – Tânia Pires (Festlip), Vilma Lustosa

(Festiv al do Rio de Cinema), Marcia Dias (Tempo Festiv al), Nay se Lopes (Festiv al Panorama), Karen Acioly  (FIL), Batman

Zav areze (Festiv al Multiplicidade) e Ailton Franco (Festiv al Curta Cinema) – para discutir a "Projeção Cultural do Rio de

Janeiro pelos Festiv ais Internacionais", com mediação de Tânia Brandão. 

Já o Conselheiro de Cultura da Embaixada de Moçambique, Sr. Romualdo Johanm, fará a palestra "As faces de

Moçambique na Cultura da Língua Portuguesa", ao lado da jornalista moçambicana Rosa Langa.

O Teatro Carlos Gomes, por sua v ez, abriga durante o festiv al a exposição fotográfica "De Timor Leste a Portugal: um olhar
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