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Jornais e Revistas
Veículo: Dailyn Nation
Título: 2,000 artistes set for Third World festival in Senegal

C

Data: 10 de dezembro

L

The Third World Negro Arts Festival opens on Friday in Senegal and will run till the end of

I

This comes 44 years after the first edition of the event was hosted. More than 2,000 artistes

December.

from about 53 countries across the globe and representing all disciplines as well as a couple of
heads of state will take part in the festival.

P

Organisers say the festival is jointly hosted by the African Union and the Senegalese
Government upon the initiative of President Abdoulaye Wade.

P

It is being sponsored by several other players, including the Francophonie International

I

The festival’s directorgeneral Aziz Sow said that the event is for a sober reflection on the past

Organisation.

and present state of the African art and culture industry and an opportunity to chart its
contribution in the third millennium.

N

Contribution of Africans
Among other things, he said, participants will examine the place and contribution of Africans in

G

the world’s creative and artistic expression and to affirm its links with the vast diaspora.
Furthermore, he said the event will seek to highlight the resistance of black people against all
forms of depression as well as Africa’s leading place in arts and culture as well as its strides in
the promotion of good governance and democracy.
He said the event is being held under the theme “African Renaissance” and has the thumb
print in the shape of the African continent as its logo. Disciplines include photography,
architecture, design, theatre and music.
Paramount among the invited guests is Brazil, which holds the largest number of African
descendants in the world. It is represented by more than 200 artistes.

Jornais e Revistas_________________________________________________________ 25

Veículo: Daily Nation
Título: Cultura angolana em Dakar – Dança contemporânea angolana em Dakar
Data: 11 de dezembro

C

Angola participa desde ontem, e até ao próximo dia 31, em
Dakar, no III Festival Mundial de Artes Negras, com uma
delegação composta por dançarinos, artistas plásticos e

L

músicos.
A delegação é chefiada pelo assessor da ministra da

I

Cultura, Jorge Gumbe, que ontem seguiu viagem para
Dakar, na companhia dos especialistas António Antunes
Fonseca e José Domingos Pedro, que vão participar no

P

Colóquio sobre Identidade Cultural.
Na quartafeira, chega a Dakar a Companhia de Dança Contemporânea, que representará este

P

género de bailado na qualidade de convidada especial, com a peça “Fragmentos de rituais

I

Segundo Fedolino da Esperança, director do Centro de Documentação e Informação do

circunscritos” da coreógrafa angolana Ana Guerra Marques.

Ministério da Cultura, integram ainda a comitiva angolana o grupo de dança Bismas das
Acácias, de Benguela, os músicos Gabriel Tchiema, Justino Handanga, Tunicha Miranda e a

N

Banda Movimento, que irão seguindo viagem em função da programação dos espectáculos.
No domínio das artes plásticas, Angola levou a colecção Ensarte e obras de artesanato
originárias das províncias da LundaSul e Moxico.

G

A terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras tem o Brasil como convidado de honra
e reúne as mais variadas manifestações da arte e cultura dos povos do continente africano.
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Veículo: O País
Título: Angolanos no Festival de Artes Negras
Data: 11 de dezembro

C

Mais de quarenta artistas nacionais, entre músicos, dançarinos, artistas plásticos e outros, irão
representar Angola na terceira edição do Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN) que se
inicia hoje e termina dia 31 deste mês, na cidade de Dakar, capital do Senegal.

L

De acordo com o director do Centro de Documentação e Informação do Ministério da Cultura,
Fidelino da Esperança, a delegação angolana será integrada pelos grupos de dança Bismas
das Acácias e Companhia de Dança Contemporânea, bem como os músicos Gabriel Tchiema,

I

Justino Wandanga, Tunicha Miranda e a Banda Movimento.
O grupo, que será chefiado pelo artista plástico Jorge Gumbe, assessor da Ministra da Cultura,
inclui ainda os especialistas António Fonseca e José Domingos Pedro. As artes plásticas serão

P

representadas por uma colecção Ensarte e obras de artesanato originárias das províncias da
Luanda Sul e Moxico.
Falando ao jornal O PAÍS, Fidelino da Esperança revelou que os representantes angolanos irão

P

distribuirse por dois grupos, sendo que o primeiro, a ser integrado pelos especialistas e o
chefe da missão, deverá partir ainda hoje para as terras de Leopold Senghor, a fim de
participar num colóquio sobre identidade cultural.

I

O segundo grupo, que integra os músicos e dançarinos, poderá partir dia 15, mas, segundo o
director do CDI do Ministério da Cultura, tudo depende da confirmação do programa de
actividades, o qual determinará quais os dias em que os artistas nacionais irão actuar. “A

N

Companhia de Dança Contemporânea é o único grupo que tem já confirmada a data da sua

G

Simão Souindoula presente

actuação, a acontecer dia 18, pelo que deverá embarcar com certeza no dia 15”, explicou.

O vicepresidente do Comité Científico do Projecto da Unesco “Rota de Escravos”, Simão
Souindoula, encontrase já desde terçafeira última em Dakar, Senegal, para participar no
terceiro Festival Mundial das Artes Negras.
O especialista angolano faz parte da equipa que elaborou a argumentação do festival, sendo
por isso convidado a dar o seu contributo em várias actividades, com destaque para os
trabalhos do “Fórum que identificará as bases históricas, linguísticas e antropologia da
Renascença Africana”.
Simão Souindoula vai falar, numa conferência na Universidade Cheick Anta Diop, sobre o tema
“ Sítios e Instituições de Memórias do Mundo Negro e Direitos do Homem”.
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Veículo: Diário de Pernambuco
Título: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras
Data: 11 de dezembro
Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro

C

Festival Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano".
Com o "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da

L

fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até

I

O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

31 de dezembro.

presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.

P

No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique
Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e

P

Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,

I
N

dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.

Veículo: Estadão
Título: São Paulo empata com Senegal em jogo préCopinha
Data: 12 de dezembro

G

Em amistoso preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011, o time sub19 do
São Paulo empatou por 0 a 0 com a seleção sub20 de Senegal neste sábado, em Dacar, no
Senegal.
A partida fez parte do III Festival Mundial das Artes Negras, em comemoração pelos 50 anos
da independência africana.
Segundo o site oficial do São Paulo, o jogo foi acompanhado por cerca de 35 mil pessoas e
algumas personalidades do esporte, como Magic Johnson, Yanick Noah e Abedi Pele, que
estão prestigiando o festival.
Atual campeão da Copinha, o São Paulo está no grupo M da próxima edição, com sede de
Limeira. Seus rivais na primeira fase serão Inter de Limeira, ItabunaBA e JiParanáRO.
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Veículo: Globo Esporte.com
Título: Visando o bi da Copinha, São Paulo sub19 disputa torneio no Senegal  Atletas
comandados por Sérgio Baresi empataram sem gols com time local
Data: 12 de dezembro

C

Em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que será realizada em
janeiro, o time do São Paulo sub19 participou de um torneio no Senegal neste sábado. O time
comandado por Sérgio Baresi empatou em 0 a 0 com a Seleção de Senegal sub20, em Dacar.

L

De acordo com o site oficial, cerca de 35 mil pessoas estiveram presentes no estádio apoiando
a seleção da casa. A partida fez parte do III Festival Mundial das Artes Negras, em

I

comemoração pelos 50 anos da independência africana. Nas tribunas estavam autoridades e
personalidades negras do esporte, como Magic Johnson, Yanick Noah e Abedi Pele, entre
outros.

P

A comissão técnica considerou satisfatória a atuação do grupo na África. Depois do jogo do
São Paulo pelo sub19, a Seleção Brasileira sub17 enfrentou o Senegal sub17. O time

P

africano venceu por 2 a 0, e os sãopaulinos Lucas Piazon e Lucas Farias jogaram.

I
N
G
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Wade denuncia preconceitos sobre África
Data: 13 de dezembro

O presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, denunciou no fimdesemana em Dakar os

C

preconceitos sobre África por parte de intelectuais “que ignoram tudo do continente negro”.
“Estes preconceitos são certamente divulgadas por homens inteligentes que ignoram muitas
vezes a sociedade africana, a História de África, mas que ousam fazer afirmações sem

L

fundamento”, declarou Wade na cerimónia de abertura da III edição do Festival Mundial das

I

“Quisemos dar uma dimensão intelectual a este festival porque é o último bastião de refúgio

Artes Negras que termina a 31 de Dezembro.

dos preconceitos”, acrescentou o presidente senegalês. Wade sublinhou que o movimento que
desembocou no III Festival Mundial das Artes Negras é um movimento muito antigo, conhecido

P

hoje sob o nome de panafricanismo.
“Os precursores deste movimento são muitos. Desde o Século XIX, particularmente na

P

América. Eles lutaram com a cultura para mostrar que não há superioridade cultural”, lembrou o
presidente Wade, afirmando que estes movimentos impuseramse em todos os domínios
durante os séculos XIX e XX, em particular nos domínios da ciência e da tecnologia.

I

“Vamos levar a cabo esta batalha intelectual e estamos certos de a ganhar”, afirmou o Chefe
de Estado do Senegal. “Vamos levar a cabo a batalha contra o preconceito segundo o qual
somos um povo consumidor de ideias e de inovação, mas não um povo criador. Vamos mostrar

N

que os povos negros participaram muito activamente em todas as guerras que fizeram o
mundo livre, desde a guerra entre França e a Prússia em 1870 à Segunda Guerra Mundial”,
prosseguiu.

G

Wade sublinhou que a África continua de pé, apesar de ter sofrido quatro séculos e meio de
escravatura e dois séculos de colonização, e convidou os jovens africanos e da diáspora a
orgulharemse do seu passado.
“O passado de África”, afirmou, “é um passado de resistência e de participação nas guerras de
libertação do mundo”. O presidente do Senegal homenageou os precursores do renascimento
de África, incluindo o jamaicano Marcus Garves, os senegaleses Léopold Sédar Senghor e
Alioune Diop, o ghanense Kwame Nkrumah e o Malgaxe Rabemananjara.
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Ponto de encontro para a projecção das artes e cultura africana
Data: 13 de dezembro

Curadora nigeriana Bisi Silva dirige o Centro de Arte Contemporânea

C

(CAAC)
A realização do III Festival Mundial das Artes Negras (Fesman), aberto

L

sextafeira, na capital senegalesa, em Dakar, permite que mais
africanos voltem à terra de origem com mais conhecimentos e
experiências “para ajudar as sociedades africanas a construírem uma

I

nova África”, disse recentemente a curadora nigeriana Bisi Silva. Em
entrevista concedida ao Jornal de Angola, a curadora nigeriana
considerou o Festival das Artes Negras como ponto de encontro dos artistas negros, onde se

P

fazem amizades que duram para sempre, trocamse contactos e criamse parcerias de
trabalho. “É um ponto de encontro, de troca de experiências para artistas de todo o mundo,
principalmente africanos e afrodescendentes”, salientou.

P

Bisi Silva, que esteve em Luanda a convite do GoetheInstitut Angola para uma conferência na
II Trienal de Luanda, disse ser importante o festival porque tem sido em eventos deste género

I

que se cruzam as artes, os criadores e promotores da cultura africana. O festival decorre até
ao dia 31 e na opinião de Bisi vai ser vantajoso porque fará com que o mundo tenha uma visão
mais realista acerca da arte africana, muitas vezes deturpada pela visão ocidental.

N

Bisi Silva disse que esse estigma, que coloca a arte africana em segundo plano, tem sofrido
alterações positivas mesmo fora de África. Segundo a curadora, o que antigamente o mundo

G

ocidental pensava sobre a arte africana está a mudar nitidamente. Essa mudança tem sido
possível graças ao contributo de escritores e curadores africanos que actualmente dão a
conhecer cada vez mais a arte e o pensamento social do continente. Ela, que na Nigéria criou
e dirige o Centro de Arte Contemporânea (CAC), explicou que numa exposição, se forem
apresentadas ao mesmo tempo obras de um africano e de um artista europeu ou americano
dificilmente o público saberá distinguir e dizer quais das obras é a melhor. “No mundo global,
nenhuma cultura se pode considerar melhor do que a outra, todas elas têm lados bons e lados
negativos”, afirmou.
Centro de Arte Contemporânea
Bisi Silva informou que o Centro de Arte Contemporânea, que criou na Nigéria, é uma
associação sem fins lucrativos, não se preocupando por isso em vender obras de arte, mas
divulgálas para que se possa conhecer as ideias dos artistas africanos. Está aberto também
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aos artistas estrangeiros que queiram investigar, através da arte, temas sociais, tais como a
sexualidade, economia, moda, identidade cultural, saúde pública, entre outros. É uma
instituição singular, que permite que os jovens tenham uma secção dedicada às artes. O centro
tem várias publicações, no caso um suplemento e três periódicos, sendo os principais veículos
de informação, onde trabalham cinco jornalistas especializados em cultura. Acerca das
motivações que a levaram a criar o centro, ela respondeu: “Reflexão e engajamento com temas

C

que preocupam a sociedade. Nós questionamos quais são os temas que mais preocupam a

L

Na Nigéria, as companhias petrolíferas e as de telecomunicações são as que mais compram

Nigéria, a África e o mundo”.

obras de arte, à semelhança do que acontece em Angola. “As pessoas ricas, essas também
compram obras de arte”.

I

O CAC é um espaço para o pensamento crítico da curadoria e para a experimentação artística.
Tratase de um laboratório onde se aprende a trabalhar e a reflectir em torno das ideias dos

P

artistas.
Primase pelo engajamento entre o artista e a sociedade. Embora os artistas que frequentam o

P

CAC se dediquem à arte não comercial, Bisi Silva disse que a actividade é feita de duas
maneiras, uma comercial e outra de reflexão, sem compromisso com a preservação ou
manutenção das obras, porque não tem carácter museológico.

I

O acesso é livre. Promovem seminários de forma gratuita, mas existem também oficinas em
que, às vezes, são cobradas as participações. O fluxo de visitantes varia entre 500 e 1.000

N

visitantes por mês, dependendo tudo do tipo de exposição.
Falando de despesas, disse que o aluguer do espaço é a única despesa permanente. Não

G

definem nenhum orçamento anual. A logística tem sido feita com base no dinheiro que obtêm
de instituições internacionais e bancos locais. “Fazemos o que queremos, este é o desafio do
CAC. Com ou sem dinheiro, desde que se queira fazer alguma coisa tu fazes. Esta é a crença,
esse é o nosso motor”.
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Veículo: SEPPIR
Título: SEPPIR representa governo brasileiro no Festival Mundial de Artes Negras no Senegal
Data: 13 de dezembro
Ministro Eloi acompanhado do Presidente do Senegal e
comitiva brasileira

C

O Ministro da SEPPIR Eloi Ferreira de Araujo representou o
governo brasileiro, a convite do presidente Luiz Inácio Lula

L

da Silva, na cerimônia de abertura do III Festival Mundial de
Artes

Negras,

realizado

no

Senegal,

e

que

estará

acontecendo entre os dias 10 e 31 dezembro.

