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A fragilidade humana tem "Banda Sonora"
a partir de hoje no Teatro S. Luiz
Nacional
09 DE MARÇO DE 2018
06:10

A fragilidade humana, do teatro e o lado trágico e efémero da
vida marcam "Banda sonora", composição musical de Filipe
Raposo, com texto e encenação de Ricardo Neves-Neves, que se

https://www.dn.pt/lusa/interior/a-fragilidade-humana-tem-banda-sonora-a-partir-de-hoje-no-teatro-s-luiz-9173062.html

1/7

09/03/2018

Nacional - A fragilidade humana tem ″Banda Sonora″ a partir de hoje no Teatro S. Luiz

Lusa

estreia hoje, no Teatro S. Luiz, em Lisboa.
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Com base no teatro do absurdo e no universo de
ﬁlmes de terror, Ricardo Neves-Neves construiu
um texto a partir da composição do pianista Filipe
Raposo, para três personagens, ainda que estas
sejam interpretadas por seis atrizes, pois cada
uma é composta por si e pelo sem
desmembramento, explicou o encenador à agência
Lusa.
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A peça centra-se em três raparigas -- uma de oito
anos, outra de 12 e outra de 15 anos --, sendo a mais nova a mais
cerebral, a mais ligada à ciência, a do meio a que está inserida
num contexto social, muito ligado às regras, e, a mais velha, uma
espécie de 'housewife' (dona de casa) de subúrbio dos Estados
Unidos, na década de 1950.
A partir da ideia de que estas três raparigas têm uma intimidade
umas com as outras, Ricardo Neves-Neves constrói uma trama
sem qualquer ligação entre as personagens.
Mais do que uma ligação entre as três jovens, o autor e encenador
quis evidenciar o lado trágico e efémero da vida, e mostrar a
pouca importância que muitos lhe dão, mesmo que tal se deva a
infantilidade ou ignorância, frisou.
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A peça foi construída em dois meses, num processo criativo
inverso ao que o encenador está habituado, já que o texto foi
elaborado após Filipe Raposo ter composto a música.
LER MAIS

Ricardo Neves-Neves colocou as personagens mais jovens como
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