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ATaluProduçõeseoGovernoFederal,GovernodoEstadodoRiode Janeiro, Secretaria deEstadodeCultura
eEconomiaCriativadoRiode Janeiro, atravésdaLeiAldirBlanc, apresentam:

13ºFESTLIP -FESTIVAL INTERNACIONALDASARTESDALÍNGUAPORTUGUESA,
EM SUASEGUNDAEDIÇÃOTOTALMENTEONLINEEGRATUITA,

HOMENAGEIAOCANTOR,COMPOSITOREESCRITORCABOVERDIANOMÁRIOLÚCIOSOUSA

De26a30demarço,oFESTLIP_On reúne artistas dosnovepaíses lusófonoscomatrações de
música,teatro, debatesemostragourmet,alémdemostrainfantil eexibiçãode filmesem

parcerias inéditascomFILeCabíria Festival

Fotos,vídeose logosemalta resolução: bit.ly/3cOECZV

O13ºFESTLIP -Festival Internacional dasArtesdaLínguaPortuguesa ocupaasplataformas desuas
redes sociais entre 26 e 30 de março para apresentar gratuitamente e ao vivo a programação
internacional quereúneartistas doBrasil edosoutrosoito paísesque temoportuguêscomolíngua
oficial – Portugal, Angola,Moçambique,CaboVerde, Guiné Equatorial, Guiné Bissau, São Tomée
PríncipeeTimorLeste.OFESTLIP_On reverencia esteanoocantor, compositoreescritorMário Lúcio
Sousa, expoente da cena cultural de Cabo Verde e premiado internacionalmente. Presente na
primeira edição do FESTLIP, em 2008, e cocriador do conceito do FESTLIPShow, o artista
caboverdiano se apresentará, ao vivo, na noite de abertura. É de suaautoria tambémo texto do
espetáculo teatral OsDiasdeBirgitt, encenadopelaSikinadaCiadeTeatro,deCaboVerde.Oelenco
da peça participará do festival embate-papoao vivo, diretamente do teatro, apóso espetáculo. O
FESTLIP_On tem apoio institucional da CPLP -ComunidadedosPaíses de LínguaPortuguesa e tem
patrocíniodaLeiAldirBlanc,GovernoFederal, GovernodoEstadodoRiode Janeiro eSecretaria de
EstadodeCulturaeEconomiaCriativa.
“Neste segundoanoemquetodaaprogramaçãoéapresentadade formavirtual egratuita, temosa
oportunidade deestreitar aindamaisoslaçosquenosunemaosdemaispaísesde línguaportuguesa.
Somente noano passado,cerca de5milhões depessoasestiveram conectadas aoFESTLIP durante
asapresentações noscanaisda internet, nasretransmissões daTVTPAde Angolae nas interações
dopúblicodosnovepaísescomoconteúdodofestival ao longodoano”, celebraTâniaPires, diretora
artística doFESTLIPeatrizbrasileira.
Mário Lúcioabreofestival diretamente deCaboVerde, comumshowaovivo reunindocançõessuas
e deseurepertório. Oartista nascidoem1964noTarrafal, Ilha deSantiago,CaboVerde,é umadas
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figurasmaisreconhecidasdacenaculturalmusical,tantonacional comointernacionalmente. Escritor
premiado, éautor deobrascomoNascimentodeummundo,Manifesto à CrioulizaçãoeMeu Verbo
Cultura. GraduadoemDireito, foiMinistro daCulturadeCaboVerde de2011a2016.Comomúsico,
éumdosmaissolicitadosdeCaboVerdee jáseapresentounosEUAeBrasil, Europa (Áustria,Bélgica,