I

A terceira edição do Fesman recebeu a comitiva brasileira, composta, além do Ministro da
SEPPIR, de representantes da classe artística, embaixadores e intelectuais. Em carta enviada

P

ao presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, o presidente Lula, afirmou que a presença
brasileira nesta terceira edição do festival simbolizava o “excelente nível de cooperação” e “o
elevado valor que o Brasil atribui a suas relações com os países do continente africano”,

P

considerada pelo dirigente brasileiro, uma prioridade de seu governo.
A presença do Ministro Eloi Ferreira e dos demais representantes brasileiros dá seqüência, de

I

acordo com o presidente Lula, à expressiva participação do Brasil em todas as edições do
festival. Em 1966, na edição do Fesman realizada em Dacar, e em 1977, em Lagos, o
presidente Lula lembrou que, o Brasil esteve representado por artistas de renome, como a

N

cantora Clementina de Jesus, o Mestre de Capoeira Pastinha e os compositores Caetano
Veloso e Gilberto Gil.
“Estamos agora cumprindo o compromisso que assumimos na cúpula BrasilCEDEAO

G

(Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental), realizada em Cabo Verde, em julho
passado, de também assegurar presença numerosa e de qualidade no III FESMAN. Sob a
coordenação da Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura no
Brasil, encarregada de preservar e promover manifestações culturais, populares, indígenas, e
afrobrasileiras, enviaremos a Dacar, este ano, mais de 13 artistas e grupos das áreas de
música, teatro, fotografia, dança e cinema”, informou, ainda em carta ao dirigente senegalês, o
presidente Lula.
Uma África emocionante: Emoção pelo encontro com as raízes africanas do povo brasileiro e
pelo reconhecimento do esforço das nações da África contemporânea para superar as mazelas
do maior êxodo de seres vivos na condição escrava já ocorrido no mundo. Assim Eloi Ferreira
de Araujo sintetiza sua visita ao Senegal. Já no pronunciamento feito na abertura do evento, no
Estádio Leopold Senghor, o Ministro da SEPPIR enfatizou as fortes ligações entre o Brasil e o
continente africano.
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“Trago, antes de mais nada, uma mensagem do presidente Lula ao presidente Wade e ao povo
senegalês. Uma mensagem de afirmação da confiança do Brasil na África e nos africanos, aos
quais estamos ligados por laços de fraternidade, construídos ao longo da história. Todos os
presentes, os senegaleses, o povo africano em geral, participaram de forma entusiástica,
maravilhosa. Para mim foi uma honra e um prazer enormes pode estar lá representando o

C

presidente Lula”, disse o ministro.
No pronunciamento, Eloi também lembrou aos africanos: “Nossos territórios um dia estiveram

L

unidos. Nem o Atlântico, nem as vicissitudes históricas puderam nos separar. Num dos mais
movimentos impressionantes movimentos migratórios da história do Homem, milhões de
africanos saíram destas terras para o Brasil. Apesar das difíceis condições em que se

I

defrontaram, tiveram a generosidade de transplantar para lá, um inestimável patrimônio

P

A ilha de onde se partia e não mais se voltava  Com extensão de cerca de 1 km, a ilha de

cultural, legado que constituiu matriz essencial da identidade brasileira”.

Gorée foi descoberta, em 1.444, pelos portugueses, tendo sido alvo da disputa de vários
monarcas europeus. Guerras travadas entre franceses, holandeses e ingleses resultaram num

P

revezamento constante de poder dos povos “grandes navegadores” e colonizadores em Gorée.
Visitada pelos ministro Eloi, entre outros representantes da comitiva do Brasil, a ilha foi
declarada pela Unesco, em 1978, Patrimônio da Humanidade. E pelo que representa do ponto

I

de vista das referências históricas sensibiliza todos os visitantes.
“Lá se dava a ‘partida sem volta’” , explica o Ministro da SEPPIR, referindose aos cerca de 13

N

milhões de homens e mulheres africanos que, estimase, foram capturados para trabalhar nas
colônias europeias do Novo Mundo. “Depois de atravessarem o Atlântico, eles vieram na
condição de cativos, trabalhar nas plantações de açúcar, algodão, tabaco, café, e nas minas do

G

outro lado do Atlântico”, relembra Eloi Araujo. “Quando se imagina a tristeza, o sofrimento,
ficamos de fato tomados pela tristeza. Em Gorée, não há nenhum instrumento de tortura, mas
lá está uma ‘memória’ forte que se faz presente todo o tempo”, diz o Ministro da SEPPIR.
Entretanto, Eloi muda o tom, ao se referir aos movimentos de superação protagonizados pelas
sociedades africanas ao longo dos anos, e seus resultados. “Estivemos também visitando o
Monumento do Renascimento Africano. É o símbolo de povos de homens e mulheres lutadores
que, vem se reafirmando, sem tristeza, sem rancor, frente ao mundo. Mostrando, inclusive que
tem uma história e um patrimônio tecnológico, cultural de grande valor para toda a
humanidade. Este último, não podendo ser plenamente desenvolvido por conta da exploração
sofrida por todo o continente”, elogia o ministro, para quem são grandes as semelhanças entre
os povos da África e a população negra brasileira. “É um povo que está se reafirmando pelo
trabalho. É um povo ativo. Assim como o negro no Brasil, que quer a inclusão, eles também
crêem que o que constrói é o trabalho” compara, em tom elogioso, o ministro da SEPPIR.
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Veículo: O Dia Online
Título: Festival Mundial de Artes Negras, em Dacar, recebe vários artistas brasileiros
Data: 13 de dezembro

Rio  Acontece até o dia 31 em Dacar, capital do Senegal, na África, a terceira edição do

C

Festival Mundial de Artes Negras. O objetivo é revelar a visão de uma África livre, criativa e

L

Este ano (as outras edições foram em 1966, na mesma cidade, e em 1977, na Nigéria) o Brasil,

otimista, em contraponto à generalista versão sombria do continente.

segunda maior população negra no mundo depois da Nigéria, comparece com nomes de peso,
como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Rappin’ Hood, Margareth Menezes, Rita Ribeiro, Paula

I

Lima, Chico César e, único representante carioca, o cantor e compositor Mombaça.
“Vou à África desde 2001. Já passei pela África do Sul,

P

Botsuana, Quênia e Togo”, recorda o artista. “Encontrei um
público que não conhece a música brasileira. Não é como em
Angola ou Moçambique, onde se fala a língua portuguesa. Por

P

onde estive, as pessoas admiram o Brasil mais pelo esporte.
Mas, sabendo que sou brasileiro, fui recebido com um carinho
danado”, conta Mombaça.

I

O Carnaval do Rio de Janeiro, mais importante manifestação cultural brasileira conhecida
mundialmente, fechará a Noite Brasileira em Dacar, com a escola de Samba Império Serrano.

N

O Carnaval de Salvador chega com os grupos Ilê Ayê e Olodum.
O Festival Mundial das Artes Negras conta também com apresentações de dança e teatro,

G

além de exposições e lançamento de livros. “Ir pra África é como voltar para minha casa. E
para o país que vamos agora parece um sonho. É como diz a música: ‘Deve ser legal ser
negão no Senegal’”, festeja Mombaça.
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Veículo: A Tarde Online
Título: Olodum e Margareth se apresentam em festival no Senegal
Data: 14 de dezembro

C

A banda Olodum e a cantora Margareth Menezes se apresentarão na 3ª edição do Festival
Mundial de Artes Negras (Fesman), que acontece em Dakar, no Senegal. Margareth faz shows

L

nos dias 15 e 17. Já o Olodum tocará dia 17 de dezembro.

I
P
P
I

Com o tema “Renascimento Africano”, o festival reúne 60 países e homenageia o Brasil nesta
edição, por ser um país com forte influência africana, tanto na cultura, quanto na religião, além
de ser a segunda nação com maior população negra. O cantor baiano Gilberto Gil foi escolhido

N

como o presidente de honra do evento.
O festival teve início no dia 10 e reúne música, moda, design, literatura, gastronomia, esporte,

G

ciência e tecnologia. As apresentações são abertas ao público e acontecem até 31 de
dezembro.
Idealizado pelo expresidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, a primeira edição do
Fesman foi realizada em 1960 com o tema “Significação da Arte Negra pelo Povo e para o
Povo”. Em 1977, a segunda edição teve o tema “A Civilização Negra e Educação”.
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Veículo: A Tarde Online
Título: Filhas do Vento abre Festival Mundial de Artes Negras
Data: 14 de dezembro

C
L
I
Milton Gonçalves e Taís Araújo em cena de Filhas do Vento

P

O filme Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo, abriu nesta terça, 14, a programação brasileira de
cinema da 3ª edição do Festival Mundial das Artes Negras, que acontece até o dia 31, no

P

Senegal (África). A produção foi exibida no Place Du Souvenir, em Dacar, capital senegalesa.

Filhas do Vento, primeiro longa de Joel Zito Araújo, foi lançado em 2005 e aborda as relações
familiares entre quatro mulheres negras do interior de Minas Gerais, através da redenção

I

amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
O cineasta deve voltar à temática feminina e também à ficção agora em 2011, contando a

N

história da rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola que entrou para a história pela ousadia
e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos XVI e XVII, época de intenso tráfico de
escravos no Atlântico. O novo projeto é uma produção entre os governos brasileiro e angolano

G

e deve reforçar uma marca distintiva na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na
cultura por um viés de ênfase histórico.
Também em 2011 deverá ser lançado o próximo documentário do diretor, ainda sem nome
definitivo, que foca as mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil,
acompanhando as ações do senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou
fundar a primeira TV negra do Brasil) e da quilombola Dona Miúda.
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Veículo: Diário de Pernambuco
Título: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras
Data: 15 de dezembro

Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro

C

Festival Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano".
Com o "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da

L

fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até

I

O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

31 de dezembro.

presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.

P

No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique
Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e

P
I

Ismael Lo. A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do
Senegal, dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
Veículo: DEFATO Online
Título: Grupo itabirano se apresenta nesta quarta no Festival Mundial de Artes Negras, no
Senegal

N

Data: 15 de dezembro

O Festival Mundial das Artes Negras está acontecendo desde o dia 10 de dezembro em Dakar,

G

Senegal. Hoje, 15, o grupo itabirano, Cantos de Congo, se apresenta às 19h, hora do Brasil. A
apresentação será ao lado do grupo Mombaça, do Rio de Janeiro e da Cantora Rita Ribeiro na
Praça do Obelisco no centro de Dakar.
Festival Mundial das Artes Negras
O Fesman é a maior reunião das artes e da cultura negra do mundo. Foi idealizado pelo ex
presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, na década de 1960, com o tema Significação
da Arte Negra pelo Povo e para o Povo. O segundo foi realizado na Nigéria, em 1977, com o
tema Civilização Negra e Educação. Este ano, vai homenagear o Brasil, com o tema o
Renascimento Africano. Mais de 80 países vão participar do III Fesman. Quatro redes de
satélites vão percorrer o mundo inteiro mostrando toda a programação, que será transmitida
em cinco idiomas: inglês, francês, espanhol, português e árabe.
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Professor universitário defende amor por África – Historiador congolês apela ao
patriotismo
Data: 16 de dezembro

C
L
I
P
P
I

África não precisa de ser amada. Tudo o que ela quer é ser
respeitada, declarou na segundafeira em Dakar, no Senegal, o
historiador

e

linguista

congolês

Théophile

Obenga.

Intervindo durante um fórum sob o lema “Será que os
Antepassados Egípcios eram, sim ou não, Negros?” organizado
no quadro da terceira edição do Festival Mundial das Artes
Negras (FESMAN), o historiador congolês defendeu que a
renascença africana pressupõe rupturas com o passado colonial.
Segundo Obenga, esta renascença não poderia realizarse a glorificar a francofonia. “A
francofonia não interessa a nenhum francês. Mesmo o general de Gaulle não queria isso, já
que dizia que era neocolonização. Nós devemos libertarnos para realizar a renascença
africana. Somos um cofreforte da humanidade”, acrescentou. “O Ocidente está em declínio
devido à demografia e à inflação. A arrogância e a omnipotência da Europa acabaram. A China
vai mudar os dados do mundo”, defendeu o historiador congolês. “A única solução que eu
proponho é ser patriota”, acrescentou.

N
G
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Veículo: O País Online
Título: lLokua Kanza hoje na trienal
Data: 20 de dezembro

C

Hoje, o CineTeatro Nacional poderá registar a maior enchente desde
que teve início a segunda edição da Trienal de Luanda 2010. A
acontecer, a razão disso chamarseá Lokua Kanza.

L

Um dos músicos africanos actualmente mais referenciados a nível
internacional, o autor de “Meu Amor”, sucesso também em Angola,

I

aceitou o convite de Sindika Dokolo – patrono da Fundação com o
mesmo nome, a quem trata de amigo de longa data – para actuar
nesta ponta final da Trienal De Luanda 2010, que termina já amanhã.

P

De facto, a par do concerto de Paulo Flores no mesmo palco, que registou cerca de mil
pessoas na plateia, e doutros eventos como desfiles de moda e apresentação de peças teatrais

P

que também registaram um grande público na Trienal, o show de Lokua Kanza promete
“rebentar com as costuras” do Nacional (para muitos, Chá Vladimir Prata Didi (guitarra baixo),
Pathy Molesso (violão), Komba Mafwala (percussão e voz), o grupo é integrado ainda por

I

Malaika Lokua, filha de Lokua Kanza, que também tem sabido seguir as peugadas do seu pai,

N

Para além do concerto, que irá realizar hoje no palco da Trienal de Luanda, Lokua Kanza tem

notabilizandose pela pureza da sua voz.

agendada a realização de uma sessão de venda do seu novo CD e assinatura de autógrafos, o
que acontece amanhã, sábado, na loja Made in Angola (anexa à produtora Afonso Quintas

G

Produções).
Lokua Kanza referiu também que gostaria de ficar mais tempo em Luanda e de interagir com
outros artistas nacionais mas, devido ao compromisso que tem de actuar no Festival Mundial
de Artes Negras (FESMAN), em Dakar, Senegal, nos dias 22 e 29 deste mês, terá de partir
mais cedo.
Quanto aos seus projectos para o futuro imediato, tem agendada uma tournée para os Estados
Unidos da América, logo no início de 2011, onde, durante dois meses, fará concertos em várias
cidades.
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Veículo: Diário Catarinense
Título: De volta às origens
Data: 20 de dezembro

Por ser a nação com o maior números de negros fora do continente africano, o Brasil é

C

convidado de honra do 3º Festival Mundial das Artes Negras, que se realiza em Dacar, capital
do Senegal, costa oeste da África. “Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o
festival será um símbolo da fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas” é o lema do

L

evento, que se estende até o dia 31.
A primeira edição, realizada em 1966, também em Dacar, deu grande visibilidade aos anos de

I

reconquista da dignidade dos povos negros em terras africanas, devolvidas havia pouco a seus

P

O Brasil terá uma noite dedicada a suas riquezas artísticas – Chico César, Rappin Hood e a

habitantes. A segunda edição, em 1977, foi organizada pela Nigéria.

escola de samba Império Serrano estão entre os convidados. Espetáculos de dança e paradas
populares inspiradas nos tradicionais festivais nacionais farão vibrar as ruas senegalesas.

P

Um dos pontos mais importantes da participação do convidado de honra desta edição são as
atividades na Ilha de Goree. De lá saíram cerca de 15 milhões de escravos, em sua maioria

I

destinados ao Brasil. Por conta dessa história, a região tem muito respeito pelos sul

N

Zulu Araújo, presidente da Fundação Palmares, responsável pela delegação do Brasil,

americanos.

comenta que os mais de 300 integrantes foram escolhidos para representar o maior grupo não
só em quantidade, mas também em qualidade.

G

Manoel Soares viajou ao Senegal a convite dos promotores do evento.
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Veículo: Correio do Estado
Título: Ensaísta brasileira emociona o Senegal
Data: 21 de dezembro

C

Conceição Evaristo na Ilha de Gorée, ao lado da estátua que

L

Ícone da literatura afrobrasileira, a escritora e ensaísta Conceição

simboliza o fim da escravatura

Evaristo foi uma das convidadas pela Fundação Cultural Palmares
para participar da programação cultural do Brasil no III Festival
Mundial de Artes Negras, no Senegal. Entre os 60 países

I

convidados, o Brasil é o país homenageado e tem a maior
delegação, com 362 personalidades, entre artistas, grupos culturais,

P

intelectuais e cineastas.
Com o tema "Da representação à autoapresentação do negro na literatura brasileira", a

P

escritora integrou a programação de pensadores do Festival sobre a questão da diáspora
africana. Em Gorée, Conceição reuniu intelectuais de países africanos. Emocionada  e
emocionando  afirmou que a experiência trouxe uma sensação "de volta à origem [...]. Não

I

uma origem particular, mas de uma dor coletiva. Essa recordação, como um ato voluntário de

N

Conceição Evaristo é Mestre em Literatura Brasileira pela PUC Rio, e Doutoranda em Literatura

resistência, nos faz acreditar que somos fortes e por isso recuperamos a vida".

Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Autora dos romances Ponciá Vicêncio,
2003 e Becos da Memória, 2006, Mazza Edições, a escritora lançou em 2008 a antologia

G

Poemas da Recordação e outros Movimentos, Editora Nandyala, obra classificada entre os 50
finalistas do Prêmio Portugal Telecom, no ano de 2009.
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Sites e Portais
Veículo: Alai
Título: Brasil é convidado de honra no Fesman

C

Data: 01 de dezembro
Faltam poucos dias para o início da grande celebração internacional à
cultura negra. O III Festival Mundial das Artes Negras apresentará a visão

L

de uma África livre, criativa e otimista, em contraponto à versão sombria
veiculada nas mídias em geral. O Brasil é o convidado de honra desta
edição, e o Ministério da Cultura, por intermédio da Fundação Cultural

I

Palmares, ficou encarregado de organizar a delegação que irá ao
continente africano.

