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O núcleo de artes Pitabel, com
o espectáculo “O Preço do Fato”,
e o grupo Enigma Teatro, com a
peça “Sujeito e Azarada”, são os
representantes angolanos na
sexta edição do Festival Interna-
cional de Teatro de Língua Portu-
guesa (FESTLIP), que se realiza
de 27 deste mês a 5 de Setembro
no Rio de Janeiro.
Durante os dez dias de activida-

des, a programação teatral do Fes-
tival apresenta 11 espectáculos
inéditos de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Moçambique e Portugal em
seis espaços cénicos, como Casa
de Cultura Laura Alvim, Teatro
Municipal do Jockey, Teatro Ipa-
nema, Teatro Café Pequeno, Tea-
tro Gláucio Gil e Sesi Jacarepaguá. 
Este ano, pela primeira vez, o

Festival, realizado pela Talu Pro-
duções, vai apresentar uma peça
infantil, estreando o FESTLIPi-
nho. A peça inaugural é “O Prínci-
pe Feliz”, da Companhia Magia e
Fantasia, de Portugal, que é ence-
nada no Morro de São Carlos e no
Parque Lage, com entrada franca.
Do programa do FESTLIP cons-

ta também a realização do tradicio-
nal FESTLIPSHOW, no Jardim
Botânico, no dia 30 deste mês, com
a participação de um duelo de DJ
de Angola, Brasil e Portugal, com
versões electrónicas de kuduro,
MPB e fado, com abertura da DJ
brasileira Ana Paula. Na véspera, a
música é tema de outro evento, a
oficina de percussão ministrada
por Cheny Wa Gune, de Moçambi-
que, no Chapéu Mangueira. No
programa consta ainda a realiza-
ção de mesas de debate, palestras

e oficinas, no II Encontro Cultural
de Língua Portuguesa, entre os
dias 1 e 2 de Setembro, no SESI
Centro, com a participação de dra-
maturgos, encenadores e progra-
madores internacionais.
O evento promove debates, en-

contros e negócios para a realiza-
ção de montagens teatrais nos paí-
ses de língua portuguesa. Tam-
bém no dia 2, o SESI Centro abri-
ga a oficina teatral, ponto alto do
intercâmbio entre os grupos parti-
cipantes, aberta ainda a jovens ac-
tores e estudantes de teatro, que
participam como ouvintes.

Tânia Pires, directora do Festi-
val, disse que este ano a exposi-
ção fotográfica realiza-se em par-
ceria com o Instituto Camões. In-
titulada “O cinema português”, a
mostra tem lugar no Parque La-
ge e vai ter imagens projectadas
que traçam um panorama dos
mais de cem anos da história do
cinema lusitano.

Espectáculos angolanos

“O Preço do Fato”, do núcleo de
Artes Pitabel, é um espectáculo
que narra a história de Cristina,

uma jovem de 20 anos, que nasceu
num pequeno povoado no norte
de Angola, onde as tradições e os
costumes são muito respeitados.
Ao mudar-se para a capital e ao de-
parar-se com novas referências de
comportamento, vive o conflito en-
tre o tradicional e o moderno, colo-
cando em risco o seu relaciona-
mento e a própria vida.
Pitabel foi fundado em 2001, em

Luanda, e é formado por 15 acto-
res com diferentes contactos cultu-
rais. As suas obras estão projecta-
das em criações colectivas e em au-
torias nacionais e internacionais.

A peça “Sujeito e Azarada”, do
grupo Enigma Teatro, é uma
obra de arte com responsabilida-
de social, capaz de moldar as
consciências da juventude sobre
as responsabilidades da forma-
ção de uma família. 
O Enigma Teatro surgiu da fu-

são de dois grupos teatrais, Os Ma-
kotes e Comba Meneck em 1998,
em Luanda. A companhia herda to-
do o histórico e acervo dos dois gru-
pos, assim como os títulos e pré-
mios que os mesmos receberam.

Homenagem a João Mota

Tânia Pires disse que este ano
o FESTLIP vai homenagear o ac-
tor e encenador português João
Mota, um dos principais nomes
do teatro de Portugal, pelo seu
contributo em prol da promoção,
divulgação e preservação das ar-
tes cénicas de língua portuguesa.
João Mota tem 72 anos de idade

e 57 de carreira e encenou mais de
cem espectáculos - muitos deles
com a companhia Comuna - Tea-
tro de Pesquisa, que fundou em
1972. Trabalhou com nomes co-
mo Peter Brook e passou ainda
por Angola, França, Irão e Brasil,
onde trabalhou com Henriette Mo-
rineau e Augusto Boal, entre ou-
tros. Há três anos é também direc-
tor artístico do Teatro D. Maria II.
Na sua trajectória, João trabalhou
ainda com rádio, cinema e televi-
são e recebeu diversos prémios.
Na última edição, o homena-

geado foi o dramaturgo angola-
no e director do Elinga Teatro,
José Mena Abrantes, pelo contri-
buto que tem vindo a prestar em
porl do teatro angolano.