Inglaterra, Espanha, França, Grécia, Portugal, Polônia, Noruega, Itália, Croácia e Holanda, entre
outros), África (Senegal, Gana,Mali, Mauritânia, Marrocos) e Ásia (China,Macau e CoreiadoSul).
Suas músicas, que transitam por estilos típicos de CaboVerde, comoMorna, Funaná, Batuque e
Coladeira, já foram cantadas por conterrâneos comoCesária Évora, Mayra Andrade, Lura, Nancy
Vieira eLucibellaeporartistasdoBrasil, Portugal, Françae Itália. Lídere fundadordogrupomusical
Simentera, Mário Lúcioécantor, compositor,multi-instrumentistae arranjador e já colaboroucom
Manu Dibango (Camarões) Touré Kunda (Senegal), Paulinho Da Viola, Gilberto Gil e Milton
Nascimento (Brasil), Pablo Milanés (Cuba), Mario Canonge e Ralph Tamar (Martinica) Teresa
SalgueiroeLuisRepresas,(Portugal), ToumaniDiabate(Mali), HarryBelafonte (EUA), JudithSephuma
(ÁfricadoSul),Wanda Baloyi (Moçambique) eOliver Mtukudzi(Zimbabué).
AMostra Teatral traz este ano o espetáculo Dois, do Coletivo ComplexoDuplo, de Felipe Vidal.
OFESTLIP_On convidou oComplexopara umexperimento comartistas dosnove países lusófonos,
queintegramaTrupeFESTLIP.Felipe assumearegência,trazendoessesatoresparaoDOIS(Mundos),
segundaparte doexperimentocênicodocoletivo, criadoa partir doálbumDOIS,daLegiãoUrbana.
Comoemumdiscodevinil, oprojeto é divididoemduaspartese estreia agoraoLadoB, depoisde
apresentarem oLadoAem2020.“A produçãodeespetáculosnaplataforma dofestival, envolvendo
elenco lusófono, tem sidoumamarca da curadoria do FESTLIP há algunsanos,que já apresentou
trabalhoscomPaulodeMoraeseMiguel Seabra,dePortugal”, destacaTânia.
Comtextoassinado pelo homenageadoMário Lúcio, a peça OsDias de Birgitt entra em cartaz na
CidadedePraia, emCaboVerde, encenada pela SIKINADACompanhiade Teatro e trata dahistória
de umamulher que é diagnosticada comumadoença terminal e temmais21dias de vida. No dia
28/3,opúblicoterá achancedeconhecerumpoucooprocessocriativo dogrupo,comumavivência
nosbastidoresdoteatro eumbate-papoaovivo comacompanhia,nodiadaestreia doespetáculo.
Aindanaárea teatral, o FESTLIP_On irá oferecer cincobolsasgratuitaspara atores estrangeirosda
línguaportuguesaparaa oficina A invençãoda arte e do teatro, dodiretor Moacyr Góes, comdez
aulas a partir dodia 30demarço, às terças e quintas, das19hàs22h,emumasalaprivada online.
São elegíveis artistas de Angola, Portugal, Moçambique, CaboVerde, São Tomée Príncipe e Guiné
Bissau,até 28demarço, cominscriçãopelas redessociaisdofestival.
Commediaçãode Bianca Freire-Medeiros, DoutoraemHistória e Teoria da Arte e daArquitetura,
pela Universidade de Binghamton, nos EUA, e professora do Depto de Sociologia da USP, onde
coordenaogrupodepesquisaMTTM:Mobilidades:Teorias,TemaseMétodos,aMesaVirtual “Fluxos
Culturais na CPLP: Mobilidades Transnacionais durante e depoisda pandemia” reúne no dia 29/3