P

Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III
Festival Mundial das Artes Negras acontecerá de 10 a 31 de dezembro

P

próximo no Senegal. A primeira edição, realizada em 1966 em Dakar, capital senegalesa, deu grande
visibilidade aos anos de reconquista da dignidade dos povos negros em terras africanas, devolvidas
há pouco tempo aos habitantes do continente. A segunda edição, realizada em 1977, foi organizada

I

pela Nigéria.
DELEGAÇÃO BRASILEIRA – O Brasil é a nação com o maior número de negros ou mestiços do

N

mundo, perdendo apenas para a Nigéria. São cerca de 90 milhões de habitantes negros ou
afrodescendentes, o que transforma o território nacional em um grande símbolo da diversidade
cultural. O País terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras manifestações

G

artísticas.
As atrações envolvem grandes artistas e grupos, como Carlinhos Brown, Chico César, Margareth
Menezes e a escola de samba Império Serrano. Espetáculos de dança e paradas populares
inspiradas nos tradicionais festivais brasileiros farão vibrar as ruas senegalesas. E, para que a festa
seja total, os sabores brasileiros não serão esquecidos. Restaurantes irão sugerir diversos pratos e
especialidades brasileiras.
INTELECTUAIS – Além das manifestações artísticoculturais, o III Festival Mundial das Artes Negras
incluiu na programação um fórum com intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas
relacionadas à Renascença Africana. Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente da
Assembléia Nacional do Senegal, Iba der Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente do país,
Abdoulaye Wade.
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Veículo: Universidade Livre Feminista
Título: 
Data: 01 de dezembro
Em 2010, o mundo está de cara virada para África: no Centro da atualidade

C

desportiva com a Copa do Mundo de Futebol e o continente comemorando o
qüinquagésimo aniversário da independência da África francófona. Nesse
contexto, a União Africana confiou à sua Excelência, Maître Abdoulaye

L

Wade, Presidente da República do Senegal, a organização de uma
manifestação de dimensão internacional, a terceira edição do Festival
Mundial das Artes e Culturas Negras.

I

Iniciada pelo Presidente Leopold Sédar Senghor, a primeira edição do
Festival Mundial das Artes e Culturas Negras foi organizada em 1966 em

P

Dacar. Esse primeiro festival, numa explosão criativa reunindo todas as
disciplinas e todas as gerações, permitiu tornar visíveis e palpáveis os anos
de reconquista da dignidade dos povos negros numa terra da África recém

P

devolvida aos africanos. A Nigéria organizou a 2ª edição em 1977.
A terceira edição do Festival Mundial das Artes e Culturas Negras será

I

realizada no Senegal de 10 a 31 de Dezembro de 2010.
O Festival de 2010 é colocado sob o tema do Renascimento Africano, com uma visão nova de uma

N

África criativa, otimista e pluralista. Tendo côo convidado de honra, o Brasil, terra de mestiçagem e da
diversidade cultural. O Festival será o símbolo da fecundidade do diálogo entre os povos e as
culturas.

G

UMA PROGRAMAÇÃO RITIMADA POR VÁRIAS MANIFESTAÇÕES
Aminada por um espírito de diálogo e abertura, a programação reúne artistas provenientes da África e
de todas as diásporas negras (América, Caribe, Europa, Índia, ...)
Manifestações ambiciosas são programadas em todas as disciplinas onde se ilustrou o povo negro.
Estão previstos:
 exposições de artes e artesanatos (Artes Plásticas/Artes primitivas/Fotografia/Artesanato de
Arte/Design);
 concertos reunindo os melhores músicos, assim como uma exposição sobre a história das Músicas
Negras;
 desfiles de Moda;
 um salão do Livro colocando a Literatura à honra;
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 uma retrospectiva em homenagem aos grandes realizadores do Cinema da África e da diáspora;
 espetáculos de Dança e de Teatro;
 concertos e exposições ensaiando as novas Culturas Urbanas (RAP,R&B, Graffitis);
 uma exposição de Ciências e Tecnologia;
 um festival de Gastronomia por volta da Praça dos Sabores;

C

 um encontro de Futebol;
 uma corrida a pé seguida por várias animações musicais;
 uma cerimônia de abertura e de encerramento

L

Será oferecido aos países participantes a ocasião de apresentar o melhor aspecto da sua cultura.
Um fórum sobre o Renascimento Africano paralelamente a essas atividades, associando ilustres

I

científicos, permitirá debater e aprofundar o tema do Renascimento Africano e da contribuição do
povo negro à civilização universal. Será estruturado por volta de 6 conferências sobre os seguintes
temas:

P

• A permanência da Resistência dos povos negros;
• As diásporas negras: geografia, povoamentos, dimensões, desafios;
• A contribuição dos povos negros à ciência e tecnologia;

P

• A participação dos povos negros nas guerras que marcaram o mundo livre;
• O Renascimento político e econômico;
• O lugar da África na Governança Mundial.

I

O Festival afirmase assim como sendo a maior manifestação mundial das artes e culturas negras.
Durante três semanas de debates intensos, de festas e descobertas, os povos negros irão ao

N

encontro do mundo.
COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO

G

A supervisão do Festival é confiada a ao Presidente do Comitê, Sua Excelência Serigne Modou
Bousso Lèye, Ministro da Cultura, o VicePresidente é o Senhor Alioune Badara Bèye, Presidente da
Associação dos Escritores do Senegal. A presidência do comitê é assistida pelo Delegado Geral, o
Abdou Aziz Sow e a sua adjunta a Syndiely Wade, responsável pela execução do projeto.
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Veículo: Ministério das Relações Exteriores
Título: Calendário de eventos do mês de dezembro de 2010
Data: 02 de dezembro

C

15/DEZ  Foz do Iguaçu. Visita bilateral ao Brasil do Ministro das Relações Exteriores da Austrália,
Kevin Rudd. // 15/DEZ  Foz do Iguaçu. Reunião Ministerial do Sistema Geral de Preferências
Comerciais (SGPC).

L

29/NOV a 10/DEZ – Cancun. Conferência das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas

I

1º e 2/DEZ – Genebra. 6ª sessão do Comitê Consultivo de "Enforcement" da Organização Mundial de

P

2 e 3/DEZ  Rio de Janeiro, Palácio Itamaraty. III Conferência "Brasileiros no Mundo" e posse dos

P

2 a 3/DEZ – Joanesburgo. Workshop sobre Padrões e Especificações Técnicas para Biocombustíveis

I

3/DEZ  Bissau. Show musical com Jovem Binham no âmbito do Projeto "Bissau Canta Brasil".

N
G

sobre Mudança do Clima (COP16).

Propriedade Intelectual (OMPI). (Fonte: DIPI)

membros do Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior  CRBE. (Fonte: SGEB)

no âmbito do Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul. (Fonte: DIB)

(Fonte: DODC)
3/DEZ  Windhoek. Apresentação do violonista brasiliense Álvaro Henrique. (Fonte: DODC)
5 a 7/DEZ  Manágua. Encenação da Obra Teatral "Zona Contaminada", de Caio Fernando Abreu.
(Fonte: DODC)
6/DEZ – Lisboa, Palácio Foz. Recital do Duo Amato de Piano e Clarineta. (Fonte: DODC)
6 a 10/DEZ – Genebra. 17ª Sessão do Comitê Intergovernamental de Propriedade Intelectual e
Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore da Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI). (Fonte: DIPI)
6 a 13/DEZ  Nova Delhi, Calcutá e Guwahati. Concerto do Pianista Paulo Zereu. (Fonte: DODC)
6 a 14/DEZ  Nova Delhi e outras cidades indianas. Missão de prospecção comercial do agronegócio
à Índia. (Fontes: DOC/DIAM)
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9 a 11/DEZ  Cotonou. Realização do Primeiro Festival Internacional de Capoeira do Benin. (Fonte:
DODC)
10/DEZ  Ierevan. Concerto para Piano e Orquestra do compositor brasileiro Edmundo VillaniCortès.
Maria José Carrasqueira, solista, com a Orquestra Filarmônica da Armênia. (Fonte: BRASEMB

C

Ierevan)
9 a 17/DEZ  Iaundê. Realização do Concurso de Canto Lírico "Noël des enfants de chez moi  Le

L

Festival de la Voix". (Fonte: DODC)
10/DEZ – Brasília. Reunião de Coordenação SulAmericana da ASPA. (Fonte: DSC)

I

11/DEZ  Dacar. Partida amistosa entre as seleções sub17 de Brasil e Senegal, por ocasião da
abertura do III Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN). (Fonte: CGCE)

P
P
I

13 a 16/DEZ  Córdoba. Realização do Ciclo Gastronômico Brasileiro Interdisciplinar. (Fonte: DODC)
15/DEZ  Tel Aviv. Concerto de Música Brasileira com a Orquestra Sinfônica de Jerusalém. (Fonte:
DODC)
15/DEZ  Bogotá. Apresentação do cantor Ivan Lins e de sua banda. (Fonte: DODC)
15/DEZ  Foz do Iguaçu. Visita bilateral ao Brasil do Ministro das Relações Exteriores da Austrália,

N

Kevin Rudd. (Fonte: DOCEAN)
15/DEZ  Foz do Iguaçu. Reunião Ministerial do Sistema Geral de Preferências Comerciais (SGPC)

G

16 e 17/DEZ  Foz do Iguaçu. XL Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum e XL Cúpula
de Presidentes dos Estados Partes do Mercosul e Estados Associados.
16 e 17/DEZ  Tóquio. VIII Sessão Plenária do GrupoPiloto de Mecanismos Financeiros Inovadores
para o Desenvolvimento. (Fonte: CGMI)
31/DEZ  Belgrado. Concerto do duo Beo/Belgrado de guitarra e violino (Fonte: DODC).
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Historiador Simão Souindoula no Festival das Artes Negras
Data: 06 de dezembro

O historiador angolano Simão Souindoula, vicepresidente do Comité Cientifico do Projecto da

C

UNESCO "A Rota do Escravo", viaja amanhã para Dakar para participar no Festival Mundial de Artes

L

O especialista angolano, que fez parte do Comité Cientifico e da equipa que elaborou o Festival, vai

Negras, que decorre de sextafeira até ao fim do ano.

participar, entre outras actividades, nos trabalhos do Fórum que identifica as bases históricas,
linguísticas e antropológicas da renascença africana.

I

Souindoula também participa, na Universidade Cheick Anta Diop, numa conferência subordinada ao
tema “Sítios e instituições de memória do mundo negro e Direitos do Homem”.

P

O vicepresidente do Comité Cientifico da “A Rota do Escravo” vai encontrarse com o conservador
da Casa de Escravos de Goree, com o objectivo de estabelecer uma rede de ilhas adjacentes ao
continente ligadas ao tráfico de madeira de ébano.

P

Esta estrutura vai ser constituída por lugares, como as ilhas de Goree, Cabo Verde, Bioko, São Tome
e Príncipe, Annobon, Moçambique e Mussulo, em Angola, que está a ser revalorizada no quadro da

I

iniciativa Triângulo Kanawa.
Aproximação Genética

N

Simão Souindoula vai examinar, igualmente, na capital senegalesa, com a antropóloga Sheila S.
Walker, presidente da organização Afrodiaspora, baseada em Washington, o avanço dos inéditos

G

trabalhos de aproximação genética, por ADN, entre os actuais angolanos e os afroamericanos.
Esta investigação biológica está a ser desenvolvida pelo Laboratório da Family Tree DNA
World, que tem sede em Houston, no Texas. A pesquisa teve o apoio do Triângulo de Luanda Sul.
Entre as personalidades que participam no Festival de Dakar, contamse o egiptólogo congolês
Theophile Obenga, o historiador senegalês Iba Der Thiam, o filosofo beninense Paulin Houtondji, o
geógrafo afrobrasileiro dos quilombos, Rafael Sanzio e a escritora antilhana, especialista da Rainha
Nzinga, Silvia Serbin.
Tocando todos os domínios das expressões culturais e artísticas do mundo negro, a terceira
FESMAN vai contar com centenas de prestações musicais, entre as quais, na gigantesca cerimonia
de abertura, no estádio Demba Diop, as do brasileiro Carlinhos Brown, da beninense Angelique Kidjo,
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do celebre percussionista senegalês Doudou Ndiaye Rose, do inevitável Youssou Ndour, e do grupo
sulafricano Mahotella Quens.
O Brasil, segunda potência negra no mundo, e a país convidado de honra do Festival. Iniciada pelo
Presidente Leopold Sédar Senghor, a primeira edição do Festival Mundial das Artes Negras foi

C

organizada em 1966 em Dakar.
Simão Souindoula, que foi durante, vários anos, Comissário da Bienal da Arte Bantu Contemporânea

L

do CICIBA, instituição com sede em Libreville, no Gabão, foi presidente do Júri, das três ultimas
edições do concurso Ensarte e dirigiu o corpo de júri da XIII edição do Festival da Canção de Luanda,
um programa de promoção musical, organizada pela Rádio Luanda Antena Comercial (LAC).

I
P
P
I
N
G
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Veículo: Orijinculture
Título: Celebrating Black Arts and Cultures: The 2010 World Festival of Black Arts and Cultures
(Festival Mondial Des Arts Negres) in Senegal
Data: 08 de dezembro

C

Initially by president and poet Léopold Sédar
Senghor in 1966 with a mandate to “ allow as
many artists of black orijin to be known and

L

appreciated in an atmosphere of tolerance,
mutual esteem and intellectual fulfillment,” the
third edition of World Festival of Black Arts and

I

Cultures or Festival Mondial Des Arts Negres is
th

being held in Senegal from December 10 to 23rd, 2010. The first edition took place in Dakar in 1966,
followed by the second installment more than a decade later in Nigeria in 1977.

P

The event comes at a time when Frenchspeaking Africa celebrates its fiftieth year of independence.
The 2010 Festival will have the culturally and artistically rich and diverse country of Brazil as its guest

P

of honour and “will emphasize dialogue between peoples and cultures.” The Festival also hopes to

I

The Festival will feature some of the most acclaimed musicians, literally scholars, athletes, dancers,

convey an image of African as a continent that is “free, proud, creative, and optimistic.”

fashion designers, roundtable discussions and theoretical pieces. Some of the performers, guests
and attractions include international Recording artist Wyclef Jean, some of the most prominent African

N

Architects, ‘king of Kora’ player Touname Diabate, Senegalese writer and scholar Nafissatou dia Diou,

G

What’s even more exciting about this event is that it grants you the opportunity to explore the richness

a 21 under football match between Brazil and Senegal and many more!

of Black arts and culture for free!! If you happen to be in Senegal between December 10th and 23rd,
2010 or you were just simply looking for a vacation spot during the long winter months, then you
should definitely check out this rare, once in a life time event!
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Veículo: A Semana
Título: Dançarinos representarão o renascimento africano no Festival Mundial das Artes Negras
Data: 06 de dezembro

Quase um milhar de dançarinos provenientes de diversos países de África vão representar o

C

renascimento africano pela reconstituição do mapa do continente durante a cerimónia de abertura do
III Festival Mundial das Artes Negras, que decorrerá em Dakar, Senegal, de 10 a 31 de Dezembro.
O espectáculo é uma realização do coreógrafo ivoiriense George

L

Mamboy é será dirigido pelo ganês Kwame KweiArma, também
director artístico do festival. Desde há várias semanas os 600
dançarinos profissionais e 350 figurantes que formam o elenco

I

ensaiam no Estádio Léopold Sédar Senghor, da capital senegalesa.
Com música do inglês do origem jamaicano Paul Gladston Reid, a
sinfonia do espectáculo corre a cargo do bateristamor senegalês Doudou Ndiaye Rose, enquanto os

P

trajes terão a assinatura da estilista senegalesa Oumou Sy.
A terceira edição do Black World Festival, o Festival Mundial das Artes Negras tem o Brasil como
convidado de honra. O evento reúne as mais variadas manifestações da arte e a cultura dos povos do

P
I

continente: música, dança, teatro, literatura, design, artesanato, cinema, moda, artes visuais e ainda
gastronomia, ciência e tecnologia de toda a África.
Veículo: O País
Título: Mil dançarinos no Festival
Data: 06 de dezembro

N

Mil dançarinos de diversos países africanos ensaiam, há várias semanas, no Estádio Léopold Sédar
Senghor, em Dakar, Senegal, com vista a representar o renascimento africano através da

G

reconstituição do mapa do continente durante a cerimónia de abertura do III Festival Mundial das
Artes Negras previsto para 10 a 31 de Dezembro próximo.
Realizado pelo coreógrafo ivoiriense George Mamboy, o espectáculo será dirigido pelo ganense
Kwame KweiArmah, também director artístico de todo o festival.
O espectáculo será assegurado por 600 dançarinos profissionais e 350 figurantes provenientes de
vários países africanos, incluindo Senegal, Côte d’Ivoire, Congo, Benin e Gabão.
A sinfonia do espectáculo será da responsabilidade do bateristamor senegalês Doudou Ndiaye Rose,
enquanto os trajes terão a assinatura da estilista senegalesa Oumou Sy e a música do inglês de
origem jamaicana Paul Gladston Reid. “O objetivo é criar um show de 45 minutos que fale do papel
dos africanos na civilização mundial”, disse KweiArmah.
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Veículo: Licia Fábio
Título: Brasil Negro
Data: 09 de dezembro

C
L
I
P
P
I

Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Lazzo Matumbi, o bloco afro Ilê Aiyê e o Balé Folclórico da
Bahia embarcam nesta quintafeira para o Senegal, onde participarão do III Festival Mundial das
Artes Negras, que será realizado de 10 a 31 de dezembro, em Dakar.
O Brasil é o país convidado de honra do evento. No próximo dia 13, Brown será afitrião de uma
exposição que reúne obras de artistas negros de projeção internacional, como Miles Davis e Gilberto
Gil.

