MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Nola Rae, uma das maiores figuras do teatro
físico britânico, em Sines
O auditório do Centro de Artes de Sines recebe, no dia 27 de Maio, às 22h00, o espectáculo “Exit
Napoleon Pursued by Rabbits”, pela clown britânica Nola Rae.
Salpicado com referências oblíquas aos pequenos déspotas, o tema deste espectáculo sem
palavras é o poder e o despotismo.
“Um cozinheiro do exército em retirada arrasta‐se penosamente pelo campo lamacento. Sozinho
e abandonado, não faz ideia de para onde vai, apenas vai. Uma tenda de campanha surge no seu
caminho e cambaleia directamente até ela. Ele deveria ter continuado, mas alguma coisa
naquela estranha barraca o prendeu... uma cama, um sobretudo, o símbolo da abelha imperial,
um estranho chapéu... Ao vasculhar na tenda, o cozinheiro descobre que já não está perdido e
ensaia um novo e perigoso papel... Salpicado com referências oblíquas aos pequenos déspotas,
neste espectáculo sem palavras de Nola Rae vemos o clown seguir o caminho bem gasto em
direcção ao poder absoluto e ao absoluto desastre.”
A encenação é de John Mowat, a cenografia de Matthew Ridout, a música de Peter West e os
figurinos de Alannah Small.
Nola Rae é reconhecida internacionalmente como uma das “performers” mais originais do teatro
britânico, com um currículo de actuações em mais de 60 países.
O espectáculo de Sines é organizado pela Câmara Municipal de Sines, em parceria com a 12.ª
Mostra Internacional de Teatro de Santo André.
O bilhete custa 5 euros e pode ser reservado através do telefone 269 860 080.
SOBRE NOLA RAE
“Uma artista capaz de deixar o público enfeitiçado” (The Guardian ‐ Inglaterra)
“Artisticamente incomparável” (Der Abend ‐ Alemanha)
“Simplesmente notável pelo seu humor, sensibilidade, precisão e inteligência” (La Nouvelle République ‐
França)
“Uma 'clown' genial que faz pensar” (La Reppublica ‐ Itália)
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