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Mindelact em oito actos
Fotografia de Helder Doca, cedida por Fluxu.cv

••Abraão Vicente

I

Enano

Enano, o palhaço activista,
em plena euforia despertando
a rua de Lisboa da monotonia,
percorro em pormenor as ex�
pressões de espanto dos que
com ele se cruzaram, a alegria
e a magia do teatro. As mes�
mas expressões e emoções nas
caras das crianças que à tarde
na Academia JotaMonte sol�
taram valentes gargalhadas
e se empenharam em acom�
panhar o enredo da peça “Os
Saltimbancos”. É dessa casta
Fotografia de Helder Doca, cedida por Fluxu.cv

de coisas que é feito um festi�
val como o Mindelact:�������
������
chama�
-se arte, chama-se educar com
qualidade.
Um momento ainda para
evocar o esforço e a dedica�
ção do grupo Cem-Mente na
sua peça Futuro Obscuro, fei�
ta no Centro Social de Ribeira
de Craquinha. O teatro pode
de facto fazer magia e mudar o
rumo de muitas vidas, foi o que
eu vi na face e nas expressões
desses jovens actores.
Abre-se a porta do teatro
pela última vez e entra José
Mauro Brant… para uma noite
de elogio à arte de se fazer tea�
tro qualidade: um palco, o ce�
nário, um texto de excelência e
um actor em plena consciência
das suas capacidades.

Futuro Obscuro

Saltimbancos

II

Poemas Infinitos

“Era vez uma senhora pa�
lhaça muito, muito, muito vai�
dosa que se chamava Chato�
nilda. Isso ou aprender por A
mais B numa sessão de risos,
gargalhadas e palmas que
quem não toma banho, não
lava os dentes, não cuida da
pele e do cabelo, quem não
come frutas e se alimenta bem
perde toda a beleza i el ta bá
fica fei pa psu!
Corsa Fortes parece não
partilhar dessa ideia de um
mundo dividido entre “lugares

mágicos” e “desertos de ma�
gia”. Foi então no Centro Social
da Ribeira de Craquinha que
esse exímio contador de estó�
rias e mágico deu corpo à ru�
brica “Estórias com magias”.
Cilindrados pela magia na
Craquinha, os amantes do te�
atro voltaram ao auditório do
Centro Cultural do Mindelo
para ver a peça Papirus. Fazer
teatro com gestos, papel, mui�
to papel, papel criativamente
utilizado.
Papirus

Chatonilda e Katiusca

III

IV

Para saber “quien somos” temos de empreender uma longa e
deslumbrante viagem ao outro lado do mar e ter “Calma, Paci�
ência e Confiança”. Palavras de Catalina Pineda. A voz da terra.
No palco principal do CCM o grupo de teatro Dja d’Sal elabo�
rou uma reflexão sobre a centralidade da Água na construção da
própria identidade cabo-verdiana.
A pedagogia do Mindelact para o país, acredito ser, o facto de
elevar a fasquia na arte de representar. Tocar novos caminhos,
novas leituras da e na arte. Eis na sua essência a função primor�
dial de um festival de teatro do mundo na ilha da baia grande.

“Sonho em Movimento” ou o simulacro da
vida contemporânea também é um aprimorado
elogio a Cabo Verde, aos seus recantos, a S. Vi�
cente, à sua cidade e aos seus detalhes.
“O conferencista” no festival off. Nesta peça
Sérgio Grilo encarna a personagem José Castelo
Costa que explora a partir do título “Os malefí�
cios do tabaco”, tirado do famigerado monólogo
de Anton Tchékov. Foi assim que entre suaves ri�
sadas terminamos a noite numa conferência… Sonho em Movimento

Etc. 		

Nº 212 | De 22 a 28 de Setembro de 2011

Cultura E3

A Nação

A Nação

V
Novas fusões entre o nos�
so passado ancestral e uni�
versal e o nosso património
nacional de estórias e contos.
Novos futuros na medida em
que as crianças que se deslo�
cam ao CCM, para ouvir as
histórias narradas e interpre�
tadas pelo místicos contado�
res de estórias que vieram ao
festival, criam novos horizon�

Jackie Star

tes e enriquecem o seu ima�
ginário particular. Foi assim
que ontem a criativa conta�
dora e intérprete de estórias
do Projecto Iwa levou os me�
ninos de Mindelo a fantásti�
cos mundos ligados aos uni�
versos da àgua.
Ainda mergulhados no
Universo dos contos, o festi�
val off de ontem teve a pre�

sença carismática do Hama�
dou Tandina, contador de
estórias originário do Mali.
Desses pequenos ápices má�
gicos se faz um festival.
Mas antes de nos submer�
girmos no mundo mágico
dos contos africanos, o palco
principal do Mindelact rece�
beu “Jackie Star, L’Elegance et
la beauté”.