N
G
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Veículo: Benedita da Silva
Título: Festival Mundial de Artes homenageia Benedita
Data: 10 de dezembro
A Deputada Federal eleita Benedita da Silva está na África, para o III Festival
Mundial das Artes Negras, no Senegal. Nesta sextafeira, ela participa da abertura
do evento, junto com uma delegação brasileira. O Brasil é o país
homenageado neste ano. A convite do governo senegalês, ela receberá
homenagem como uma das mulheres negras que se destacaram em seu país e
no cenário internacional.

C
L
I
P

Em 2009, ainda como secretária estadual de Assistência Social e Direitos
Humanos, Benedita recebeu Syndiely Wade a filha do presidente do Senegal.
 Viemos até aqui porque Benedita está entre mulheres da África e da Diáspora que constituem
exemplos incontestáveis de sucesso profissional e engajamento no serviço à sociedade. São também
modelos de referência para as próximas gerações. Por isso, o III Festival Mondial des Arts Nègres
vai prestar uma homenagem especial a elas, explicou Syndiely. A Noite das Damas será no
domingo, dia 12, numa programação temática especial, em que as mulheresdestaque em seus
países e no mundo terão uma mesa especial.

P

O Festival reúne países de três continentes em eventos distribuídos por 17 dias (entre 03/12 e 31/12).
Em razão de ter a segunda maior população afrodescendente do mundo, o Brasil é o convidado de
honra e terá uma noite especial com a apresentação de vários artistas, entre eles Carlinhos Brown,
Margareth Menezes e integrantes da escola de samba Império Serrano.

I

A Deputada já esteve no Senegal várias vezes. Numa delas, revelou à Syndiely, criou e fez uma
“feijoada islâmica”, para alguns convidados, pois “o país é muçulmano e eu não poderia fazer a
feijoada com carne de porco”. Benedita retorna ao Brasil na terçafeira.  Gostaria muito de assistir o
Festival até o último dia, mas tenho compromissos em Brasília e no Rio – disse ela.

N
G

Reciprocidade
A edição deste ano do IV Encontro de Cinema Negro Brasil, África e Caribe, que ocorreu em
novembro, no Rio, homenageou o Senegal. Conforme nas edições anteriores, Benedita da Silva,
acompanhada do ator Antônio Pitanga, compareceu à abertura do evento no Cine Odeon.

.
Antes da abertura do evento, Benedita e Pitanga conversaram com o vicepresidente senegalês Iba
Der Thian ( à direita de Benedita), o presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo e o ator
Milton Gonçalves, entre outras autoridades e artistas.
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Veículo: Meus conteúdos
Título: Senegal: Brasil é convidado de honra no Festival de Artes Negras
Data: 10 de dezembro
Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro Festival
Mundial de Artes Negras, sob o tema "Renascimento africano". Com "Brasil, terra da mestiçagem e

C

da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade e do diálogo entre os povos e as
culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

L

presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould
Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,

I

as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.

P

Veículo: Angola Digital
Título: Companhia de Dança Contemporânea representa Angola no Senegal

P

Data: 10 de dezembro
Companhia de Dança Contemporânea de Angola estará presente na 3ª Edição do Festival Mundial de

I

Artes Negras a ter lugar de 10 a 30 de Dezembro no Senegal. A CDC Angola representará a dança
contemporânea angolana que, pela primeira vez, marcará presença neste Festival, na qualidade de
convidada especial, com a peça "Fragmentos de rituais circunscritos" da coreógrafa angolana Ana

N

Clara Guerra Marques.
A Companhia de Dança Contemporânea de Angola foi fundada em 1991, confrontandose
permanentemente com as adversidades próprias de um país africano onde a dança enquanto

G

categoria académica e teatral não possuía qualquer raiz histórica.
Tendo sido o primeiro grupo de dança angolano com caracter profissional, a CDC foise impondo,
gozando hoje de grande prestígio e respeito na sociedade angolana. É dirigida desde o início pela
bailarina e coreógrafa Ana Clara Guerra Marques que, acreditando na criação de uma dança
contemporânea angolana a partir da sua herança cultural africana, efectua estudos e pesquisas em
várias regiões de Angola.
Os seus bailarinos, formados dentro das técnicas e estilos de dança académica universais são um
exemplo de que a dança profissional requer uma formação sólida e permanente.
O objectivo principal desta Companhia é a criação e divulgação de novas linguagens, novas estéticas
e novas situações para a dança em Angola, projectandoa a um nível de contemporaneidade através
da revitalização dos elementos da cultura popular e tradicional, mas também exprimindo e revelando
aspectos inerentes ao homem enquanto cidadão do mundo e protagonista da cena social angolana.
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Veículo: Anna Ramalho
Título: 
Data: 10 de dezembro

O presidente do Senado, José Sarney, garantiu ao ministro Franklin Martins que irá cumprir o artigo

C

240 da Constituição: vai botar para funcionar o Conselho de Comunicação Social, aquele monstrengo
destinado a regular a mídia.
Só que Até agora, o CCS é letra morta na Constituição, por pressão dos grupos hegemônicos do

L

setor, que não querem uma entidade a lhes pisar os calcanhares.
Tudo é possível A promessa de Sarney é importante, embora se saiba que esta raposa política é
capaz de indicar múmias p a ra manter o CCS congelado, na prática.

I

O futuro dirá. Pé de pato, mangalô, três vezes! Vacância de cargo Em Fortaleza, o tititi está
comendo solto: a primeiradama, Maria Célia, viajou há duas semanas para Juazeiro do Norte, onde
moram seus pais, e não mais voltou.

P

Há quem garanta que poderá ser decretada, dentro em breve, a vacância do cargo.
Vi x e ! Blindado Observadores da cena política brasiliense acreditam que o governador eleito Agnelo
Queirós vai dispensar a segurança do Palácio do Buriti. Sem sustos. Afinal, estão com ele o

P

presidente da Câmara Legislativa, cabo Patricio, da PM, o presidente regional do PT, Roberto
Policarpo, chefe de segurança do STJ, e, por último, o líder do governo na Câmara, deputado Chico
Vigilante.

I
N

Aliás... O exgovernador Joaquim Roriz, barrado no TSE pela lei da Ficha Limpa, observa, ansioso,
se todos os escolhidos de Agnelo têm mesmo ficha limpa. A curiosidade não é só dele.
Malas prontas
Por ter a segunda maior população afrodescendente do mundo , o Brasil é o convidado de honra do
III Festival Mondial des Arts Nègres, que ocorre no Senegal. A deputada Benedita da Silva vai, claro.

G

Bené já gosta de uma boquinha, né, não? Primeiro, o trabalho Antes de partir, a Benedita visita o
PAC do Alemão. Quando foi gestora da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos, ela instalou o Programa Nacional de Segurança com Cidadania – Pronasci – naquela
comunidade, e agora, com a barra limpa, vai avaliar os resultados.
Tá podendo O jornalista José Aparecido Miguel – autor do blog Outras páginas , diretor da Mais
ComunicaçãoSP e consultor do Jornal do Brasil – acaba de ser agraciado pela Sociedade Brasileira
de Heráldica e Humanística com a comenda da Cruz da Ordem do Mérito Cívico e Cultural, láurea
oficializada pelo governo brasileiro. QUATRO MÃOS – Amigos prestigiaram as autoras Katia Mindlin
Leite Barbosa e Dalal Achcar, que lançaram juntas o livro Istambul — Uma cidade fascinante, no
Leblon; Antonia Leite Barbosa, filha de Katia, e seu marido, Joaquim Jordão, marcaram presença
aramalhojb.com.br
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Veículo: Terra
Título: Senegal: Brasil é convidado de honra no Festival de Artes Negras
Data: 10 de dezembro

Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro Festival

C

Mundial de Artes Negras, sob o tema "Renascimento africano". Com "Brasil, terra da mestiçagem e
da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade e do diálogo entre os povos e as
culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de dezembro.

L

O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould

I

Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,

P

as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.

P
Veículo: St. Louis Business Journal

I
N

Título: Himes to attend World Festival of Black Arts in Africa
Data: 10 de dezembro
Ron Himes, founder and producing director of the St. Louis Black Rep will be part of a gathering of
black artists, writers, filmmakers, academics and scientists in Africa.
The World Festival of Black Arts and Cultures, under the auspices of President Abdoulaye Wade of

G

Senegal and his fellow African leaders, begins Friday in Dakar, Senegal, and will continue through
Dec. 31.
In all, thousands of delegates from 80 countries will converge on Dakar, making it the largest global
gathering to date of black artists, writers, filmmakers, intellectuals, scientists and other luminaries.
In addition to Himes, the U.S. delegation of more than 200 AfricanAmerican leaders will include Julius
Garvey, son of Marcus Garvey; actor Richard Gant; jazz legend Randy Weston; professor James
Turner, Cornell University; Johnetta Cole, director of the National Museum of African Art at the
Smithsonian Institution; professor Leonard Jeffries, City University of New York; historian Runoko
Rashidi; Mississippi State Sen. Frazier Hillman; New York State Sen. Bill Perkins; Columbus (Ohio)
Mayor Michael Coleman; and Wayne Watson, president, Chicago State University.
The guest of honor will be Brazil, which has one of the largest black populations in the world. A
delegation of more than 200 Brazilians is expected in Dakar for the festivities.
This is the third World Festival of Black Arts and Cultures, following previous festivals in Dakar in 1966
and Lagos, Nigeria in 1977.
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Veículo: The Huffingston Post
Título: 
Data: 10 de dezembro

1966 marked the first ever World Festival of Black Arts and Cultures held in Dakar, Senegal; this

C

celebratory event brought together people of different nationalities and generations with a common
goal: to shed light on the struggle and persistence of black people in the face of colonization. In 1977,
the second festival was held in Nigeria. And now, on December 10th, 2010 three decades later the

L

third World Festival of Black Arts and Cultures returns to Dakar, and lets just say, it seems the third

I

This year's lineup includes concerts, dance performances, documentary and feature film screenings,

time's a charm.

theatre, lectures on various art forms (from architecture and design to reggae) to name a few, that will
run through New Year's night, with free admission to it all. As we learned on the Black World Festival

P

website, the event this year focuses on Africa in it's new context: Africa as free, proud, creative, and
optimistic. Brazil will be the guest of honor, bringing along with it a slew of artists that are culturally
diverse and emblematic of the dialogue between different people and cultures, created by this year's

P

event. Check out our slide show of videos below for a look at our favorite artists featured at this year's
event.

I
N
G

Sites e Portais _____________________________________________________________

57

Veículo: Daily Nation
Título: 2,000 artistes set for Third World festival in Senegal
Data: 10 de dezembro

The Third World Negro Arts Festival opens on Friday in Senegal and will run till the end of December.

C

This comes 44 years after the first edition of the event was hosted. More than 2,000 artistes from
about 53 countries across the globe and representing all disciplines as well as a couple of heads of
state will take part in the festival.

L

Organisers say the festival is jointly hosted by the African Union and the Senegalese Government
upon the initiative of President Abdoulaye Wade.

I

It is being sponsored by several other players, including the Francophonie International Organisation.
The festival’s directorgeneral Aziz Sow said that the event is for a sober reflection on the past and

P

present state of the African art and culture industry and an opportunity to chart its contribution in the

P

Contribution of Africans

third millennium.

Among other things, he said, participants will examine the place and contribution of Africans in the
world’s creative and artistic expression and to affirm its links with the vast diaspora.

I

Furthermore, he said the event will seek to highlight the resistance of black people against all forms of
depression as well as Africa’s leading place in arts and culture as well as its strides in the promotion of
good governance and democracy.

N

He said the event is being held under the theme “African Renaissance” and has the thumb print in the
shape of the African continent as its logo. Disciplines include photography, architecture, design,

G

theatre and music.
Paramount among the invited guests is Brazil, which holds the largest number of African descendants
in the world. It is represented by more than 200 artistes.
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Veículo: Angola Press
Título: Arranque do terceiro Festival Mundial de Artes Negras em Dakar
Data: 11 de dezembro

Dakar– O terceiro Festival Mundial de Artes Negras teve início sextafeira, em Dakar (Senegal), sob o

C

tema "Renascimento africano", tendo o Brasil sido convidado de honra.
Com "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade

L

e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que encerrará a 31 de Dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dakar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

I

presença dos líderes da GuinéEquatorial, Teodoro Obiang Nguema, da Mauritânia, Mohamed Ould

P

No show de abertura do Festival actuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,

Abdel Aziz, e da Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.

as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimónia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,

P

dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
Veículo: Angola Press

I

Título: Brasil convidado de honra no Festival de Artes Negras
Data: 11 de dezembro

N

Dakar  O Brasil, foi convidado de honra do terceiro Festival Mundial de Artes Negras, aberto sexta

G

Com "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade

feira em Dakar, sob o lema "Renascimento africano", noticiou hoje (sábado) a AFP.

e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que se prolongará até 31 de
Dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dakar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould
Abdel Aziz, e GuinéBissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival actuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,
as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Cultura angolana em Dakar
Data: 11 de dezembro

Angola participa desde ontem, e até ao próximo dia 31, em Dakar, no III

C

Festival Mundial de Artes Negras, com uma delegação composta por

L

A delegação é chefiada pelo assessor da ministra da Cultura, Jorge Gumbe,

dançarinos, artistas plásticos e músicos.

que ontem seguiu viagem para Dakar, na companhia dos especialistas
António Antunes Fonseca e José Domingos Pedro, que vão participar no

I

Colóquio sobre Identidade Cultural.
Na quartafeira, chega a Dakar a Companhia de Dança Contemporânea, que representará este

P

género de bailado na qualidade de convidada especial, com a peça “Fragmentos de rituais

P

Segundo Fedolino da Esperança, director do Centro de Documentação e Informação do Ministério da

circunscritos” da coreógrafa angolana Ana Guerra Marques.

Cultura, integram ainda a comitiva angolana o grupo de dança Bismas das Acácias, de Benguela, os
músicos Gabriel Tchiema, Justino Handanga, Tunicha Miranda e a Banda Movimento, que irão

I

seguindo viagem em função da programação dos espectáculos.
No domínio das artes plásticas, Angola levou a colecção Ensarte e obras de artesanato originárias

N

das províncias da LundaSul e Moxico.
A terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras tem o Brasil como convidado de honra e

G

reúne as mais variadas manifestações da arte e cultura dos povos do continente africano.
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Veículo: RFI Português
Título: Presidente da GuinéBissau na abertura do FESMAN
Data: 11 de dezembro

Arrancou em Dacar, no Senegal a terceira edição do

C

Festival Mundial das Artes Negras. O evento tem o
“Renascimento Africano" como tema e o Brasil como
convidado de honra.

L

O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo
presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na presença

I
P

dos líderes da GuinéEquatorial, Mauritânia e Guiné
Bissau.
Durante três semanas, o Senegal acolhe a terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras
(Fesman). O evento foi inaugurado no fim da tarde de sextafeira e pretende ser “um símbolo da

fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas”.

