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FESTLIP, FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
DA LÍNGUA PORTUGUESA (Festlip)

Rio de Janeiro: FESTLIP - 8.º Festival
de Teatro de Língua Portuguesa

O Festlip - Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa, que decore no Rio de

Janeiro entre 21 de setembro e 2 de outubro de 2016, dedica, pela primeira vez, a Nelson

Rodrigues todo o conteúdo desta oitava edição, com peças, workshops, palestras, exposição de

fotografia, espetáculos, eventos gastronómicos e ainda uma mostra inédita de cinema.

Considerado genial, maldito, imoral e pornográfico, o dramaturgo, jornalista e escritor Nelson

Rodrigues (1912-1980) escreveu ao longo da sua carreira teatral, de quase 40 anos, 17 peças,

nove romances, além de centenas de contos e crônicas. Esteve à frente do seu tempo e

redefiniu o teatro brasileiro, tornando-se na sua maior e mais influente referência.

O Oi Futuro Flamengo, SESI Centro e SESI Jacarepaguá recebem novas montagens de Nelson

Rodrigues pelas Companhias Elinga Teatro (Angola), Teatro da Garagem (Portugal) e Raiz Di

Polon (Cabo Verde), além de uma leitura dramatizada dos atores brasileiros Julia Fajardoe

Rodrigo Abreu, com direção de Antonio Gilberto, na reabertura ao público da Casa de Cultura

Laura Alvim.

Com realização da Talu Produções, o festival é apresentado e tem o patrocínio do Governo do

Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de

Janeiro, Oi, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e conta

com o apoio do Camões – Instituto da Cooperação da Língua, que garantiu a presença dos

artistas portugueses no evento.

O Festlip surgiu quando numa viagem a Moçambique, Tânia Pires, idealizadora do festival, teve

a oportunidade de dar aulas de teatro e conhecer de perto a manifestação artística de seu povo.

A experiência de ver a diversidade das artes cênicas, através da língua portuguesa, motivou

uma pesquisa sobre o teatro em todos os países que falam o português, nascendo então o

Festival de Teatro de Língua Portuguesa.
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- See more at: http://www.instituto-camoes.pt/agenda/event?id=5175#sthash.yxZSUpLW.dpuf