VI
O dia do festival começou
como tinha terminado na
quarta-feira com o entusias�
ta contador de estórias ori�
ginário do Mali: Hamadou
Tandina. De módicos cumes
mágicos a meninada pôde
contemplar paisagens, perso�
nagens e memórias da grande
planície da quimera.
“Por um punhado de Terra”
marca mais uma performance
de arrepiar de Flávio Hamil�
ton. Dicção perfeita até nos
momentos da mais alta inten�

sidade física. Gestualidade, fi�
sicalidade e entrega próprios
de quem incorporou o texto e
cedeu seu próprio corpo ao es�
cravo, à personagem.
Simplicidade funciona
quando o objectivo final é o
humor. A peça “O Psicana�
lista” pôs em cena os acto�
res Paulo Silva e Emanuel
Silva, que dirigidos por José
Pedro Bettencourt, soube�
ram de forma assertiva e
cómica por a nú alguns di�
lemas existenciais.

Por um Punhado de Terra

VII

Closer

VIII
Enano emocionou-se, ontem à noite, com a homenagem presta�
do pelo festival. Enano o palhaço de coração grande vestiu fraque e
subiu ao palco onde momentos antes João Branco lia a mensagem
do novo presidente da Republica ao festival. Algo Fresh e que abre
as portas a uma nova época de paixão nacional pela arte.
Fotografia de Helder Doca, cedida por Fluxu.cv

“Closer” estamos/somos todos nós. Uma compilação de
enredos e estórias maquinadas para engendrar o complexo
mosaico da vida moderna. Tudo isso ou o mundo onde as
mulheres escolhem o amor e os homens são meros bonecos
aprisionados pelo instinto primitivo do sexo. Até porque a
felicidade pode estar exactamente em guardar bem agasa�
lhado certos segredos.
“10 segundos” com Sarron.com- Teatro e Companhia.
Neu Lopes e Karina Lizardo encheram o “palco” num desfi�
lar de personagens e estórias. Uma divertida e trágica nar�
ração de factos e feitos de que é compilado a vida nos dias
que correm.

Bodas de Sangue
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Caros(as) Amigos(as)
Jorge Carlos Fonseca
Presidente da República
de Cabo Verde

Hoje cai o pano (sim, é mesmo «cair o pano»!) sobre um
dos mais emblemáticos eventos culturais de Cabo Verde.
Actividade cultural que, provavelmente, será uma das que
melhor retratam a realidade do
país. Não tanto pela plasticidade e sentido de totalidade que a
arte cénica, de grande qualidade, sempre confere, mas fundamentalmente pelo facto de,
ao ser o espelho, quiçá a síntese das nossas dificuldades, sonhos, tristezas e alegrias, amalgama de forma teatral o que
somos, o que podemos, o que
queremos ser.
O Festival que vai na sua
décima sétima edição é a demonstração de que é possível,
no palco e na vida, buscar, exigir, reinventar as condições,
por vezes mínimas, de sobrevivência e, simultaneamente,
avançar, criar, desafiar, construir a felicidade.
Para além do incessante desafio da inovação, de proporcionar aos mindelenses e, felizmente, a cada vez mais cabo-verdianos, o que de melhor se
faz neste país e por esse mundo fora, em matéria de teatro,
o Mindelact demonstra que
querer é poder, particularmen-

te quando se tem condições de
querer e quando se intui que
este é uma necessidade vital
das pessoas, da colectividade.
Esta é uma das grandes lições do festival. Um projecto
que se alicerça no desejo das
pessoas mas que também os
alimenta e os sofistica e deles
faz o seu fermento mais importante. Desejos que se materializam e se autonomizam,
sem, paradoxalmente, perder
uma estreita relação com o
Mindelact.
Juntando emoção e razão,
criatividade,
espontaneidade e planificação, o projecto,
na perspectiva da harmonização do carácter globalizante da
busca do prazer e do principio
da realidade, invade espaços,
vai à rua, penetra no mundo
suburbano, franqueia fronteiras físicas e emocionais e também toca e faz desabrochar a
fantasia e a sensibilidade infantil.
As crianças, sempre cantadas mas amiúde esquecidas,
têm também o seu espaço assegurado, não na qualidade de
homenzinhos de amanhã, mas
enquanto gente de hoje, meninos e meninas aqui e agora.
O sonho deveras não co-