P

Esta edição tem como tema o “Renascimento Africano” e tem o Brasil como convidado de honra. De
acordo com as informações divulgadas sobre o certame, a escolha do Brasil prendese pelo facto de

I

ser "terra da mestiçagem e da diversidade cultural".
Na abertura do FESMAN atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo, as sul

N

africanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
O fim da cerimónia ficou a cargo do conjunto de percussionistas do Senegal, dirigidos por Doudou

G

Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: Angola Press
Título: Presidente pede libertação do antigo chefe de Estado nigerino
Data: 11 de dezembro

Dakar  O Chefe de Estado senegalês, Abdoulaye Wade, pediu sextafeira em Dakar, ao presidente

C

do Conselho Supremo para a Restauração da Democracia (CSRD) no Níger, general Salou Djibo, a
libertação do antigo presidente nigerino, Mamadou Tandja, detido desde o golpe de Estado de 18 de
Fevereiro último.

L

Segundo o comunicado a que a PANA teve acesso hoje (sábado), Wade aproveitou uma chamada
telefónica do general Salou Djibo, que lhe desejava votos de plenos sucessos por ocasião do início

I

no mesmo dia em Dakar do Festival Mundial das Artes Negras, para lhe pedir a libertação de Tandja.
A intervenção do chefe do Estado senegalês seguese a uma solicitação da família do antigo
Presidente nigerino, precisa a nota.

P

O presidente Abdoulaye Wade recordou, no entanto, ao general Salou Djibo, que esta solicitação já
foi formulada pela União Africana (UA), pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

P

(CEDEAO) e muito recentemente materializada por uma decisão do Tribunal da CEDEAO, sublinha o

I

O general Djibo manifestou o seu desejo de ver este documento, que o presidente Wade prometeu

N

documento.

enviarlhe, de acordo com o comunicado.
Veículo: AFP
Título: Senegal: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras
Data: 11 de dezembro

G

DACAR — Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro
Festival Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano".
Com o "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da
fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de
dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould
Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,
as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: O País
Título: Angolanos no Festival de Artes Negras
Data: 11 de dezembro

C

Mais de quarenta artistas nacionais, entre músicos, dançarinos, artistas plásticos e outros, irão
representar Angola na terceira edição do Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN) que se inicia
hoje e termina dia 31 deste mês, na cidade de Dakar, capital do Senegal.

L

De acordo com o director do Centro de Documentação e Informação do Ministério da Cultura, Fidelino
da Esperança, a delegação angolana será integrada pelos grupos de dança Bismas das Acácias e
Companhia de Dança Contemporânea, bem como os músicos Gabriel Tchiema, Justino Wandanga,

I

Tunicha Miranda e a Banda Movimento.
O grupo, que será chefiado pelo artista plástico Jorge Gumbe, assessor da Ministra da Cultura, inclui
ainda os especialistas António Fonseca e José Domingos Pedro. As artes plásticas serão

P

representadas por uma colecção Ensarte e obras de artesanato originárias das províncias da Luanda
Sul e Moxico.
Falando ao jornal O PAÍS, Fidelino da Esperança revelou que os representantes angolanos irão

P

distribuirse por dois grupos, sendo que o primeiro, a ser integrado pelos especialistas e o chefe da
missão, deverá partir ainda hoje para as terras de Leopold Senghor, a fim de participar num colóquio
sobre identidade cultural.

I

O segundo grupo, que integra os músicos e dançarinos, poderá partir dia 15, mas, segundo o director
do CDI do Ministério da Cultura, tudo depende da confirmação do programa de actividades, o qual
determinará quais os dias em que os artistas nacionais irão actuar. “A Companhia de Dança

N

Contemporânea é o único grupo que tem já confirmada a data da sua actuação, a acontecer dia 18,

G

Simão Souindoula presente

pelo que deverá embarcar com certeza no dia 15”, explicou.

O vicepresidente do Comité Científico do Projecto da Unesco “Rota de Escravos”, Simão Souindoula,
encontrase já desde terçafeira última em Dakar, Senegal, para participar no terceiro Festival
Mundial das Artes Negras.
O especialista angolano faz parte da equipa que elaborou a argumentação do festival, sendo por isso
convidado a dar o seu contributo em várias actividades, com destaque para os trabalhos do “Fórum
que identificará as bases históricas, linguísticas e antropologia da Renascença Africana”.
Simão Souindoula vai falar, numa conferência na Universidade Cheick Anta Diop, sobre o tema “
Sítios e Instituições de Memórias do Mundo Negro e Direitos do Homem”.
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Veículo: Matin
Título: FESTIVAL MONDIAL DES ARTS NÈGRES Le Brésil présente deux équipes de jeunes
Data: 11 de dezembro

APS  Le Brésil va débarquer à Dakar avec deux équipes de football dans le cadre du troisième

C

Festival mondial des arts nègres qui s'ouvre vendredi à Dakar, aton appris auprès de la délégation
générale chargée d'organiser cette manifestation. Invité d'honneur du festival, le Brésil sera présent
avec sa sélection nationale U17 pour affronter lors d'un match international amical, l'équipe du

L

Sénégal des cadets récemment qualifiée pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique de
sa catégorie. L'autre équipe brésilienne est celle des juniors du club de Sao Paolo qui affrontera
l'équipe nationale des juniors. Le match international SénégalBrésil des U17 se tiendra lors de la

I

première journée sport du Festival mondial des arts nègres prévu le 11 décembre prochain au stade
Léopold Sédar Senghor et sera suivi du match SénégalSão Paulo des U 20. Cette journée de football
sera couplée avec la finale du tournoi de l'Assemblée nationale, mais également avec une cérémonie

P

de décoration de gloires du football africain. Il s'agit de Rachid Mekloufi (Algérie), Roger Milla
(Cameroun), Abedi Pelé (Ghana), Laurent Pokou (Côte d'Ivoire), Kalusha Bwalya (Zambie), Jules
François Bocandé (Sénégal), Georges Weah (Liberia), Salif Keïta (Mali) et Moustapha Hadji (Maroc).

P

Voici le programme de la journée Sport du 11 décembre 2010 15h30 : Coup d'envoi du match
International amical Sénégal U 17  Brésil U 17 17h30 : coup d'envoi du match international Sénégal
20 ans  São Paulo FC 20 ans 19h15  20h00 : cérémonie d'hommage aux "Gloires du sport africain"

I

Veículo: Diário de Pernambuco
Título: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras

N

Data: 11 de dezembro

Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro Festival

G

Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano". Com o "Brasil, terra da
mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade e do diálogo entre
os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould
Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,
as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: Donnetonavis
Título: Coup d’envoi à Dakar du 3e Festival mondial des arts nègres
Data: 11 de dezembro

Le coup d’envoi du troisième Festival mondial des arts nègres a été donné vendredi soir lors d’une

C

cérémonie au stade olympique de Dakar animée par de grands noms de la musique, en présence

L

La cérémonie d’ouverture présidée par le chef de l’Etat du Sénégal, M. Abdoulaye Wade, a été

d’un nombreux public et plusieurs invités.

marquée par la présence de la ministre algérienne de la culture Mme Khalida Toumi, arrivée
auparavant dans la capitale sénégalaise à la tête d’une délégation d’artistes et hommes de culture.

I

Les présidents de la Mauritanie, la GuinéeEquatoriale et de GuinéeBissau étaient également
présents à cette occasion, lors de laquelle le public a eu droit un programme varié à travers un

P

spectacle haut en couleurs assuré par les chanteurs sénégalais Baaba Maal et Youssou Ndour, ainsi

P

Le moment fort de cet événement a été sans conteste l’exécution d’une symphonie du compositeur

que la béninoise Angélique Kidjio et la star américaine d’origine sénégalaise, Akon.

Britannique d’origine jamaïcaine Paul Gladstone Reid, accompagnée par les percussions du
sénégalais Doudou Ndiaye Rose.

I

Après les allocutions prononcées par des officielles, une présentation artistique de 35 minutes a été
dévoilée pour gratifier le public, à travers une exhibition faite par 2500 danseurs contemporains et

N

traditionnels, d’un spectacle fort axé sur ôla formidable aventure du peuple africain à travers les âges.
La mise en scène de ce spectacle a été élaborée à partir d’un écrit du directeur artistique du Festival,

G

membres de la diaspora africaine en Grande Bretagne, Kwame KweiArmah. Pour réussir cette
démonstration et marquer l’ouverture du festival, Kwame KweiArmah a associe « la modernité de la
performance vidéographique à l’audace d’une chorégraphie » proposée par le francoivoirien Georges
Momboye.
Le festival prévu du 10 au 31 décembre avec la participation du Brésil, comme invité d’honneur,
comprend plusieurs activités ayant trait aux arts d’Afrique, arts visuels, artisanat d’art, cinéma, culture
urbaine, danse, design, littérature, mode, musique, théâtre, architecture traditionnelle, sciences et
technologie, gastronomie et le sport.
Toutes ces disciplines seront présentes en vue de mettre en valeur les multiples facettes et les
potentialités de l’Afrique. Un continent toujours ouvert au reste du mondeô, ont expliqué les
organisateurs.
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En prévision de cette grande manifestation qui regroupe une soixantaine de pays et des représentants
de la diaspora africaine à l’étranger, l’Algérie a désigné des participants dans des activités
distinguées, à savoir le livre, l’architecture traditionnelle, la photographie d’art, le théâtre, le cinéma, la
danse, la musique, l’artisanat d’art et la mode.

C

Consciente de l’importance de ce genre de festivités que l’Afrique organise, l’Algérie a exprimé sa
volonté à oeuvrer pour la réussite de cette grande manifestation en vue de contribuer au rayonnement
de la culture africaine.

L

Nous avons toujours fait part de notre volonté de contribuer à la réussite de ce festival mondial dont le
succès comme celui du Festival culturel panafricain d’Alger (PANAF2009) signifie le couronnement de

I

la culture africaineô, a déclaré la ministre de la culture, Mme Khalida Toumi.

P
P
I
N
G
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Veículo: Afriscoop
Título: Ouverture du 3e Festival mondial des arts nègres à Dakar
Data: 11 de dezembro

La troisième édition du Festival mondiale des Arts nègres (FESMAN) a été ouverte vendredi soir à

C

Dakar par le président sénégalais Abdoulaye, en présence de ses homologues de GuinéeBissau, de

L

La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor, a été marquée par un

Guinée équatoriale et de Mauritanie.

spectacle grandiose de chorégraphie, exécuté par des centaines de danseurs, musiciens et figurants,
sur le thème de la renaissance africaine.

I

Plusieurs vedettes américaines, jamaïcaine, brésiliennes, sénégalaises et africaines, ont ensuite
animé un concert géant devant plusieurs milliers de spectateurs. Parmi ces vedettes figurent Youssou

P

Nddour, Angélique Kidjo, Ismaêl Lo, Akon.
Au cours du festival qui prend fin le 31 decembre, quelque 200. 000 festivaliers sont attendus venant

P

de plus de 80 pays.
Le festival, dont l’hôte d’honneur est le Brésil qui a envoyé à Dakar une très forte délégation,

I

comporte des concerts de musique moderne et traditionnelle, des spectacles de danse, de théâtre,

N

Des concerts de musique seront offerts dans différends quartiers de Dakar ainsi que dans plusieurs

G

Deux villages des artistes avec une capacité de 2.400 places ont été construits dans les quartiers

ainsi que des expositions d’arts premiers, de peinture moderne et sur l’histoire de la musique noire.

capitales régionales.

d’Almadies et d Ngor pour recevoir les artistes.
Le premier FESMAN a été organisé à Dakar en avril 1966 par le premier président Sénégalais
Léopold Sédar Senghor. Le deuxième a eu lieu en 1977 au Nigéria. Après plusieurs reports,
Abdoulaye Wade réussit enfin a organisé la troisième édition avec comme thème : "Renaissance
africaine, diversité culturelle et unité africaine".
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Veículo: Afropress
Título: Senegal abre Festival de Arte Negra
Data: 12 de dezembro

Dakar/Senegal  Doudou Ndiaye Rose, o presidente senegalês, Abdoulaye Wade, abriu na última

C

sextafeira (10), no estádio Leopold Sedar Senghor, em Dakar, o 3º Festival Mundial de Artes Negras,
com a presença de personalidades de diversos países do Continente Africano.
O Festival tem como tema o “Renascimento Africano” e o Brasil é o país convidado de honra e terá

L

uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras manifestações artísticas. O Brasil
está sendo apresentado como "terra da mestiçagem e da diversidade cultural". O encontro se
prolongará até o dia 31 deste mês.

I

Presenças
Ainda sem confirmação oficial devem estar presentes grandes artistas brasileiros e grupos, entre os

P

quais Chico César, Tereza Cristina, Rappin’ Hood e a Escola de Samba Império Serrano.
Espetáculos de dança e paradas populares inspiradas nos tradicionais festivais brasileiros estão
previstas para tomar as ruas senegalesas. Os sabores brasileiros também não serão esquecidos,

P

com a presença de restaurantes com cardápios incluindo diversos pratos e especialidades brasileiras.
O show de abertura do Festival foi prestigiado por líderes de países do Continente Africano como da
Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e GuinéBissau,

I

Malam Bacai Sanha e contou com a apresentação do festejado mundiamente camaronês Manu
Dibango, a beninense Angélique Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses
Youssou Ndour, conhecido em várias partes do mundo onde já se apresentou, Baaba Mal e Ismael

N

Lo. Considerado o mestre dos mestres dos tambores, Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos, encerrou o

G

Veículo: Biladi

evento, comandando a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal.

Título: Mustapha Hajji honoré par le FESMAN à Dakar
Data: 12 de dezembro
Hajji a reçu son trophée au stade Léopold Sédar Senghor, en compagnie d'autres gloires du football
africain, dont Rachid Mekloufi (Algérie), Jules François Bocandé (Sénégal) et Salif Keita (Mali).
En plus de la musique, des arts plastiques, du cinéma, de la mode, du théâtre et de la gastronomie, le
FESMAN, considéré comme le plus grand évènement dédié à la culture noire, comporte un volet
sportif.
Ainsi, avant la cérémonie en l'honneur de ces footballeurs, l'équipe nationale cadette du Sénégal a
joué contre celle du Brésil (20), et l'équipe nationale juniors a rencontré une sélection de Sao Paolo
(00). Le coup d'envoi du 3ème FESMAN avait été donné vendredi soir à Dakar, en présence de
plusieurs chefs d'Etat africains.
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Veículo: InquirerNet
Título: Senegal revives world celebration of black culture
Data: 12 de dezembro

DAKAR  A festival billed as the world's biggest celebration of black culture begins Friday, with

C

organizers looking to silence critics who say the multimillion dollar extravaganza is a costly

L

The third World Festival of Black Arts is being staged once more in Dakar, 44 years after Senegal's

anachronism.

first president, poet and creator of the negritude movement, Leopold Sedar Senghor, initiated the
celebration of black identity.

I

Abdoulaye Wade, the current Senegalese president, has urged his compatriots to turn out in force to
support the threeweek event which takes place throughout the country under the theme "African

P

Renaissance".
Brazil, the country with the second largest black population after Nigeria, is the guest of honor and will

P

showcase its heritage with parades and dance.
Exhibitions, performances and debates will take place in the fields of music, theatre, architecture,

I

history, literature, sports, dance, photography, design, crafts, film and fashion. Attendance to all

N

"Our partners think we have not sufficiently made history. We do not shout out our blackness, we

G

Some 5,000 people, of which 3,500 are artists, have been invited to the festival, according to

events is free.

affirm ourselves in the context of an African renaissance," said festival director Abdou Aziz Sow.

organizers.
The opening ceremony will take place in Dakar's biggest stadium which has 60,000 seats, and will
feature 700 dancers, 2,000 extras and artists and 500 musicians.
Some of Africa's biggest stars will take to the stage including grammy awardwinning Senegalese
rapper and songwriter Akon, Youssou N'Dour, Benin's Angelique Kidjo and South Africa's Mahotella
Queens.
The last festival in Lagos in January and February of 1977 was mired in controversy with Senegal
nearly boycotting the festivities "because of conceptual differences," recalls Senegalese writer Alioune
Badara Beye.
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"Senghor wanted a project reflecting on the culture and fate of Africa", but a Nigerian official said: "The
festival is business", and should make money.
The brains behind the inaugural 1966 festival, Alioune Diop, was even expelled from Lagos.

C

In 2010, while many African countries are celebrating 50 years of independence, and the continent is
still basking in the pride of hosting its first football World Cup, the expense and concept of a festival for
black identity has been criticised.

