ÁFRICA É A GRANDE VENCEDORA DA QUINTA
EDIÇÃO DO FESTLIP
A cia moçambicana S’Narte e Lareira Arte é o “Grupo Revelação FESTLIP 2013”
Fotos em alta resolução: www.factoriacomunicacao.com
A quinta edição do FESTLIP – Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa, realizado pela Talu
Produções, que homenageou o escritor, jornalista e dramaturgo angolano José Mena Abrantes, contabilizou
um público total de 13.500 pessoas, nos dez dias de programação. Foram 20 apresentações de sete peças
teatrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, que ocuparam cinco teatros da cidade, mais
o Festlipshow, no Casarão Ameno Resedá; uma exposição fotográfica no foyer do Teatro Carlos Gomes, a
Vitrine Cultural com oficinas, mesas de debates e palestras no Oi Futuro Ipanema; e ainda o Festgourmet,
que este ano aconteceu no restaurante Quadrucci, com pratos criados especialmente para o evento dos 0ito
países de língua portuguesa.
O prêmio de “Grupo Revelação FESTLIP 2013” contemplou a companhia moçambicana S’Narte e Lareira
Arte, que apresentou o espetáculo “Cinza sobre as mãos”. “A África emplaca seu segundo vencedor
consecutivo, depois de Angola, na última edição, comprovando a importância do intercâmbio promovido por
festivais como o FESTLIP”, comenta a atriz e produtora Tânia Pires, idealizadora do festival. O FESTLIP
alcançou ainda nesta última edição a marca de valoração de mídia espontânea de R$ 2.67 MM, com
cobertura maciça em televisão, jornais, revistas, rádios e internet. Além do toda a cobertura da imprensa
internacional durante todo o evento.
Para a sexta edição, Tânia já prepara novidades: “Em 2013 teremos muitas surpresas, trazendo novos grupos
do módulo “Amigos da Língua Portuguesa”, como Macau e Goa, além da volta da Espanha, e também
pretendemos tematizar futuras edições para abrir a pesquisa de trabalho dos grupos dos países envolvidos.
Certamente no próximo ano teremos uma resposta ainda maior do público e do reconhecimento
internacional do FESTLIP, que hoje já é fato”.
Ainda neste ano de 2014 no teremos inserida na nossa programação o “II ENCONTROS CULTURAIS DE LINGUA
PORTUGUESA” onde programadores de Festivais internacionais serão convidados para conhecer artistas
que se apresentam durante o FESTLIP, para participar e se apresentar no exterior. Além disso, será
organizada no espaço do SESI Cultural no Rio de Janeiro uma rodada de negócios com breves encontros
agendados durante dois dias entre profissionais da economia criativa da cidade do Rio de Janeiro e gestores
internacionais, gerando assim uma banca de oportunidades neste cenário multicultural. Será realizada ainda
no MAR (Museu Arte do Rio) uma mostra de poesia contemporânea da língua portuguesa.

O FESTLIP foi apresentado pela Oi e Secretaria de Estado de Cultura – Lei de Incentivo a Cultura,
contou com o patrocínio da Oi, Secretaria de Estado de Cultura – Lei de Incentivo a Cultura e
Secretaria Municipal de Cultura, com a parceria do Sesi Cultural e Firjan; o apoio institucional da
Odebrecht, Instituto Camões, CPLP - Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e todas as
embaixadas dos países participantes e com o apoio cultural da Oi Futuro, Gym Center, Quadrucci e
Rede Windsor de Hotéis.
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