ACTA EM TAVIRA COM “ARDENTE – MEMORIAL PARA PEDRO E INÊS DE PORTUGAL”
No dia 30 de Novembro, pelas 21h30, realiza-se, no Cine-Teatro António Pinheiro, a
peça “Ardente- Memorial para Pedro e Inês de Portugal”, pela ACTA- A Companhia de
Teatro do Algarve.
A ACTA aborda de novo este tema [a tragédia de D. Pedro I e de D. Inês de Castro]
numa tripla perspectiva de novidade: primeira, a narrativa não segue a cronologia
histórica dos acontecimentos – a história começa já Pedro e Inês estão nos túmulos;
segunda, a história será contada apenas com recurso à imagem e à música –
portanto, sem recurso à palavra dita; terceira, para dirigir este espectáculo foi
convidado um dos mais proeminentes encenadores europeus, especialista neste
género de realização teatral, o polaco Leszek Mądzik.
Mądzik pratica um teatro sem palavras. A razão é a sua profunda convicção de que
existem esferas da realidade humana que não sucumbem à palavra falada.
No seu teatro "cósmico", ele reabilita arquétipos enterrados, dando aos espectadores
uma oportunidade renovada para uma percepção pré-racional do mundo. O frágil
universo onírico dos seus espectáculos é criado com as sombras e os movimentos de
forma elaborada, subjugada ao ritmo marcado pela música. O espectador fica "sozinho
na multidão", porque é separado, pela escuridão, dos outros espectadores, bem como
do palco. Com a sua imaginação, vagueia através de outras dimensões da realidade
apreendida pelo poder do Bem e do Mal.
Ficha Artística, Técnica e de Produção
Criação cénica: Leszek Mądzik
Coordenação e dramaturgia: Andrzej Kowalski
Direcção musical: Zé Eduardo
Intérpretes: Bruno Martins, Carlos Pereira, Glória Fernandes, Liza Veiga, Luís de A.
Miranda, Luís Manhita, Tânia Silva, Zé Alegre
Execução plástica: Tó Quintas
Operação de luz: Octávio Oliveira
Operação de som: Pedro Leote Mendes
Produção executiva: Elisabete Martins
Divulgação: Tânia Silva
Secretariado: António Marques
Direcção artística e de produção: Luís Vicente
Duração: 60M (sem intervalo)
Classificação etária: Maiores de 12 anos
Produção: ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve
Apoio: Ministério da Cultura e DGARTES
Bilhetes: €5,00
Venda: Cine-Teatro António Pinheiro
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