L

Estimates for the festival's cost range from around estimated at around 4555 million euros (7080
million US dollars) with contributions from Senegal and other African countries including South Africa,

I

Nigeria and the Sudan.
"How can we call for a world festival of black arts reminiscent of Senghor's anachronistic battle for

P

negritude which is preoccupied with black identity against white," Senegalese writer El Hadji Momar

P

"How in this time where people are torn between shortages of all kinds: water, electricity, gas, bread,

Samb wrote in a "call to Negro artists."

primary health care, security, can we responsibly allow ourselves to spend over 30 billion CFA
francs?" (about 46 million euros)

I

Anthropologist Ousmane Sow Huchard says the organisation of the festival "by people who are not
part of the culture" of the arts has led to "the amateurism" which has seen four postponements since

N

2007.
"The 1966 festival was better planned," he said.

G

But Aziz Sow insists the festival will serve as a showcase for Africa and refute any suggestion that the
continent lacks a common history and culture.
"We want to show the world that Africa existed, exists and always will," he said.
He was making reference to a controversial speech by French President Nicolas Sarkozy at the
University of Dakar in 2007 when he said: "The tragedy of Africa is that the African has never really
entered into history."
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Veículo: Miamiherald
Título: Samba dancers bring art to African roots – Brazil celebrates its African heritage at the World
Festival of Black Arts and Cultures in Senegal.
Data: 12 de dezembro

C

RIO DE JANEIRO  In a barefloored and humid dance hall far from any tourist locale, 25 samba
artists are days away from joining Brazil's 350strong delegation to the place that brought them the
rhythms they practice weekly: Africa.

L

It will be the first time any of the 25 will see the continent that is the ancestral land for roughly half of
the Brazilian population.

I

The Império Serrano samba school's 3,000 performers are locally famous and usually contenders to
win Rio de Janeiro's annual Carnival competition.

P

But now, for the third edition of the World Festival of Black Arts and Cultures  which Dakar, Senegal,
first hosted in 1966, then Lagos, Nigeria, in 1977  the school will put on a miniCarnival.

P

Brazil was selected, as the guest of honor at the festival, which runs from Friday through Dec. 31 in
Dakar.

I

``For us sambistas, it's very much, deeply, a return,'' says whitehaired Ricardo Duraes, a musician
and director of communication and marketing for the 53yearold samba school.

N

Samba  the frenetically graceful highheeled dance that has become an emblem of uniquely Brazilian
art  claims its origins in Brazil's African population, as does the internationally popular breakdance

G

like martial art capoeira and folkloric dances from the northeastern state of Bahia. All will be on display
at the festival.
But the dance legacy is one that stems from a history of repression. Colonial Brazil imported a far
larger share of the slaves that came to the New World than even the United States, taking in an
estimated 35 to 40 percent of the transAtlantic human trafficking.
That makes the number of African descendants in this nation of nearly 200 million people second only
to Africa's most populous country.
``Because it is the greatest black community outside of Nigeria  they want to promote their own
culture and civilization,'' says Khady Gadiaga, the festival's press coordinator, in explaining why Brazil
is the focus of this year's festival.
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Some 53 African countries and seven from the diaspora, including the United States, Martinique and
Jamaica, are sending artists. In addition to music and dance, the festival has fashion, literature,
cinema, theater, science, architecture and gastronomy expos.
Dakar expects guests in the thousands.

C

``Wherever there is a black community, they are contributing,'' adds Gadiaga, speaking from Dakar
through a translator.

L

For Brazil, accepting the festival's invitation furthers outgoing President Luíz Inácio Lula da Silva's
efforts to engage the African continent as the emerging power carves out its diplomatic space.

I

Da Silva traveled to Mozambique, also a former Portuguese colony, for the third time in November. It
was his 12th trip to Africa in eight years.

P

In May, da Silva launched a Portugueselanguage television station to broadcast in 49 African nations,
with target viewers in Mozambique, Angola, GuineaBissau, Cape Verde, and Sao Tome and Principe,

P

which all have large Portuguesespeaking audiences.
``This festival is one of the faces, one of the manners in which Brazil has looked to link itself with

I

Africa,'' says Zulu Arañjo, president of the Fundacao Palmares, a government body that promotes

N

Palmares was in charge of selecting the approximately 350 Brazilian intellectuals, artists and

racial equality through cultural activities.

performers who are making the Dakar trip. While there have been obstacles to widespread
acceptance of African art among mainstream Western audiences, ``I think this has changed with great

G

speed,'' he says.
In the meantime, the sambistas of Império Serrano are tweaking their most famous annual sambas 
1964's Aquarela Brasileira, 1982's Bum Bum Paticumbum Prugurundum, and 1996's Betinho, an
homage to an antipoverty activist who died of AIDS  and adding more gestures that will
communicate with the broader African audience.
``Today, everything is very globalized,'' says Claudio Dominicina, the Carnival director for the samba
school. And even though it's the sambistas' first trip to Africa, he says, it's not an unfamiliar place for
them.
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Veículo: Estadão
Título: São Paulo empata com Senegal em jogo préCopinha
Data: 12 de dezembro

C
L

Em amistoso preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2011, o time sub19 do São
Paulo empatou por 0 a 0 com a seleção sub20 de Senegal neste sábado, em Dacar, no Senegal.
A partida fez parte do III Festival Mundial das Artes Negras, em comemoração pelos 50 anos da
independência africana.
Segundo o site oficial do São Paulo, o jogo foi acompanhado por cerca de 35 mil pessoas e algumas

I
P
P

personalidades do esporte, como Magic Johnson, Yanick Noah e Abedi Pele, que estão prestigiando
o festival.
Atual campeão da Copinha, o São Paulo está no grupo M da próxima edição, com sede de Limeira.
Seus rivais na primeira fase serão Inter de Limeira, ItabunaBA e JiParanáRO.

Veículo: Globo Esporte.com
Título: Visando o bi da Copinha, São Paulo sub19 disputa torneio no Senegal  Atletas comandados

I
N

por Sérgio Baresi empataram sem gols com time local
Data: 12 de dezembro

Em preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que será realizada em janeiro,
o time do São Paulo sub19 participou de um torneio no Senegal neste sábado. O time comandado
por Sérgio Baresi empatou em 0 a 0 com a Seleção de Senegal sub20, em Dacar.

G

De acordo com o site oficial, cerca de 35 mil pessoas estiveram presentes no estádio apoiando a
seleção da casa. A partida fez parte do III Festival Mundial das Artes Negras, em comemoração pelos
50 anos da independência africana. Nas tribunas estavam autoridades e personalidades negras do
esporte, como Magic Johnson, Yanick Noah e Abedi Pele, entre outros.
A comissão técnica considerou satisfatória a atuação do grupo na África. Depois do jogo do São
Paulo pelo sub19, a Seleção Brasileira sub17 enfrentou o Senegal sub17. O time africano venceu
por 2 a 0, e os sãopaulinos Lucas Piazon e Lucas Farias jogaram.
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Veículo: África 21
Título: Música em destaque no terceiro dia do Festival Mundial das Artes Negras, em Dakar –
Domingo foi o dia dedicado a homenagear as mulheres, com um jantar de gala, no Hotel Radisson,
denominado "Tribute to Women".
Data: 13 de dezembro

C

Dakar – A música prevaleceu domingo em relação às outras disciplinas culturais do Festival Mundial
das Artes Negras (FESMAN) com o início de uma conferência sobre a "História do Jazz" na Casa da

L

Cultura Douta Seck.
Depois foi a vez da homenagem às mulheres, com um jantar de gala, no Hotel Radisson, denominado

I

"Tribute to Women" (Em honra da mulher) e animado nomeadamente por músicos como Angélique
Kidjo, do Benin, Ousmane Gangué, da Mauritânia, e pelos cineastas angolanos, Euzhan Palcy e
Sarah Maldoror.

P

O público assistiu depois ao grande concerto dado pela revelação francocipriota do Rap, Diams (cujo
verdadeiro nome é Mélani Gorgiades), no largo de Obelisque, em Dakar, enquanto o "Serão Mulher"

P

prosseguirá com as percussões da Orquestra Canela de Cuba, de Alif Naaba do Burkina Faso, de
Mahotella Queens da África do Sul, e de Teresa Cristina, do Brasil. As informações são da
Panapress.

I
N
G
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Wade denuncia preconceitos sobre África
Data: 13 de dezembro

O presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, denunciou no fimdesemana em Dakar os preconceitos

C

sobre

África

por

parte

de

intelectuais

“que

ignoram

tudo

do

continente

negro”.

“Estes preconceitos são certamente divulgadas por homens inteligentes que ignoram muitas vezes a
sociedade africana, a História de África, mas que ousam fazer afirmações sem fundamento”, declarou

L

Wade na cerimónia de abertura da III edição do Festival Mundial das Artes Negras que termina a 31

I

“Quisemos dar uma dimensão intelectual a este festival porque é o último bastião de refúgio dos

de Dezembro.

preconceitos”, acrescentou o presidente senegalês. Wade sublinhou que o movimento que
desembocou no III Festival Mundial das Artes Negras é um movimento muito antigo, conhecido hoje

P

sob o nome de panafricanismo.
“Os precursores deste movimento são muitos. Desde o Século XIX, particularmente na América. Eles

P

lutaram com a cultura para mostrar que não há superioridade cultural”, lembrou o presidente Wade,
afirmando que estes movimentos impuseramse em todos os domínios durante os séculos XIX e XX,
em

I

particular

nos

domínios

da

ciência

e

da

tecnologia.

“Vamos levar a cabo esta batalha intelectual e estamos certos de a ganhar”, afirmou o Chefe de
Estado do Senegal. “Vamos levar a cabo a batalha contra o preconceito segundo o qual somos um
povo consumidor de ideias e de inovação, mas não um povo criador. Vamos mostrar que os povos

N

negros participaram muito activamente em todas as guerras que fizeram o mundo livre, desde a

G

Wade sublinhou que a África continua de pé, apesar de ter sofrido quatro séculos e meio de

guerra entre França e a Prússia em 1870 à Segunda Guerra Mundial”, prosseguiu.

escravatura e dois séculos de colonização, e convidou os jovens africanos e da diáspora a
orgulharemse do seu passado.
“O passado de África”, afirmou, “é um passado de resistência e de participação nas guerras de
libertação do mundo”. O presidente do Senegal homenageou os precursores do renascimento de
África, incluindo o jamaicano Marcus Garves, os senegaleses Léopold Sédar Senghor e Alioune Diop,
o ghanense Kwame Nkrumah e o Malgaxe Rabemananjara.
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Ponto de encontro para a projecção das artes e cultura africana
Data: 13 de dezembro

Curadora nigeriana Bisi Silva dirige o Centro de Arte Contemporânea

C

(CAAC)
A realização do III Festival Mundial das Artes Negras (Fesman), aberto

L

sextafeira, na capital senegalesa, em Dakar, permite que mais africanos
voltem à terra de origem com mais conhecimentos e experiências “para
ajudar as sociedades africanas a construírem uma nova África”, disse

I

recentemente a curadora nigeriana Bisi Silva. Em entrevista concedida ao
Jornal de Angola, a curadora nigeriana considerou o Festival das Artes
Negras como ponto de encontro dos artistas negros, onde se fazem amizades que duram para

P
P

sempre, trocamse contactos e criamse parcerias de trabalho. “É um ponto de encontro, de troca de
experiências para artistas de todo o mundo, principalmente africanos e afrodescendentes”, salientou.

Bisi Silva, que esteve em Luanda a convite do GoetheInstitut Angola para uma conferência na II
Trienal de Luanda, disse ser importante o festival porque tem sido em eventos deste género que se

I

cruzam as artes, os criadores e promotores da cultura africana. O festival decorre até ao dia 31 e na
opinião de Bisi vai ser vantajoso porque fará com que o mundo tenha uma visão mais realista acerca
da arte africana, muitas vezes deturpada pela visão ocidental.

N

Bisi Silva disse que esse estigma, que coloca a arte africana em segundo plano, tem sofrido
alterações positivas mesmo fora de África. Segundo a curadora, o que antigamente o mundo

G

ocidental pensava sobre a arte africana está a mudar nitidamente. Essa mudança tem sido possível
graças ao contributo de escritores e curadores africanos que actualmente dão a conhecer cada vez
mais a arte e o pensamento social do continente. Ela, que na Nigéria criou e dirige o Centro de Arte
Contemporânea (CAC), explicou que numa exposição, se forem apresentadas ao mesmo tempo
obras de um africano e de um artista europeu ou americano dificilmente o público saberá distinguir e
dizer quais das obras é a melhor. “No mundo global, nenhuma cultura se pode considerar melhor do
que a outra, todas elas têm lados bons e lados negativos”, afirmou.
Centro de Arte Contemporânea
Bisi Silva informou que o Centro de Arte Contemporânea, que criou na Nigéria, é uma associação
sem fins lucrativos, não se preocupando por isso em vender obras de arte, mas divulgálas para que
se possa conhecer as ideias dos artistas africanos. Está aberto também aos artistas estrangeiros que
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queiram investigar, através da arte, temas sociais, tais como a sexualidade, economia, moda,
identidade cultural, saúde pública, entre outros. É uma instituição singular, que permite que os jovens
tenham uma secção dedicada às artes. O centro tem várias publicações, no caso um suplemento e
três periódicos, sendo os principais veículos de informação, onde trabalham cinco jornalistas
especializados em cultura. Acerca das motivações que a levaram a criar o centro, ela respondeu:

C

“Reflexão e engajamento com temas que preocupam a sociedade. Nós questionamos quais são os

L

Na Nigéria, as companhias petrolíferas e as de telecomunicações são as que mais compram obras de

temas que mais preocupam a Nigéria, a África e o mundo”.

arte, à semelhança do que acontece em Angola. “As pessoas ricas, essas também compram obras
de arte”.

I

O CAC é um espaço para o pensamento crítico da curadoria e para a experimentação artística. Trata
se de um laboratório onde se aprende a trabalhar e a reflectir em torno das ideias dos artistas.

P

Primase pelo engajamento entre o artista e a sociedade. Embora os artistas que frequentam o CAC
se dediquem à arte não comercial, Bisi Silva disse que a actividade é feita de duas maneiras, uma

P

comercial e outra de reflexão, sem compromisso com a preservação ou manutenção das obras,

I

O acesso é livre. Promovem seminários de forma gratuita, mas existem também oficinas em que, às

porque não tem carácter museológico.

vezes, são cobradas as participações. O fluxo de visitantes varia entre 500 e 1.000 visitantes por
mês, dependendo tudo do tipo de exposição.

N

Falando de despesas, disse que o aluguer do espaço é a única despesa permanente. Não definem
nenhum orçamento anual. A logística tem sido feita com base no dinheiro que obtêm de instituições

G

internacionais e bancos locais. “Fazemos o que queremos, este é o desafio do CAC. Com ou sem
dinheiro, desde que se queira fazer alguma coisa tu fazes. Esta é a crença, esse é o nosso motor”.
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Veículo: Angola Xyami
Título: Senegal: Angolanos participam vivamente no Festiv al Mundial de Artes Negras
Data: 13 de dezembro

Luanda  Angola participa, de 10 a 31 deste mês, em Dakar, capital do Senegal, no 3º Festival

C

Mundial de Artes Negras, com uma delegação composta por agentes das modalidades da dança,
artes plásticas e música.
Em nota de imprensa enviada hoje à Angop, o Ministério da Cultura avança que a delegação, a ser

L

chefiada pelo assessor da ministra da Cultura, Jorge Gumbe, será composta pela Companhia de
dança contemporânea e Bismas das Acácias (dança), os músicos Gabriel Tchiema, Justino
Handanga, Tunicha Miranda e a Banda Movimento.

I

Farão ainda parte da delegação os especialistas António Antunes Fonseca e José Domingos Pedro,
que vão participar no Colóquio sobre Identidade Cultural.
No dominio das artes plásticas, Angola leva uma colecção Ensarte e obras de artesanato originários

P

das províncias da LundaSul e Moxico.
Veículo: O Dia Online

P
I

Título: Festival Mundial de Artes Negras, em Dacar, recebe vários artistas brasileiros
Data: 14 de dezembro

Rio  Acontece até o dia 31 em Dacar, capital do Senegal, na África, a terceira edição do Festival
Mundial de Artes Negras. O objetivo é revelar a visão de uma África livre, criativa e otimista, em
contraponto à generalista versão sombria do continente.

