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

Casa de Cultura Laura Alvim recebe
8º Festival Internacional de Teatro da

Língua Portuguesa

Autor: Jornal do Brasil

Pela primeira vez o Festlip terá uma edição temática e o jornalista, dramaturgo e escritor

brasileiro Nelson Rodrigues será o homenageado. Ao longo de quase 40 anos, ele escreveu 17

peças, nove romances e centenas de contos e crônicas.

Seu primeiro texto teatral foi 'A mulher sem pecado', encenado em 1941. Entre os dias 21 e 27

de setembro, atores de Angola, Portugal, Cabo Verde e Brasil farão peças, workshops,

palestras, exposição de fotos, show, evento gastronômico e uma inédita mostra de cinema vão

acontecer, na Casa de cultura Laura Alvim, Oi Futuro Flamengo, Teatro Sesi Centro e de

Jacarepaguá, além de outros equipamentos culturais cariocas.

Bailarinos cabo-verdianos da companhia Raiz di Polon marcam presença no Casa de Cultura

Laura Alvim. Eles vão ensinar os passos da dança contemporânea africana inspirados na

dramaturgia rodrigueana. O evento recebe o grupo para despertar a linguagem corporal através

da dança nos jovens do CDLIP - Centro de Dramaturgia de Língua Portuguesa, projeto de

formação de jovens dramaturgos no Morro de São Carlos.

Os atores brasileiros Julia Fajardo e Rodrigo Abreu, com direção de Antonio Gilberto, fazem

leitura dramatizada de cinco contos de Nelson Rodrigues. Entre eles, 'A esposa de todos', 'O

terceiro vestido de noiva' e 'Marido desempregado', escritos originalmente para o jornal Última

Hora.

Durante o período do festival, o público poderá também conferir uma inusitada exposição de gifs
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de nudes, criados pelo diretor Ismael Lito a partir de cenas, frases e citações de Nelson. Toda

nudez será castigada ocupa a Casa de Cultura Laura Alvim e o Oi Futuro Flamengo. A

celebração em torno de Nelson Rodrigues também ecoa no tradicionalmente concorrido

Festlipshow. As trilhas dos filmes rodrigueanos serão repertório da Festa Tupiniquim, que

acontecerá na varanda da Casa Laura Alvim, voltada para o calçadão para embalar os

frequentadores da orla de Ipanema, durante o pôr do sol.

'O festival é importante e marca em grande estilo a reabertura do centro cultural', resume

Renata Monteiro, diretora do centro cultural. 'O Festlip 2016 nos permitirá uma aproximação

mais íntima da nossa cultura com o mundo, já que a dramaturgia de Nelson retrata, sem pudor,

temas tão polêmicos em uma sociedade. É com essa espontaneidade e liberdade que a arte

nos permite tocar em questões delicadas e comuns a todos. Permitir esse contato é uma forma

de desvendarmos como países de culturas tão diversificadas encaram uma obra tão brasileira e

ao mesmo tempo universal quanto a dele', resume a atriz e produtora Tânia Pires, idealizadora

do festival, que contabiliza desde a sua primeira edição um público de quase 280 mil pessoas.

A programação completa do 8º Festlip está em www.Festlip.com

A Casa de Cultura Laura Alvim fica na Av. Vieira Souto, 176, Ipanema.