profissionaisdediversospaísespararefletir sobreosdesafiosimpostospelapandemiaecompartilhar
suasexpectativas sobre o “novo normal”, sobretudo a partir da questão da mobilidade, em seus
diversos signos, antes, durante e pós pandemia. Participam Solange Salvaterra, de São Tomé e
Príncipe, radicada há 20anosem Portugal, VP na Empreendedora e VP da Associaçãode Apoioà
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Mulher de São Tomé e Príncipe; o nova-iorquino radicado em Cabo Verde Jeffery Hessney,
intérprete/tradutor e produtorda cia de dançaRaizdiPolon, e o francês, naturalizadoportuguêse
tambémradicadoemCaboVerde, JoãoBranco, fundadorediretor artístico doFestival Internacional
deTeatrodoMindelo – Mindelact (CaboVerde).
O FESTLIPencontros apresenta o bate-papoconduzidopela produtora, roteirista e coordenadora
geral doFestival VariluxdeCinemaFrancês e diretora daLaranjeira FilmesVânia Matos comTânia
Pires, curadoraediretora artística doFESTLIP,membrocuratorial doBRICSnoFestival Internacional
Ibsen,naChina,eObservadoraCulturaldaCPLP– ComunidadedosPaísesdaLínguaPortuguesa,que
contará ainda com a participação do ator moçambicano Horácio Guiamba e da atriz e diretora
portuguesaMarta Borges. Em pauta, os bastidores e a arquitetura da plataforma do FESTLIP, da
idealizaçãoaos desafiosparaarealizaçãodeprojetosculturais, aslacunasaseremocupadasdeforma
criativa ecomoamplificar suaspotências.
Uma das novidades este ano é a parceria inédita com os festivais FIL – Festival Internacional
Intercâmbio deLinguagens,emsua18ªedição, e oCabíriaFestival, ambasnodia27/3.ComoFIL, o
FESTLIPinhoapresentaacontadoradehistóriasSilviaCastro.Emtransmissãoaovivopeloscanaisdos
doisfestivais, opúblicoconheceráadivertida históriadʼOhomemquepôsumovo,sobreumamentira
quesetransformaemalgogigantesco,de infinitasproporções,equeconvidaascriançasa refletirem
sobre as fake news.Ao final, haverá umbate-papoda contadora comcrianças dospaísesde língua
portuguesa. O evento é integrado ao Ponto de Cultura CDLIP e CACEF – Centro de Atividades
ComunitáriasEsperançadoFuturo.
Aparceria comoCabíriaFestival trazaoFESTLIP_On ocurta-metragemNascente, produzidonoano
passadopela diretora brasileira Safira Moreira. Resultado do convite do Programa CONVIDA,do
InstitutoMoreira Salles,ofilmedecincominutosemeiofoiproduzidoduranteoiníciodaquarentena
ereúne imagensqueadiretora gostariadever eofertar nessemomentodelicadodapandemia.
Este ano,aMostra Gourmet trazo temaSabordas ÍndiasLusitanaseserá transmitidaaovivonodia
30demarço, encerramento do FESTLIP_On, diretamente doHotel Porto SeguroPraia Resort, em
Porto Seguro,Bahia, cidadequerecebeu osportuguesesem1500,ondeachefbaiana HelôLima irá
ensinaraprepararainédita receita daFeijoadadʼAlémMar, comfeijãobranco,ostemperostrazidos
das Índiaspelosportugueseseamisturadesofisticados frutosdomardaBahia.