N

Este ano (as outras edições foram em 1966, na mesma cidade, e em 1977, na Nigéria) o Brasil,
segunda maior população negra no mundo depois da Nigéria, comparece com nomes de peso, como
Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Rappin’ Hood, Margareth Menezes, Rita Ribeiro, Paula Lima, Chico

G

César e, único representante carioca, o cantor e compositor Mombaça.
“Vou à África desde 2001. Já passei pela África do Sul, Botsuana,
Quênia e Togo”, recorda o artista. “Encontrei um público que não
conhece a música brasileira. Não é como em Angola ou
Moçambique, onde se fala a língua portuguesa. Por onde estive, as
pessoas admiram o Brasil mais pelo esporte. Mas, sabendo que sou
brasileiro, fui recebido com um carinho danado”, conta Mombaça.
O Carnaval do Rio de Janeiro, mais importante manifestação cultural
brasileira conhecida mundialmente, fechará a Noite Brasileira em Dacar, com a escola de Samba
Império Serrano. O Carnaval de Salvador chega com os grupos Ilê Ayê e Olodum.
O Festival Mundial das Artes Negras conta também com apresentações de dança e teatro, além de
exposições e lançamento de livros. “Ir pra África é como voltar para minha casa. E para o país que
vamos agora parece um sonho. É como diz a música: ‘Deve ser legal ser negão no Senegal’”, festeja.
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Veículo: África 21
Título: Música em destaque no terceiro dia do Festival Mundial das Artes Negras, em Dakar –
Domingo foi o dia dedicado a homenagear as mulheres, com um jantar de gala, no Hotel Radisson,
denominado "Tribute to Women".
Data: 14 de dezembro

C

Dakar – A música prevaleceu domingo em relação às outras disciplinas culturais do Festival Mundial
das Artes Negras (FESMAN) com o início de uma conferência sobre a "História do Jazz" na Casa da

L

Cultura Douta Seck.
Depois foi a vez da homenagem às mulheres, com um jantar de gala, no Hotel Radisson, denominado

I

"Tribute to Women" (Em honra da mulher) e animado nomeadamente por músicos como Angélique
Kidjo, do Benin, Ousmane Gangué, da Mauritânia, e pelos cineastas angolanos, Euzhan Palcy e
Sarah Maldoror.

P

O público assistiu depois ao grande concerto dado pela revelação francocipriota do Rap, Diams (cujo
verdadeiro nome é Mélani Gorgiades), no largo de Obelisque, em Dakar, enquanto o "Serão Mulher"

P

prosseguirá com as percussões da Orquestra Canela de Cuba, de Alif Naaba do Burkina Faso, de
Mahotella Queens da África do Sul, e de Teresa Cristina, do Brasil. As informações são da
Panapress.

I
N
G
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Veículo: Cineinblog
Título: Filhas do vento abre Festival de Artes Negras
Data: 14 de dezembro

C
L
I
P

Milton Gonçalves e Taís Araújo em cena de Filhas do Vento

O filme Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo, abriu nesta terça, 14, a programação brasileira de

P

cinema da 3ª edição do Festival Mundial das Artes Negras, que acontece até o dia 31, no Senegal
(África). A produção foi exibida no Place Du Souvenir, em Dacar, capital senegalesa.

Filhas do Vento, primeiro longa de Joel Zito Araújo, foi lançado em 2005 e aborda as relações

I

familiares entre quatro mulheres negras do interior de Minas Gerais, através da redenção amorosa à

N

O cineasta deve voltar à temática feminina e também à ficção agora em 2011, contando a história da

sombra da herança escravagista e do racismo.

rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola que entrou para a história pela ousadia e rebeldia nas
relações com Portugal, entre os séculos XVI e XVII, época de intenso tráfico de escravos no Atlântico.

G

O novo projeto é uma produção entre os governos brasileiro e angolano e deve reforçar uma marca
distintiva na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de ênfase
histórico.
Também em 2011 deverá ser lançado o próximo documentário do diretor, ainda sem nome definitivo,
que foca as mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as
ações do senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV negra
do Brasil) e da quilombola Dona Miúda.
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Veículo: Consulado social
Título: Cinema brasileiro é apresentado a partir de hoje em Dacar
Data: 14 de dezembro

C
L
I
P

O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo, abriu hoje, dia 14, a programação
brasileira de cinema na terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras, que acontece no
Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e homenageado. O longa foi

P

exibido no Place Du Souvenir, espaço com capacidade para 500 pessoas, na capital senegalesa

I

O drama Filhas do Vento, primeiro longa do cineasta, foi lançado em 2005, e, de lá prá cá, cumpriu

Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman 2010.

uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do mundo, inclusive em outros países
africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em festivais ou em exibições especiais,

N

inclusive em Dacar, como cita o diretor.

 O que é marcadamente diferente, desta vez, é o festival em si, o seu tamanho, dimensiona Joel Zito.

G

O Festival Mundial das Artes Negras é tido como o maior encontro de arte e cultura negras do
mundo, com produções em 19 linguagens artísticas e campos de conhecimento, como música, teatro,
dança, literatura, arquitetura e diversas manifestações populares.
“Ter sido escolhido para participar da programação significa que meu trabalho tem um sentido no
cinema afrobrasileiro e no campo da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e pesquisador
mineiro, também conhecido como documentarista por trabalhos como A Negação do Brasil (2000) e

Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no Brasil.
Filhas do Vento aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de Minas
Gerais, através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
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No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da figura
da poderosa rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história pela sua
ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o país colonialista
consolidava seu poder na região africana e intensificava o tráfico de escravos.

C

O longa, uma produção entre os governos brasileiro e angolano, deve reforçar uma marca distintiva
na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de ênfase histórico, para,
a partir daí, refletir sobre seu simbolismo e legado.

L

Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que foca
nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as ações do

I

senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV negra do Brasil) e
da quilombola Dona Miúda. “Mas agora estou no meu momento África”, brinca o cineasta que, além
das visistas constantes a Angola, está coordenando um curso de pósgraduação em cinema no Cabo

P

Verde, o que acabou abreviando sua participação no Fesman.
Joel Zito não vai estar, por exemplo, do colóquio com os outros cineastas brasileiros que mostram

P

filme no festival. No dia 20, Raquel Gerber (autora do documentário Ôrí), Zózimo Bulbul (Renascença

Africana) e Jeferson De (Bróder) batem um papo com o público sobre cinema voltado para questões
relacionadas à herança africana, fechando a participação do cinema brasileiro no Fesman.

I

A programação musical, contudo, prossegue até o último dia do festival, com show de Chico César,
Lazzo e Ilê Aiyê. Até lá, o Brasil já terá marcado fortemente a sua presença no Festival com nada

N

menos do que cerca de 200 artistas e intelectuais.

G
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Veículo: SudOnline
Título: Les Cadets dansent la samba, les Juniors pas convaincants
Data: 14 de dezembro

L’équipe nationale cadette du Sénégal a battu leur homologue du Brésil 2 buts à 0 et l’équipe

C

nationale junior s’est contentée d’un match nul face à l’équipe de Sao Paulo. Ce sont les résultats qui
ont été enregistrés lors de la grande soirée de football en prélude du Festival mondial des arts nègres
(Fesman) samedi dernier 11 décembre au stade Léopold Senghor.

L

Après la cérémonie d’ouverture du Festival mondial des arts nègres (Fesman) vendredi dernier, c’est
autour du monde sportif d’apporter leur touche à cette rencontre de la diaspora noire. Deux matchs

I

amicaux

ont

été

disputés

samedi

11

décembre

au

stade

Léopold

Senghor.

L’équipe nationale cadette du Sénégal récemment qualifiée pour la première fois à la Can U17

P

prévue au Rwanda en janvier 2011 n’a fait que confirmer son état de forme en battant leur

P

Dans l’autre rencontre opposant l’équipe nationale junior et celle du mythique club de Sao Paolo, les

I

Dans la rencontre mettant aux prises les deux équipes nationales cadettes (Sénégal et Brésil), les

homologue brésilienne sur un score de 2 buts à 0.

deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge.

poulains de Boucounta Cissé n’ont pas allé par quatre chemins pour montrer leur talent sous
l’applaudissement d’un public.

N

Le reste a été une affaire de Babacar Ndoye, l’attaquant sénégalais, seul butteur de cette rencontre.
Il

G

a trouvé le chemin des filets deux fois à la 45ème minute et à la 47ème minute.

Dans un stade où le public a répondu présent, l’équipe nationale cadette pouvait “tuer“ le match son
entame, comme en témoigne la kyrielle d’occasions vendangée par les poulains de Boucounta Cissé
devant une équipe brésilienne peu convaincante.
A la 30ème quand l’attaquant sénégalais, Ibrahima Ndiaye se retrouve seul devant le portier brésilien,
Guido. Son tir passe à côté des buts.
L’équipe nationale cadette continue d’aller à l’assaut de leur homologue brésilien. Suite à une bonne
passe du milieu de l’équipe sénégalaise, encore Ibrahima Niang, seul devant le gardien Guido, rate
l’immanquable devant un public qui attend toujours l’ouverture du score. Le manque de précision était
aussi très remarqué chez un autre attaquant sénégalais, Babacar Ndiaye.
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Sur une belle transversale du milieu droit, Fallou Niang trouve Babacar Ndiaye, seul le portier Guido
qui voit son tir passer juste à côté.
Ce même Babacar Ndiaye, avait raté l’ouvrir le score des l’entame du match. Guido, portier brésilien
jusqu’ici impeccable devant le duo de l’attaque sénégalaise.

C

L’équipe brésilienne s’est faite illustrée avec une belle occasion. Sur un corner mal renvoyé par la
défense sénégalaise, l’attaquant brésilien, Lucas Piazon récupère la balle et oblige Babacar Niasse, le

L

gardien sénégalais se détendre et de sortir la balle du bout des gants à la 32ème.
Mais le match reste loin d’être fini avec un public aussi présent pour soutenir les tombeurs du Ghana

I

à la qualification de la Can U17 au Rwanda. Il a fallu entendre à la 45ème minute de jeu pour voir

P

Sur un centre de Fallou Niang, Babacar Ndoye sur une frappe écrasée, trompe Guido et marque sur

P

Juste à la reprise, le discours peutêtre tenu par le coach, Boucounta Cissé dans les vestiaires va être

enfin l’ouverture du score.

un fort applaudissement des supporters. Le Sénégal mène par 1 but à 0.

payant. Le latéral droit, Hervé Diedhiou donne la balle à son coéquipier du couloir droit Samba
Ndiaye. Ce dernier sans hésitation lui remet la balle dans le couloir trompant ainsi la vigilance des

I

brésiliens.
Hervé Diédhiou effectue un centre trouvant ainsi Babacar Ndiaye qui place avec tranquillité la balle au

N

fond des filets. Nous sommes à la 47ème minute, Babacar Ndiaye signe un doublé.
Par ailleurs, la rencontre de cette grande soirée de football du Fesman entre l’équipe nationale junior

G

U20 et l’équipe de Sao Paolo s’est, elle soldée par un nul blanc. Même si elle a été ponctuée par des
suspenses jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre gambien, Pape Bakary Gassama.
Les poulains de Karim Séga Diouf se sont illustrés à la 44ème minute. Sur un beau centre du Pape
Kombo Koné trouvant Ousseynou Boye qui frappe. Mais le gardien brésilien, Léonardo Navacchio
reste sur ses appuis et repousse la balle. Et c’est sur cette occasion franche que les deux équipes
vont aller aux vestiaires.
A la reprise, sur une erreur défensive de Mame Balla Diop, l’équipe de Sao Paolo se montre
dangereuse en touchant le poteau grâce à Ciao Barbosa sous l’œil impuissant du gardien sénégalais.
Les deux équipes se quittent sur un score vierge. La formation nationale junior n’a pas été du toute
convaincante lors de cette rencontre avec des attaquants faisant preuve de maladresse devant les
buts.
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Des sportifs noirs à l’honneur
En marge de la grande soirée de football du Festival mondial des arts nègres (Fesman) qui s’est
tenue samedi dernier, 11 décembre au stade Léopold Senghor, les sportifs de la diaspora noire ont
été rendu hommage par les organisateurs du festival.

C

Mouhamed Aly, Arthur Ashley, Abebe Bikila, Basile Boli, Usain Bolt, Lindford, Tulu Derartu, Michael
Jordan, Amy Mbacké Thiam, Ortey Merlem, Yifter Mervits, Mario José Pérec, Georges Weah, les

L

sœurs Williams (Vénus et Serena), Thuram, Ray Sugar Robinson, Abédi Pelé, Jesse Owens, Yannick
Noah, Maria Mutola, Mutumbo, Carles Lewis, Kiptanui, Griffith Joyner, Magic Johnson, Gebri Elassie,
Franky Frederics et Samuel E’too ont été les personnes qui ont su montrer la capacité de l’homme

I

noir dans les différentes disciplines du sport.
Les officiels du Fesman ne sont pas arrêtés en si bon chemin. Ils ont aussi eu à décorer certaines

P

personnes du monde sportif. Parmi ces personnes : Jules François Bocandé, l’ancien capitaine des
“Lions“ dans les années 90, John Wesley Carlos le boxeur américain, Amadou Dia Bâ le seul athlète
sénégalais médaillé dans les Jeux Olympiques (Seoul 1988), Jerry Evans un ancien athlète

P

américain, Moustapha Hadji ancien attaquant international des “Lions de l’Atlas“ du Maroc, Salif Keïta
grand footballeur malien, Rachid Mekloufi, le footballeur algérien des années 60, Michael Anthony un
autre boxeur américain, Mutumbo le premier basketteur noir à jouer à la NBA et à rivaliser les Jordan

I

et O’neal, et enfin Tommy Smith un athlète américain.

N
G
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Veículo: Diário de Pernambuco
Título: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras
Data: 15 de dezembro

C
L

Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro Festival
Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano".
Com o "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da
fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de
dezembro.

I

O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed Ould

P

Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,

P

as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo. A
cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal, dirigidos
pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.

I

Veículo: DEFATO Online
Título: Grupo itabirano se apresenta nesta quarta no Festival Mundial de Artes Negras, no Senegal

N

Data: 15 de dezembro

O Festival Mundial das Artes Negras está acontecendo desde o dia 10 de dezembro em Dakar,

G

Senegal. Hoje, 15, o grupo itabirano, Cantos de Congo, se apresenta às 19h, hora do Brasil. A
apresentação será ao lado do grupo Mombaça, do Rio de Janeiro e da Cantora Rita Ribeiro na Praça
do Obelisco no centro de Dakar.
Festival Mundial das Artes Negras
O Fesman é a maior reunião das artes e da cultura negra do mundo. Foi idealizado pelo ex
presidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor, na década de 1960, com o tema Significação da Arte
Negra pelo Povo e para o Povo. O segundo foi realizado na Nigéria, em 1977, com o tema Civilização
Negra e Educação. Este ano, vai homenagear o Brasil, com o tema o Renascimento Africano. Mais
de 80 países vão participar do III Fesman. Quatro redes de satélites vão percorrer o mundo inteiro
mostrando toda a programação, que será transmitida em cinco idiomas: inglês, francês, espanhol,
português e árabe.
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Veículo: Angola Press
Título: Wade e Kadhafi reclamam Estados Unidos de África com um único
Data: 15 de dezembro

Dakar O presidente líbio Muammar Kadhafi, convidado terçafeira para o Festival mundial das Artes

C

negras em Dakar, apelou a criação" de um único Exército africano" e de um " único governo africano,
enquanto que o presidente senegalês Abdoulauye Wade reclamava " a instauração dos Estados
Unidos de África".

L

"Estamos caminhar para uma nova dependência", lançou o líder líbio, apresentando a África como
uma " presa que todos os lobos pelo mundo querem devorar" pilhando os seus recursos mineiros e

I

haliêuticos.
Muammar Kadhafi, pronunciouse ainda sobre os líderes africanos que " não querem instaurar um só

P

um Exército" como " agentes do imperialismo, míopes, ou traidores, porque não pensam no futuro do

P

Por sua vez, o presidente senegalês, Abdoulauye Wade havia declarado anteriormente ?pedimos,

continente".

aqui e agora, a instauração dos Estados Unidos de África, como uma única solução para libertar os
nossos povos e (...) fazer de África um grande conjunto cultural, económico, político e social que será

I

respeitado".
Três outros presidentes africanos assistiram igualmente essa cerimónia, respectivamente, da Libéria,

N

Ellen Johnson Sirleaf, da GuinéBissau, Malam Bacai Sanha e de CaboVerde, Pedro Pires, sem se

G

O Festival mundial de Artes Negras, abriu sextafeira (10) em Dakar (Senegal) e vai até 31

pronunciarem.

