MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO TEATRO E CIRCO DE RUA
A Favor da Constituição brasileira: Artigo V, parágrafo IX: “È livre
a expressão da atividade intelectual, artística cientifica e de
comunicação, independente de censura ou licença”.
No dia 23 de agosto (Dia do Artista e Dia Contra a Injustiça) a Rede
Brasileira de Teatro de Rua, presente em 27 estados, realizará manifestação
nacional simultânea, a favor da liberação dos espaços públicos abertos (ruas,
praças, vielas, jardins, parques) para realização das suas atividades artísticas.
Será lida a população uma Carta Aberta que será encaminhada aos Prefeitos,
Governadores, Secretários de Cultura, MinC, FUNARTE, Conselho Nacional de
Política Cultural, Conselhos Municipais e Estaduais de Cultura, vereadores,
deputados e senadores.
No Maranhão a mobilização esta sendo articulada pelo Movimento de Circo e
Teatro de Rua No Maranhão em parceria com a Rede de Artes Cênicas do
Maranhão.
Em todo o Brasil estão ocorrendo, situações arbitrárias por parte de autoridades
e instituições públicas, no sentido de proibir, denegrir e violentar a atividade
artística e cultural realizada nos diferentes espaços públicos do País.
Se a constituição nos “assegura” e “incentiva” a liberdade de expressão artística,
não podemos nos calar frente a essas atitudes ditatoriais no sentido de usurpar
do cidadão o direito a ver e fazer a arte e cultura neste País.
Enquanto nossas ruas se enchem de violência, agressão e medo, a arte, que vem
como reencatadora das relações e com potencial para refletir e transformar,
semeando alegria, idéias e ludicidade é tratada como crime e proibida de cumprir
sua missão!

Qual País nossas instituições e governantes querem construir, quando
ressecam a cidade, proibindo a arte de se espalhar e semear nela!?

Precisamos agora de você,que junte-se a nós neste dia 23 de agosto, some
sua força à nossa força contra a opressão dos filhos do generais.

As 11:00h na Praça Deodoro venha marchar com artistas. Haverá
performances artísticas,musicas,dança, tudo com as mãos rijas ao alto
dizendo: ”Liberdade, liberdade abra suas asas sobre nós!”

O Movimento de Circo e Teatro de Rua no Maranhão,Rede Maranhense
de Artes Cênicas unen-se a Rede Brasileira de Teatro de Rua nessa luta
coletiva:
Quando: 23 de Agosto (dia do Artista e Dia Contra a Injustiça)
Onde: Na praça Deodoro em Frente ao Banco do Brasil
Horário: Às 11 horas
Concentração as 10:30 na Associação Cultural fabula, Rua das Hortas,
n°201, Centro, em frente a praça Odórico Mendes, encontro para quem quiser
fazer maquiagem e vestir-se, será o KG.
Programação:
Performace “Bandeira as Avessas” com a Palhaça Flori d'Bar Jabiraca
Performace “VOO dos Pássaros” com HUHUHU Circo Teatro e Associação
Cultural fabula
“Du Zias Poéticas” Raquel Franco e Dathy Bezzerra
Música
Leitura da Carta de Canoas da RBTR
Leitura da Carta da Pororoca
“Rua Livre” quem quizer é só fazer e manifestar sua arte
Traga sua fantasia, figurino, maquiagem, sua poesia, traga sua verdade!
Vamos Lá Rueiros! Teatreiros! Artistas!
Contato:
mctr-ma@googlegroups.com
artescenicasma@googlegroups.com
Fone: 81522638
Já Confirmaram presença na mobilização:
Cia Chegança Produções Cênicas
Nilce Braga -Atriz e arte educadora
HUHUHU Circo e Teatro
Associação Cultural fabula
Iure Olinda – musico e artesão
Cia Circense de Teatro e Bonecos
Walberlucio Pereira Brito – Produtor Cultural
Cia Tapete Criações Cênicas
Confirme sua precença!