PROGRAMAÇÃOFESTLIP_On 2021*
*Oserviçode todoo festival indicaohoráriooficial deBrasília (BR)

FESTLIPshoweABERTURA
OFESTLIPshow convidaopúblicoaconheceramúsicacaboverdiana comaapresentação aovivo do
cantorecompositorMário Lúcio.
Online: nasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE
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Dia: 26demarço, sexta-feira,às19h

FESTLIPteatro
Espetáculo onlineDois(mundos)_FESTLIP

O FESTLIP_On convida o Coletivo ComplexoDuplo (Rio de Janeiro), para um experimento em
conjunto comartistas dosnovepaísesque falamportuguês,a TrupeFESTLIP. Odiretor Felipe Vidal
assumeesta regência, trazendoessesatoresparao“DOIS (mundos)”, segundapartedoexperimento
cênico docoletivo, criado apartir doálbumDOIS,daLegiãoUrbana. Divididoemduaspartes, como
numLPdevinil, oprojeto estreia agoraoLADOBdoálbum,depoisdeapresentar oLADOAem2020.
FICHAARTÍSTICA

● Dramaturgiaedireção: FelipeVidal
● Colaboraçãodramatúrgica:LeonardoCorajo(textosconstruídoscomaparticipaçãodoelenco

daTrupedoFESTLIP eoComplexoDuplo).
● Elenco (ordem alfabética) Trupe FESTLIP: Carvarino Carvalho (Timor Leste), Elena Iyanga

(GuinéEquatorial), Fidelia Fonseca(CaboVerde), HorácioGuiamba(Moçambique), Leonardo
Miranda (Brasil), Rossana Prazeres (São Tomée Príncipe), SuelmaMario (Angola), Susana
Vitorino (Portugal) eWilliam Ntchalá (Guiné-Bissau). ComplexoDuplo:Felipe Antello, Felipe
Vidal,GuilhermeMiranda,Gui Stutz,LeonardoCorajo,LucasGouvêa, LucianoMoreira, Sergio
Medeiros eTaináNogueira.
Direçãomusicalearranjos: LucianoMoreira eFelipeVidal

Online: será transmitido aovivonasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE
Dia: 27e28demarço, sábadoedomingo,às17h

ProcessoCriativo_OsDiasdeBirgitt
Umaidavirtual ao teatro.
Vivência comos atores nosbastidores no dia da estreia do espetáculo OsDias de Birgitt, do
grupoSikinadadaCidadedePraia (CaboVerde).
Obate-papooné uma idavirtual ao teatro e acontecerá logoapósoespetáculo, diretamente
de CaboVerde, momentoemqueosatores e odiretor doespetáculo falamda dramaturgiae
compartilhamseuprocessodecriação comopúblico.Apeça temdramaturgiade Mário Lúcio,
cantor, poeta edramaturgohomenageadodoFESTLIP_On 2021.
SIKINADACOMPANHIA DETEATRO
Sikinada é umacompanhia teatral caboverdiana e possuidiversas produções nosprincipais palcos
nacionais,mastambémemeventos importantes além-fronteira, incluindoRiodeJaneiro, SãoPaulo,
Porto (Portugal) eMacau.
SINOPSE:
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“A senhora tem vinte e umdias de vida...”, foi dessa forma que ela recebeu a notícia, comum
turbilhão desentimentos…
OsDiasdeBirgitt contaa história deumamulherque,de umdiaparao outro, é confrontada com
essa inevitabilidade…uma doençaterminal. Comolidar comessanovacondição?
Umaabordagemcontemporânea,nolimiteentre asobriedadeeohumor,deumatemática cadavez
maispresente nasnossassociedades.
FICHATÉCNICA/ARTÍSTICA

TextoDramáticodeMÁRIO LÚCIOSOUSA
Encenação JOÃOPAULOBRITO
Interpretação ELISABETEGONÇALVES| PATRÍCIALEITE | RAQUELMONTEIRO
CenografiaJOÃOPAULOBRITO| JOSÉ PEDROBETTENCOURT| JOÃOBRITOBOSS
FigurinoseAdereçosELISABETE GONÇALVES| ZOIADELGADO

Online: o bate papo será transmitido ao vivo nas plataformas do FACEBOOKe YOUTUBE, após a
estreia dapeça.
Dia: 28demarço, domingo,às18h30doBrasil

