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DO TABA

TABA significa Teatro Aèu_lto q_e Bel_éffl Aduj ta, e í e to eiguifica q;ue , 'em matéria de arte cénica, acreditamos fia maioridade ciil .
tu rã l riesta cidade e tentaremos deaonstra-la .
Tal empreendimento parece presunçoso» porem torna-se a'b3Olu'taiae"n,te necessário corno sugestão para um movimento que dê início
a uma dramaturgia inspirada em nossa realidade social e nossos cos t um e s,, n EL s c ida cios valores da terra, até então desprezados .
Queremos um teatro paraense, autêntico e característico,
que aborde temas paraenses com autores paraenses, diretores paraenses, atores paraenses,, cenógrafos paraenses e tudo o mais fcasbea paraense. Qiiereaos simplesmente porque achamos q^ie podemos e devemos
fazê-lo, não pretendendo côa essa resolução depreciar o trabalho dos
que pensain cie outra nane i rã. .Afins-l, estamos no Para.
Criar urn tee.iro nosso para ser visto entre nos e se possível apresentado fora daqui como testemunho de progresso e o grande sonho quv procuraremos materializar, com a ajuda de outros ou apenas eoia o sacrifício próprio. Uic teatro serio e de o unho r-ogionnl,
preocupado cora a beleaa estética e. a informação da vertlade, uis tea- ,
tro de aspecto docuBent-al e cie crítica construtiva, que divirta o
povo e o edurue intelectualmente, um teatro livre em sun expressão
formal e livre em suas inter.ções, sem quaiauar vínculo cie qualquer
natureza com qualquer ciou trina política mas com direito a opinião.
Estrelaremos no próximo mês cora a peça LEI I? IEI E E3?i
.ACABADO, obra c;ue talvez os puritanos considereis imoral pelo fato
de enfocar o drama ò. e uma prostituta, que os radicais talvez jul guera agressiva porque se não desrespeita a Políeis satiriza o procedimento às um policial, e que talves es concervadcres
interprt. teE coso por:ig:,3a i>cr:i:is fotogrefa a tragédia ng iuc mendigo
que i:1 c;::1' ré u de fonie na mais luxuosa avenida, de nossa capital.
Para os que assinam o preseirfce nicinifesto, no entaivto, assumindo inteira responsabilidade pela existência e atividades cio
TABA, "lei e lei s está acabado" é apenas uma obra digna de ser
encenfida para um público ciigno cie assisti-la. Uma obra importante,
porque ligada à linha de vanguarda do to a tro aoderno, e sobretudo
importante porque produzida totalmente por nós aesraos, paraenses
papa-chlbe seta nenívuraa pretensão de superioridade raas, igualaente,
sem nsish-^n complexo de inferioridade,
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