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NOTA À IMPRENSA 
 

Bailado: Kleber Lourenço apresenta “Negro 
de Estimação” em Sines 

 
O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 2 de junho, às 22h00, o espetáculo “Negro de 
Estimação”, do brasileiro Kleber Lourenço, que se encontra em digressão internacional. 
 
O espetáculo solo “Negro de Estimação” cruza as linguagens do teatro, das artes performativas, 
da dança contemporânea e da literatura.  
 
Como base para “Negro de Estimação”, Kleber Lourenço utiliza oito contos do livro “Contos 
Negreiros” do escritor pernambucano Marcelino Freire, vencedor do Prémio Jabuti de Literatura 
2006.  
 
Durante 55m de espetáculo, revelam-se quadros que mostram a evolução do corpo negro na 
história e na atualidade. 
 
A dramaturgia é construída a partir do movimento dos corpos quotidianos e míticos, das danças 
e rituais do candomblé, traçando um paralelo entre a cena artística e a ritualística. 
 
O espetáculo solo tem criação e interpretação do ator, bailarino, encenador e arte-educador 
Kleber Lourenço e codireção do encenador Marcondes Lima.  
 
Participam outros profissionais de grande relevância da arte pernambucana como a “lighting 
designer” Luciana Raposo na luz, o figurinista de teatro e bonequeiro Luciano Pontes no figurino, 
o artista plástico Bruno Vilela na cenografia e o músico e produtor musical Missionário José na 
banda sonora. 
 
O espetáculo, para maiores de 16 anos, é uma produção Visível Núcleo de Criação / pcastro 
produções, com incentivo do Governo do Estado de Pernambuco, através do Funcultura e 
FUNDARPE, e apoio Xerem, Zero Point Art, Município de S. Vicente - Cabo Verde, Escola Nacional 
de Artes Visuais e Câmara Municipal de Sines. 
 
O bilhete custa 5 euros e pode ser reservado pelo telefone 269 860 080 (receção do Centro de 
Artes de Sines). 
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Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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