FESTLIPencontros

Neste anoo“Encontros CulturaisdaLínguaPortuguesa” trazatividadesonline, comprofissionaisdo
mundodasartes.
BATE-PAPOOn
A Arquitetura e a Potência da Plataforma FESTLIP – Festival Internacional das Artes da Língua
Portuguesa
UmconviteàdescobertadocaminhoparachegaraUMMUNDOMAISFESTLIP.
Tânia Pires, curadora e diretora artística do FESTLIP, membro curatorial do BRICS no Festival
Internacional Ibsen,naChina,eObservadoraConsultivaCulturaldaCPLP_ComunidadedosPaísesde
LínguaPortuguesa, éentrevistada pelaprodutora, roteirista, coordenadorageraldoFestivalVarilux
deCinemaFrancêsediretora daLaranjeirasFilmesVâniaMatos, queelaborouumroteiro cuidadoso
paraconduzirestebate-papoe falardarealizaçãodeprojetosculturaiseobservaraslacunasaserem
ocupadasde formacriativa.
Daidealizaçãoàrealização, háumlongohistórico deprocessoseaprendizados.Ocultosaosolhosdo
espectador, são os bastidores que convidam realizadores a uma escuta afinada para conduzir a
arquitetura e realizaçãodeumprojetocultural eamplificar suaspotências.
Tânia Pires, idealizadora do FESTLIP, é a personagem principal dessa história oculta que, nesta
entrevista, opúblicoterá aoportunidadedeseconectar.
ParticipaçãodoatorHorácioGuiamba(Moçambique) edaatrizediretora Marta Borges(Portugal).
Online: será transmitido aovivonasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE
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Dia: 29demarço, segunda-feira,às15h

OFICINA TEATRAL
"A InvençãodaArteedoTeatro"
Cursoem10aulaspara atores, idealizadoe produzidopelo roteirista e diretor de cinemae teatro
brasileiro Moacyr Góes, com a participação de cinco atores internacionais dospaíses que falam
português,combolsasconcedidaspeloFESTLIP_On.
Países elegíveis para a seleção, com inscrição através das redes sociaisdo festival até o dia 28de
marçode2021: Angola,Portugal, Moçambique, CaboVerde e SãoTomeePríncipe eGuinéBissau.
Aoficina
Oque Édipo e Antígona têm a ver comnossavida? Macbeth e Hamlet esclarecemo que estamos
vivendo? NelsonRodriguese Beckett, o que dizem,sentadossobre escombros? Aarte temmuito
maisaver comnossavidadoque imaginamos.Nopróximocurso vamosmergulharnisso.
Aoficina contempla 10aulasque começamdia 30/03e acontecem terças e quintas-feiras,das19h
às22hdoBrasil eé realizadaporsalaprivadaonlinepelodiretor.

MESA VIRTUAL

"FLUXOS CULTURAIS NA CPLP_Comunidade dos Países de Língua Portuguesa: MOBILIDADES
TRANSNACIONAISDURANTEEDEPOIS DAPANDEMIA"
Quatro continentes podemvirar umúnicopaíseocaminhoéamobilidade
Nosúltimosanos, várias iniciativas – comdestaqueparaoFESTLIP – criaramumcírculo virtuoso de
fluxosartístico-culturais entre ospaíses de línguaportuguesa. Se, emgrandemedida,essas trocas
foram dependentes da mobilidade física dos agentes culturais, que novas estratégias criativas o
contextode isolamentosocialnosimpeleaexperimentar?
Esta mesa reúne profissionais de diferentes países para refletir sobre os desafios impostospela
pandemiaecompartilhar suasexpectativassobreo"novonormal" queprecisamosconstruir.
Mediação: Bianca Freire-Medeiros - Doutora em História e Teoria da Arte e da Arquitetura
(Binghamton University, NY) e professorado Departamento de Sociologia da Universidade de São
Paulo, ondecoordenaogrupodepesquisaMTTM -Mobilidades: Teorias,TemaseMétodos
Convidados:

SolangeSalvatierra évice-presidentenaEmpreendedoraeVice-Presidente daAssociaçãode
ApoioaMulherdeSãoToméePríncipe “MenNon”, queemcrioloforrosignifica“NossaMãe”.
Ativista, antirracista, feministaeempreendedorasocial.ÉdeSãoToméePríncipee resideem
Portugalhá20anos.Ativista, antirracista, feministaeempreendedorasocial.
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Jeffery Hessneyé intérprete /tradutoreprodutordacompanhiadedançaRaizdi Polon,além
de membrodadireção da AssociaçãoMindelact, compositore escritor e natural de Olean,
Nova Iorque, EstadosUnidos.Vive há20anosemCaboVerde.
João Branco é Doutor em Artes, Comunicaçãoe Cultura, pela Universidade do Algarve e
Mestre em Artes Cênicas. Licenciado em Gestão do Patrimônio e OrganizaçõesCulturais.
Diretor teatral, fundadoreDiretor ArtísticodoFestival Internacional deTeatrodoMindelo -
Mindelact (CaboVerde) ediretordoPolodoMindelodoCentroCulturalPortuguês-Instituto
Camões. Nasceu em Paris, estudou em Portugal e vive há 29 anos em Cabo Verde. Foi
HomenageadonoFESTLIP em2017.

