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Cultura: Teatro da Garagem encena
Nelson Rodrigues no Festlip

A homenagem a Nelson Rodrigues, que a organizadora do festival, a Talu Produções, considera

a "mais influente referência" do Teatro brasileiro, conta com montagens inéditas de Angola,

Cabo Verde e Portugal.

O Teatro da Garagem, sediado em Lisboa, vai apresentar no Rio de Janeiro a peça "A Vida

Como Ela É", um espetáculo baseado nas crónicas diárias escritas por Nelson Rodrigues, ao

longo de dez anos, para o jornal Última Hora.

"Através do retrato do quotidiano das relações entre casais brasileiros dos anos 50, o escritor

traça um quadro sobre as relações humanas no seu íntimo", esclarece a companhia portuguesa.

"Numa grande proximidade com o público, a peça percorre casamento, amor, desejo e adultério,

para mostrar retratos da vida comum, nos quais ainda conseguimos nos reconhecer".

O espetáculo tem encenação de Carlos J. Pessoa, dramaturgia de Carlos J. Pessoa e Maria

João Vicente, interpretação de Nuno Nolasco e Nuno Pinheiro, cenografia de Sérgio Loureiro,

música de Daniel Cervantes, e será apresentado em quatro sessões, nos dias 22 a 24 de

setembro, em palcos do Rio de Janeiro, de acordo com o programa do Festival.

O dramaturgo, jornalista e escritor Nelson Rodrigues (1912-1980) é descrito pela Talu

Produções e Marketing, na apresentação do festival, "como "genial, maldito, imoral e

pornográfico", um homem que esteve "à frente de seu tempo e redefiniu o teatro brasileiro,

tornando-se na sua maior e mais influente referência".

"O Festlip 2016 permitir-nos-á uma aproximação mais íntima da nossa cultura com o mundo, já

que a dramaturgia de Nelson retrata, sem pudor, temas tão polémicos numa sociedade", disse

Tânia Pires, diretora executiva da Talu.( Notícias ao Minuto)
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