Rio de Janeiro volta a ser palco do teatro lusófono 
Núcleo de Artes Pitabel e Enigma são os representantes angolanos este ano

Espectáculo “O Preço do Fato” é exibido pela primeira vez em palcos brasileiros durante o Festival de Teatro de Língua Portuguesa
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CEDIDA PELO GRUPO

O cantor Roberto Carlos vai
voltar a apresentar-se em pal-
cos do México, EUA e Canadá,
informaram os seus represen-
tantes. A tournée, que vai ser
iniciada no Auditório Nacional
da Cidade do México, onde o
“Rei” actua nos dias 15 e 16 de
Agosto, também vai passar pe-
las cidades mexicanas de Vera-
cruz, Guadalajara, Monterrey,
Querétaro, Pueblae Mérida.
Roberto Carlos segue depois

para os EUA, onde actua no dia 6
de Setembro em Las Vegas, cida-
de onde nunca cantou. Segue de-
pois para San Diego, Los Ange-
les e San José. Ainda nos EUA,
Roberto Carlos tem espectáculos

em Miami, Chicago, Nova Iorque
e Boston. Antes de finalizar a sua
tournée Roberto Carlos ainda se
vai apresentar no Canadá, em To-
ronto. Além da nova tournée in-
ternacional, os representantes do
cantor também confirmaram o
lançamento de um novo álbum
em espanhol, “Ese Tipo Soy Yo”,
versão em castelhano de “Esse
Cara Sou Eu”.
O disco em vai interromper um

hiato de 17 anos, já que o último
lançado em espanhol foi “Cancio-
nes Que Amo” (1997).
O último disco de Roberto Car-

los no Brasil foi “Esse Cara Sou
Eu”, lançado no ano passado e
que vendeu 1,7 milhões de cópias.

MÉXICO E EUA

Roberto Carlos em digressão
O actor norte-americano Al

Pacino vai ser homenageado na
terceira gala deste ano do Festi-
val Internacional de Cinema de
Toronto (TIFF), anunciou a or-
ganização do evento.
Al Pacino participa numa con-

versa, dia 3 de Setembro, sobre
a sua carreira, que vai ser segui-
do de apresentações de música
e de um leilão. Os fundos arre-
cadados no evento são destina-
dos a obras de caridade no cam-
po da saúde mental. Nos dois
primeiros foi arrecadado um
milhão de dólares.
A 33ª edição do festival, con-

siderado um dos três mais im-
portantes do mundo, acontece
entre os dias 4 e 14 de Setem-
bro com a participação dos
principais nomes do mundo do
cinema internacional.
Este ano, o filme “The Jud-

ge”, do realizador David Dob-
kin e protagonizado por Robert
Downey Jr. e Robert Duvall, vai
abrir a mostra.
Al Pacino vai estar presente

com dois filmes: “Manglehorn” e
“The Humbling”. O evento tam-
bém vai ter a estreia mundial do
filme “Learning to Drive”, da rea-
lizadora espanhola Isabel Coixet,
protagonizado por Patricia Clark-
son e Ben Kingsley.
Embora os organizadores ain-

da não tenham anunciado a lista
final de filmes que vão ser exibi-
dos este ano, o TIFF já revelou
13 filmes para as “Sessões de Ga-
la” e 46 para as “Apresentações

Especiais”, que incluem 37 es-
treias mundiais de realizadores
como Chris Rock, Noah Baum-
bach, Susanne Bier, Philippe Fa-
lardeau, Ning Hao, François Ozon
e Lone Scherfig.
Entre as estreias mundiais

deste ano no programa de “Ses-
sões de Gala” estão “Black and
White”, de Mike Binder, com
Kevin Costner e Octavia Spen-
cer; “O Protector”, de Antoine
Fuqua, com Denzel Washing-
ton, “Une nouvelle amie”, de
François Ozon, e “This is Where
I Leave You”, de Shawn Levy,

com Jane Fonda, Jason Bate-
man e Tina Fey. O filme que vai
fechar o festival a 14 de Setem-
bro é a longa-metragem britâni-
ca “A Little Chaos”, de Alan
Rickman, protagonizada por Ka-
te Winslet, Stanley Tucci e o pró-
prio Rickman.
A programação do festival in-

clui ainda a exibição da co-pro-
dução hispano-argentina “Re-
latos Selvagens”, de Damián
Szifron e com a actuação de Ri-
cardo Darín, Leonardo Sbara-
glia, Érica Rivas, Rita Cortese e
Dario Grandinetti.

CINEMA INTERNACIONAL EM TORONTO

Al Pacino é homenageado em Setembro
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Actor norte-americano vai estar presente no Festival de Cinema de Toronto com dois filmes
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Cantor inicia tournée na próxima sexta-feira com dois espectáculos na Cidade do México
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