Online: será transmitido aovivonasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE
Dia: 29demarço, segunda-feira,às17h

FESTLIPinho

OFESTLIP_On, emumaaçãoconjuntacomoFIL, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens,
trazparaoFESTLIPinhoumaContadoradeHistóriasparaascriançasdospaísesdelínguaportuguesa,
queparticipam deumbate-papoao vivo. Integrado ao Ponto deCultura CDLIPeCACEF-Centro de
AtividadesComunitáriasEsperançadoFuturo.
Os dois festivais se unem às crianças para refletir sobre as fake news através de uma fábula.
Convidamos a atriz, professora e contadora de histórias Silvia Castro para contar uma história
divertida na qual umapequenamentira acaba por se transformar emalgo gigantesco,de infinitas
proporções. Tema importante para conversarmos comos novos públicos e a transmissão ao vivo
acontece pelas redessociaisdosdoisfestivais.
História: OHomemquepôsumovo
Contadoradehistórias: Silvia Castro
Online: será transmitido aovivo nasplataformas doFACEBOOKeYOUTUBE peloscanais digitasdo
FESTLIP_OnedoFIL_Festival.
Dia: 27demarço, sexta-feira,às15h

FESTLIPcine
NASCENTE -Curta-metragem
Umrioeseusafluentes.

Emconexãocomcuradoresdefestivaisbrasileiros,oFESTLIP_On, emconjuntocomoCabíriaFestival,
convida para o FESTLIPcine ao Curta-Metragem NASCENTE, produzido em 2020 pela diretora
brasileiraSafiraMoreira.
SINOPSE:
Nascente surgiu a partir do convite do ProgramaCONVIDAdo Instituto Moreira Salles, durante a
pandemiaocasionadapela covid-19,aindanosprimeirosmesesdaquarentena.
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Assistir ao filmeé umato depercepçãoe leitura. Adiretora reflete sobrequaisimagensgostariade
ver. Apartir daí elaborava sobre quais imagenspoderia ofertar aos espectadores naquele (neste)
momento. Surgiuassimumfilme-ritual. Depassagem,decura.
FICHATÉCNICA/ARTÍSTICA
Direção, fotografia,montagem:SafiraMoreira
Trilhasonoraoriginal: LucasCarvalho
Mixagem:Rose Juam
Duração: 5min30
Online: será transmitido aovivonasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE.
Dia: 27demarço, sexta-feira,às18h

FESTLIPgourmet
MOSTRAGOURMET
Tema:Sabordas ÍndiasLusitanas
Prato: FeijoadaDʼAlémMar
Achef baiana Helô Limaconvida o público do FESTLIP_On para umaexperiência sensorial comos
sabores dos temperos indianos trazidos para o Brasil pelos portugueses. Diretamente de Porto
Seguro (BA), berço danossa línguaportuguesa,achef seleciona os frutos domarmaissofisticados
da região para nos ensinar a fazer esta inédita e deliciosa Feijoada DʼAlémMar, deliciosamente
preparadacomfeijão branco.Tudoissoemumcenáriodeslumbrante transmitidoaovivopeloHotel
Porto SeguroPraia Resort, àsmargensdeumadaspraiasmaislindasdePorto Seguro.
Online: será transmitido aovivonasplataformasdoFACEBOOKeYOUTUBE
Dia:30demarço, terça-feira, às16h

* Todososeventosestão indicadoscomohoráriooficial deBrasília (BR)
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