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MADE IN CHINA

Made in China é o quarto texto do autor irlandês, Mark O’Rowe a ser levado a cena pela
ASSéDIO. Inicialmente a minha viagem começa
enquanto ator, no texto Sarna (Howie the rookie), um monólogo, crescente e detonador, dirigido por João Cardoso, que agora me desafia
a encenar três jovens atores em potência, em
mais um texto do mesmo autor.

de MARK O'ROWE (2001)

tradução: FRANCISCO LUÍS PARREIRA
encenação: PEDRO FRIAS
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desenho de luz: NUNO MEIRA
sonoplastia: FRANCISCO LEAL
interpretação: JOÃO CRAVO CARDOSO
MANUEL NABAIS
PEDRO QUIROGA CARDOSO

fotografia: ANTÓNIO ALVES
Design gráfico: SISSA AFONSO
operação de som/luz:
JOSÉ DIOGO CUNHA
produção executiva: MARTA LIMA
assistência de produção: RUTE PINTO
bilheteira: RITA RIBEIRO
produção: ASSéDIO

Os textos de Mark O’Rowe têm esta capacidade:
a de nos transportar para universos de uma realidade urbana, brutal e tremendamente masculina, mas também carregada de um humor
corrosivo, com uma linguagem crua e violenta,
aqui refletida na tradução de Francisco Luís Parreira.
“Atiras-te de cabeça caralho aguentas-te à
bronca”

Ao desafio que é encenar um espetáculo de
teatro, juntei o grande prazer de dirigir atores,
em particular este trio, que agarrou com unhas,
dentes, criatividade e a força inimitável da juventude, este desafio.
Porque neste lugar, me considero, antes de tudo
ator, vi-me a cada momento no palco com eles,
na pele deles e que imenso privilégio é integrar
um elenco tão disponível, intenso e talentoso,
que em cada dia se excedeu um pouco mais
naquilo que são as suas capacidades artísticas e
até ao limite das suas capacidades físicas.
Atirei-me de cabeça e aguento-me orgulhosamente à bronca deste meu esquadrão!

Pedro Frias

