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Notícias

As Suplicantes de Ésquilo na produção do Thíasos
A produção que o Thíasos apresentou, como nova em 2012, trouxe ao
convívio da academia de Coimbra e do público da cidade As Suplicantes
de Ésquilo. Há que reconhecer as dificuldades do projecto, as exigências
de uma peça baseada no poder do coro, estruturada de acordo com uma
grande concentração da acção na expectativa de um perigo iminente, no
peso indissociável dos grandes monólogos que suportam a problemática da
peça. Todos elementos que caracterizam as preferências de Ésquilo, mas
que desafiam uma outra sensibilidade que é a dos públicos contemporâneos.
Mas quem pôde assistir ao espectáculo reconhecerá que o Thíasos se
mostrou consciente dos problemas e encontrou, de forma geral, soluções
convincentes e eficazes para os ultrapassar. Mérito particular é o do coro: em
primeiro lugar atraente na caracterização, harmonioso na coreografia, mesmo
se, aqui ou ali, um pouco débil na expressão daquele que é o sentimento
que principalmente o condiciona, o pavor. A música que lhe acompanhou
as intervenções, original e expressiva de sonoridades gregas, serviu de
acompanhamento a versos do original da peça, e não deixou indiferente o
espectador mais atento.
Igualmente meritória foi a intervenção dos actores, o Doutor José Ribeiro
Ferreira como Dânao, o Dr. Rodolfo Lopes como Pelasgo. A actuação de
qualquer um dos dois primou pela ponderação, dicção correcta do texto, e
por uma sobriedade a carácter com o contexto dramático.
Globalmente esta produção do Thíasos constitui um bom trabalho em
nome da mobilização dos estudantes e do público em geral para a tragédia
grega.
Maria de Fátima Silva