nhece limites. Pode-se, com
toda a propriedade, dizer que
S.Vicente, durante esses dias,
se transforma num grande palco. As ruas são invadidas. Literalmente o teatro vai à rua. A
realidade quotidiana é magicamente tocada . Não se trata
apenas e nem essencialmente
da apreciação de um bom espectáculo fora da sala de espectáculos. Na sala e na rua
a dimensão fantástica da realidade torna- se colectivamente concreta. Deixa de ser uma
abstracção para se transformar, ou, melhor, retratar, na
perfeição essa vertente profundamente humana da vida.
Mindelact demonstra à saciedade que o prazer, o sentido e o gosto pelo belo, a sabura, aspectos centrais que dão a
marca e adocicam e temperam
a vida, podem e devem constituir-se em importantes objectivos de uma comunidade, de
um país. Essa dimensão, parte do lado espiritual das pessoas e que a Cultura de uma forma mais abrangente integra,
não pode ser entendida apenas
como algo secundário e marginal da vida. Pelo contrário, embeleza-a e confere-lhe relevante significado.

Esse prazer não é espontâneo. É criado, é o resultado de
investimento, trabalho, estudo,
angústia, intuição, que têm por
base a ideia de que a Cultura e
as demais actividades espirituais, o património imaterial, são
fundamentais para o desenvolvimento da e autonomização
da pessoa e da sociedade.
Trabalho, liberdade, responsabilidade, integralidade e universalidade da pessoa são balizas que o Mindelact tem assumido com rigor, seriedade e
determinação nessa odisseia de
assumir o prazer e o belo como
valores quase supremos que devem ser apropriados por todos.
Daqui, de muito longe, com
uma ponta de tristeza por não
poder comungar fisicamente
convosco este momento muito
forte, que - não duvido - é também de lançamento do próximo festival, abraço cada um
dos fazedores de emoção que,
na bela e temporária, não diria
subversão
mas recriação do real, vão
decretando a primazia da beleza e do prazer sobre tudo o
resto.
Fraternalmente,
Barcelona, 16 de Setembro
de 2011

Um Olhar sobre Mindelact 2011

(A Rosa em Brasa no Fundo Escuro)
Embora me desagrade dize-lo e não é sem custo que o
confesso, sufoca-me a pequenez desse país insular, sufoca-me o isolamento cultural que
aqui se vive. Revolta-me a dramática carência de acesso e
equidade no acesso ao património cultural da humanidade.
A cultura é uma necessidade básica, as pessoas têm direito a serem cada vez mais
cultas, porque o acesso a
cultura é a aproximação aos
meios para (re)significar a
existência, para compreender
o sofrimento (o nosso e o do
Outro), para tocar a transcendência (qualquer coisa
para além do mundo prático
e dos seus fins, da frustração
desses fins e da brutalidade
dessa frustração em si mesma

e em suas consequências).
Em Setembro se acende um
fósforo no quadro negro. Algo
belo de se ver. Num estalido
a luz invade-nos os olhos e
dança sobre o fundo escuro. A
ponta avermelhada, qual rosa
em brasa, escreve poemas na
noite em nossos olhos, embora o fósforo aceso não deixe
traço físico algum. Entra alguém com passos de ladrão,
qual um coelho em campo
aberto, com mil olhos sobre
a pele exposta. “Agora é de
graça, não é? Estes no quintal são de graça, não é” - pergunta-me. “Sim, é de graça”
– confirmo-lhe. “Entôn m te
fká te panháj”. E ainda assim
parece receoso ao atravessar
o portão. E fica de pé olhando para a cadeira vazia a sua

frente, demasiadamente vazia
para se atrever a tocar-lhe. E
fixa a luz que se acende em
seus olhos. Não se trata propriamente da tal rosa em brasa (estes já não são de graça),
mas seus olhos brilham diante da brasa acesa que voa no
ar, poisa no chão e se torna
cinza… morre.
Com os olhos fixos na rosa
em brasa estou eu… e nas outras flores de outros jardins,
que oxigenam o ar com o sopro da diversidade. Flores que
se acendem, dançam no ar
tornam-se cinza, deixando
poemas escritos no fundo escuro. Não conseguimos distinguir a persistência dessa
lembrança visual do que realmente se encontra ainda no
fundo escuro: Nada.

“Tu só gostas de coisas estranhas, já percebi” – alguém
me surpreende. Consinto
com o silêncio olhando-o
nos olhos. “Acertou” – penso.
Mas como a minha voz sai a
conta gotas ele não pode ouvir meus pensamentos. “O
Mindelact é aqui uma coisa
estranha” – poderia dizer…
ainda bem… bendita estranheza: primeiro andar para
a percepção, isto é de olhar
e ver”.
Fecho os olhos no caminho
para casa. Não consigo distinguir a persistência da lembrança visual da rosa, do que
realmente se encontra ainda
no fundo escuro: Nada. Uma
adivinha: depois da extinção
do fósforo o que mantém a
vela acesa?

Caplan Neves

