
A1

  
Espalha Factos Online

 	Visitas diárias: 3047

 	País: Portugal

 	Âmbito: Lazer

 	OCS: Espalha Factos Online

 
ID: 58991123

 
25-04-2015

Teatro académico português no FATAL até 14 de maio - Espalha-Factos
 

URL:
http://www.espalhafactos.com/2015/04/25/teatro-academico-portugues-no-fatal-ate-14-
maio/

 
Já arrancou mais uma edição do FATAL, o festival que traz a Lisboa aquilo que se faz no teatro
universitário por todo o país. A 16ª edição do festival decorre até 16 de maio e, para além de 24
espetáculos de teatro diferentes, conta ainda com 4 workshops relacionados com as mais variadas
áreas do teatro. Já está aí a 16ª edição do Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL) para
animar a cena cultural universitária lisboeta. Como já vem sendo tradição, grupos de teatro
universitário de faculdades espalhados pelos quatro cantos do país reúnem-se na capital para
apresentar o seu trabalho e celebrar o papel dos estudantes universitários nesta arte. A abertura do
festival aconteceu no passado dia 22 de abril, com a apresentação de Cães Danados, o espetáculo do
Antigo Cénico de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no Teatro da Comuna, e
os espetáculos vão continuar até ao encerramento do festival, a 14 de maio. Mais uma vez, o FATAL
volta a dividir-se nas categorias de 'Competição', onde competem 11 produções de diferentes grupos
universitários; 'Mais FATAL', onde serão apresentados mais 4 espetáculos, e ainda 'FATAL Convida',
composta por 9 grupos convidados pela organização do Festival. Nesta edição, o público poderá ainda
participar nos workshops de Fotografia de Teatro, Oficina de Escrita para Cena, Cenografia e Voz em
Movimento. No dia 27 de abril terá ainda lugar a apresentação pública da 16ª edição do FATAL, na
Reitoria da Universidade de Lisboa, que inclui uma homenagem a José Barata Moura. O Festival Anual
de Teatro Académico de Lisboa é organizado pela Universidade de Lisboa desde 1999 e tem como
missão promover e divulgar o teatro universitário português, procurando colocar a cidade de Lisboa na
rota dos grandes festivais europeus de teatro universitário. Consulte a programação, aqui.
 
 Abr 25, 2015
 
Rita Mata-Seta
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- Sábado, 25 Abril 2015 -
 
 O Teatro da Academia do Instituto Politécnico de Viseu regressa ao Festival Anual de Teatro
Académico de Lisboa - FATAL (um dos maiores festivais de teatro do país, com organização da Reitoria
da Universidade de Lisboa), em 16ª edição, três anos após a sua última presença na qual arrecadou o
galardão principal do 13º FATAL 2012 como "Melhor Espetáculo", prémio atribuído pelo júri do
certame, com a peça "Woyzeck", de Georg Büchner. Segundo o júri, esta apresentação mostrou "a
compreensão do Teatro como obra de arte total, composto por várias dimensões, jamais podendo ser
reduzido a uma só. Assim, foram explorados não só o importante trabalho dos atores, de que se
registam algumas notáveis interpretações, mas também todo o trabalho plástico, o desenho de som e
banda sonora, o desenho de luz, entre vários outros aspetos, todos relevantes. (.) Em suma, fez-se
Teatro."
 
 Em 2010, na sua anterior participação, já o Teatro da Academia ameaçara conquistar o grande
prémio do festival com a peça "Europa" sendo contemplado com o "Prémio Fatal 2010 - Distinção do
Público", destinado a consagrar o espetáculo melhor pontuado pelos espectadores. O destino parecia
estar traçado para a participação seguinte.
 
 Este ano o Teatro da Academia do IPV regressa ao palco onde foi feliz.
 
 A entrada em cena está agendada para o próximo dia 4 de maio, pelas 21:30h, no emblemático
Teatro do Bairro, com a peça "Alta Áustria".
 
 "Alta Áustria" é uma das peças de teatro de Franz Xaver Kroetz, escrita em 1972, e que retrata a vida
do casal Annie e Heinz. Um casal alemão preso aos seus problemas, às suas preocupações, aos seus
dilemas, ao que têm e ao que não têm. Ao longo da peça, são abordados vários temas como o
trabalho, o ter filhos, a casa, o carro, os jantares, o amor e o aborto. E são feitos cálculos de como é a
vida deles e de como poderia ser, se são felizes, se vão ser ainda mais felizes, ou se irão continuar
eternamente com os mesmos medos e sempre com os mesmos cálculos.
 
 Jorge Fraga assina a Criação, Direção e Espaço Cénico. A interpretação conta com as performances
arrebatadoras de Guilherme Gil e Tânia Catarino.
 
 Ficha técnica: Direção Técnica - Guilherme Gil; Direção de Produção - Tânia Catarino, Direção de
Cena - Tomé Oliveira; Operadores de Luz, Som e Multimédia - André Tavares e Marco Paiva; Produção
- Teatro da Academia 2015; Projeto -.
 
 O FATAL 2015 decorre de 22 de abril a 16 de maio em diversos espaços de Lisboa, subindo a palco 14
peças de teatro apresentadas por grupos de teatro universitário oriundos de vários pontos do país.
 
 Teatro da Academia: Vinte e três anos de viagem(sinopse)
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 A criação do grupo Teatro da Academia remonta a 1992. Na altura, dois estudantes do Instituto
Politécnico de Viseu endereçaram o convite ao professor Jorge Fraga para a formação de um grupo de
teatro no Instituto. Nesse mesmo ano foi criado o que viria a ser o seu primeiro espetáculo: "Hió!.
Hió".
 
 Na génese da sua criação a vontade de "viver o Teatro". Vontade esta que se tornou em identidade
deste grupo de Teatro que integra alunos do Politécnico de Viseu. Hoje, o Teatro da Academia é um
dos insignes embaixadores da cultura de toda uma vasta região e conta já no seu currículo com mais
de 20 produções, distribuídas por performances e espetáculos.
 
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do Instituto Politécnico de Viseu
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