Dezembro.
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Veículo: Moçambique para todos
Título: Historiador angolano participa no Festival das Artes Negras em Dakar
Data: 15 de dezembro

C
L
I

O vicepresidente do Comité Científico do Projecto da Unesco "Rota de Escravos", Simão Souindoula,
vai participar de 10 a 31 deste mês, no Festival Mundial das Artes Negras a realizarse em Dakar

P

(Senegal).
O especialista angolano faz parte da equipa que elaborou a argumentação do festival, e, de acordo

P

com uma nota de imprensa chegada à Angop, dará o seu contributo em várias actividades, com
destaque para os trabalhos do “Fórum que identificará as bases históricas, linguísticas e antropologia
da Renascença Africana”.

I

O festival vai apreciar a teoria da melanodermalidade dos antigos egípcios, a grande tese defendida
pelo antropólogo senegalês, Cheick Anta Diop, a remanência da força da resistência dos povos do

N

Níger, o decisivo aporte dos “Danados da Terra” a ciência e as técnicas aplicadas, a actual
distribuição da diáspora negra nas Américas, Ásia, nas Caraíbas e na Europa, a sua importância
demográfica, a situação socioeconómica, o peso político e a influência religiosa e artística.

G

Simão Souindoula vai falar, numa conferência na Universidade Cheick Anta Diop, sobre o tema “
Sítios

e

instituições

de

memórias

do

mundo

negro

e

Direitos

do

Homem”.

Durante o festival, o vicepresidente do Comité da ”Rota de Escravos” manterá um encontro com o
Conservador da Casa de Escravos de Goree, com objectivo de estabelecer uma rede de ilhas
adjacentes ligadas ao tráfico de madeira de ébano.
Esta estrutura integrará lugares turísticos como as Ilhas de Goree, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe,
Annobon, Moçambique e a península angolana de Mussulo, cuja vertente ligada ao “Captive
Passage”

está

a

ser

revalorizada

no

quadro

a

iniciativa

Triangula

Kanawa.

Simão Souindoula examinará igualmente, na capital senegalesa, com a antropóloga Sheila Walker,
presidente da organização Afrodiaspora, baseada em Washington, o avanço dos inéditos trabalhos
de aproximação genética, por ADN, entre os angolanos e os afroamericanos.
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Esta investigação biológica está a ser empreendida pelo laboratório da Family Tree DNA World, com
sede em

Houston,

no Texas, contando com o apoio

do Triângulo de Luanda Sul.

Para além de debates, o evento tem ainda em agenda a promoção de expressões culturais e
artísticas do mundo negro, entre os quais músicas e ginástica, de autoria do brasileiro Carlinhos
Brown, da beninense Angelique Kidjo, dos senegaleses Doudou Ndiaye Rose e Youssou Ndour e o

C

grupo sulafricano Mahotella Quens.
Simão Souindoula foi comissário da Bienal da Arte Bantu Contemporânea do CICIBA, Presidente do

L

Júri das três últimas edições do concurso Ensarte, membro do corpo de júri da XIII edição do Festival
da Canção de Luanda.

I
P
P
I
N
G
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Veículo: Panapress
Título: 80 artistas guineenses no Festival Mundial das Artes Negras em Dakar
Data: 16 de dezembro

Oitenta artistas representarão a GuinéConakry no Festival Mundial das Artes Negras (FESMAN),

C

previsto para 10 a 31 de Dezembro, em Dakar, a capital senegalesa, anunciou quartafeira na
Televisão

Nacional

o

ministro

guineense

das

Artes

e

Cultura,

Fodéba

Isto

Kéira.

A delegação guineense é nomeadamente integrada pela célebre orquestra Bembaya Jazz National,

L

por Balés Africanos e pelo Grupo Instrumental Nacional.
O ministro precisou que o Bembaya Jazz National apresentará ao FESMAN uma nova versão da sua
canção extraordinária « Olhar no Passado », um título dos anos 70 que fez o sucesso do repertório

I

do grupo musical.
A GuinéConakry vai igualmente expor durante o FESMAN vários objetos de arte, incluindo o
« Sosso Balla », um balafon (xilofone) mítico, classificado património mundial da Organização das

P

Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO).
Veículo: Panapress

P
I

Título: Líder líbio participa no III Festival Mundial das Artes Negras em Dakar
Data: 16 de dezembro

O guia líbio, Muamar Kadafi, chegou segundafeira à tarde a Dakar, a convite do Presidente
senegalês, Abdoulaye Wade, para participar no III Festival Mundial das Artes Negras (FESMAN)
iniciado sextafeira última à noite na capital senegalesa.

N

Um caloroso aolhimento foi reservado ao guia líbio aquando da sua chegada ao aeroporto Léopold
Sédar Senghor de Dakar onde foi acolhido pelo Presidente Wade, acompanhado por membros do
Governo senegalês, eminentes membros da Assembleia Nacional senegalesa e do Senado, bem

G

como

por oficiais

superiores

do

Exército

e

responsáveis

do

FESMAN.

O líder Muamar Kadafi deverá manter encontro, durante esta visita, com diversos atores que
participam neste eventp, nomeadamente inteletuais, organizações juvenil e feminina de vários países
africanos e da diáspora africana.
O Presidente Wade conversou domingo por telefone com o guia Kadafi para lhe reiterar o seu convite
a fim de participar na terceira sessão do FESMAN que decorre até 31 de Dezembro sob o
lema "Renascimento Africano".
Além do Presidente Wade, estiveram presentes na cerimónia de abertura deste festival.no estádio
Léopold Sédar Senghor de Dakar os chefes de Estado da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, da
GuinéBissau, Malam Bakai Sanha, da Guiné Equatorial, Téodoro Obiang Nguema, e delegações de
diversos países africanos e de outros continentes.
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Veículo: Outestaf
Título: Lancement du « Fesman » en sons et lumières grandioses dans un pays plongé dans le noir,
faute d'électricité
Data: 16 de dezembro

C

Ouestafnews – La 3ème édition du Festival mondial des arts nègres (Fesman) a été lancée à Dakar
dans la soirée du vendredi 10 décembre 2010 lors d’une cérémonie grandiose alliant musique,
danses, jeux de lumière et discours avec l’objectif affiché « d’impulser une nouvelle vision du monde

L

noir ».
Une fête en sons et lumières pour marquer le lancement du
3ème festival mondial des arts nègres. La cérémonie

I

d’ouverture, organisée dans le plus grand stade de la capitale
sénégalaise, a mobilisé plusieurs centaines d’artistes lors d’une
fête voulue gigantesque par ses organisateurs, mais qui reste

P

ternie par le défaut d’électricité qui plonge une bonne partie du

P

Lancée sur des notes de musique traditionnelle africaine, suivie de « l’hymne de l’Afrique » (composé

Sénégal dans le noir depuis plusieurs jours.

par le président sénégalais Abdoulaye Wade), la cérémonie inaugurale a été notamment marquée par
le discours de l’historien sénégalais Iba Der Thiam, qui a lancé un appel aux intellectuels noirs et de la

I

diaspora pour « déconstruire » les vieux schémas et en « construire » de nouveaux, selon son

N

«Ce festival va permettre de montrer la culture (noire) dans ses multiples dimensions », a de son côté

discours transmis en direct par la télévision sénégalaise.

affirmé le chef d’Etat sénégalais qui a rappelé que malgré « quatre siècles d’esclavage, deux siècles
de colonisation, l’Afrique est toujours debout». «Nous avons voulu montrer que les peuples noirs ont

G

participé à toutes les guerres (…) pour défendre les libertés», a encore ajouté le président Wade.
Seuls trois chefs d’Etats africains (Malam Bacai Sanha de Guinée Bissau, Teodoro Obiang Nguema
Masogo de Guinée Equatoriale et Mohamed Ould Abdel Aziz de Mauritanie) ont répondu à l’invitation
du président Wade pour assister à l’évènement. Ils y ont pris la parole pour également magnifier la
lutte des peuples noirs « pour l’émancipation totale » de l’Afrique.
Salué par ses initiateurs comme une initiative « majeure » et « historique », le Fesman ne manque
pas de détracteurs, notamment au sein de la population qui, jusqu’au jour du lancement de
l’évènement peinait encore à avoir une demi journée de fourniture d’électricité normale dans les foyers
et les entreprises du pays, alors que 30 milliards FCFA (selon les organisateurs) étaient dépensés
dans ce festival.
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Plus de 3.500 artistes du monde doivent prendre part aux manifestations qui se déroulent « sur plus
d’une dizaine de sites entre Dakar, Gorée (une île au large de Dakar) et SaintLouis (vieille ville du
Nord Sénégal) », selon les informations fournies par les services de presse du « Fesman », un sigle
devenu litigieux et que les autorités sénégalaises ont dû abandonner.

C

L’Etat du Sénégal, ne peut plus utiliser le sigle « Fesman » parce que « l’ancienne production
déléguée du festival l’a enregistré à son nom après la rupture du contrat avec l’Etat », ont expliqué les
organisateurs peu avant le démarrage du Festival.

L

Le Festival avait été d’abord confié au groupe de communication « Médiatique », créé par un vieux
retraité français, JeanPierre Pierre Bloch, qui se présentait jusqu’à cet incident sur le Fesman comme

I

« l’ami » du président Abdoulaye Wade pour qui il a travaillé lors de la campagne pour la

P

Cette troisième édition du festival mondial des arts nègres vient après celle de 1966 organisée au

présidentielle de 2007.

Sénégal par son défunt premier président, Léopold Sédar Senghor restée dans les mémoires comme
un grand moment de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique postindépendance  et celle de 1977 abritée

P

par le Nigeria.
En raison de sa forte diaspora noire, le Brésil a été désigné par les autorités sénégalaises comme «

I

invité d’honneur » de cette troisième édition. Le Fesman, selon les organisateurs, prévoit plusieurs
manifestations couvrant divers domaines allant de l’architecture traditionnelle à la gastronomie en
passant par la danse, le cinéma et la photographie. Prévu pour durer jusqu’au 31 décembre 2010 au

N

Sénégal, le Fesman se tient après plusieurs reports, de nombreux déboires et ratés dans

G

Annoncé la première fois en 2004 pour se tenir avril 2006, ce festival a été reporté au moins quatre

l’organisation.

fois par le passé et plusieurs équipes ont eu à le gérer avant que le chef d’Etat sénégalais Abdoulaye
Wade ne le confie à une nouvelle équipe, qui comprend sa propre fille, Sindiély Wade.
Cette nomination controversée de la fille du président a ajouté à la confusion et aux controverses,
suscitant le tollé des médias et de certains milieux artistiques et culturels qui pestaient contre une
autre forme de népotisme et reprochaient à la fille du président, d’être « inconnue » au bataillon des
acteurs culturels sénégalais.
La prestation de plusieurs grands artistes africains (dont la Béninoise Angélique Kidjo, les Sénégalais
Youssou Ndour et Baba Maal ou encore le chanteur américain d’origine sénégalaise, Akon) était aussi
prévue à la cérémonie de lancement qui devait se poursuivre pour une bonne partie de la nuit.
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Veículo: Pimenta de Cheiro
Título: Cinema brasileiro no Senegal – Fesman
Data: 16 de dezembro

O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo, abriu hoje, dia 14, a programação

C

brasileira de cinema na terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras, que acontece no
Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e homenageado. O longa foi
exibido no Place Du Souvenir, espaço com capacidade para 500 pessoas, na capital senegalesa

L
I

Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman 2010.

Veículo: Pimenta de Cheiro
Título: Margareth Menezes no Senegal
Data: 16 de dezembro

P

Nos dias 15 e 17 de dezembro, Margareth Menezes vai se apresentar na 3ª edição do Festival
Mundial de Artes Negras (FESMAN), que acontece em Dakar, Senegal. O festival é gratuito, aberto

P

ao público e vai de 10 a 31 de dezembro. Na programação há música, moda, design, literatura,
gastronomia, esporte, ciência e tecnologia, com a participação do Brasil como convidado de honra. “É
a segunda viagem que faço à África esse ano. Gosto muito de me apresentar por lá. É uma terra

I

linda”, diz a cantora, que, em junho, fez shows no projeto Expresso Brasil na Copa do Mundo, na
África do Sul.

N
G
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Veículo: Áfricas.com
Título: Cinema brasileiro agita, Dacar
Data: 16 de dezembro

Os cineastas Zozimo e Joel Zito exibem filmes

C

no Senegal (África).
O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta

L

Joel Zito Araújo, abre hoje a programação
brasileira de cinema na terceira edição do
Festival Mundial das Artes Negras, que acontece

I

no Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil
como convidado de honra e homenageado. O longa será exibido às 16h no Place Du Souvenir,
espaço com capacidade para cerca de 500 pessoas, na capital senegalesa Dacar, que recebe a

P

maior parte da programação do Fesman 2010.
O drama Filhas do Vento, primeiro longa do cineasta, foi lançado em 2005, e, de lá prá cá, cumpriu

P

uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do mundo, inclusive em outros países
africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em festivais ou em exibições especiais,
inclusive em Dacar, como cita o diretor.

I

 O que é marcadamente diferente, desta vez, é o festival em si, o seu tamanho, dimensiona Joel Zito.
O Festival Mundial das Artes Negras é tido como o maior encontro de arte e cultura negras do

N

mundo, com produções em 19 linguagens artísticas e campos de conhecimento, como música, teatro,

G

“Ter sido escolhido para participar da programação significa que meu trabalho tem um sentido no

dança, literatura, arquitetura e diversas manifestações populares.

cinema afrobrasileiro e no campo da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e pesquisador
mineiro, também conhecido como documentarista por trabalhos como A Negação do Brasil (2000) e
Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no Brasil.
Filhas do Vento aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de Minas
Gerais, através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da figura
da poderosa rainha N´Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história pela sua
ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o país colonialista
consolidava seu poder na região africana e intensificava o tráfico de escravos.
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O longa, uma produção entre os governos brasileiro e angolano, deve reforçar uma marca distintiva
na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de ênfase histórico, para,
a partir daí, refletir sobre seu simbolismo e legado.
Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que foca

C

nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as ações do
senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV negra do Brasil) e
da quilombola Dona Miúda. “Mas agora estou no meu momento África”, brinca o cineasta que, além

L

das visistas constantes a Angola, está coordenando um curso de pósgraduação em cinema no Cabo

I

Joel Zito não vai estar, por exemplo, do colóquio com os outros cineastas brasileiros que mostram

Verde, o que acabou abreviando sua participação no Fesman.

filme no festival. No dia 20, Raquel Gerber (autora do documentário Ôrí), Zózimo Bulbul (Renascença
Africana) e Jeferson De (Bróder) batem um papo com o público sobre cinema voltado para questões

P

relacionadas à herança aficana, fechando a participação do cinema brasileiro no Fesman.
A programação musical, contudo, prossegue até o último dia do festival, com show de Chico César,

P

Lazzo e Ilê Aiyê. Até lá, o Brasil já terá marcado fortemente a sua presença no Festival com nada

I

Foto: Divulgação

menos do que cerca de 200 artistas e intectuais.

N
G
Cena do filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo
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Veículo: Ministério da Cultura
Título: III Festival Mundial de Artes Negras  De 10 a 31 de dezembro, Brasil participa desta grande
celebração internacional à cultura negra
Data: 17 de dezembro
Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da

C

Diáspora Africana, o III Festival Mundial das Artes
Negras (Fesman) acontece de 10 a 31 de
dezembro no Senegal. O evento apresenta a visão

L
I
P
P
I
N
G

de uma África livre, criativa e otimista. O Brasil é o
convidado de honra desta edição, e a delegação
brasileira,

a

representada

maior
por

de
362

todo

o

Festival,

personalidades,

é

entre

artistas, cineastas, grupos de música, de dança e intelectuais.
A organização da delegação brasileira é de responsabilidade do Ministério da Cultura, por meio da
Fundação Cultural Palmares; do Ministério das Relações Exteriores, por meio de seu Departamento
Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da Secretaria Especial de Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial.
Delegação Brasileira
O Brasil é a nação com o maior número de negros ou mestiços do mundo, perdendo apenas para a
Nigéria. São cerca de 90 milhões de habitantes negros ou afrodescendentes, o que transforma o
território nacional em um grande símbolo da diversidade cultural. No dia 17 de dezembro, o País terá
uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras manifestações artísticas.
As atrações envolvem grandes artistas e grupos, como Margareth Menezes, Olodum, Rita Ribeiro, Ilê
Aiyê, Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho, Mombaça, Cantos de Congo, Lazzo,
a Escola de Samba Império Serrano, Maracatu de Baque Solto Águia Formosa, Cia dos Comuns e
Grupo de Capoeira Ginga e Malícia. O cinema ganha destaque na programação brasileira, com a
presença dos cineastas Jeferson De, Joel Zito Araújo, Zózimo Bulbul, Viviane Ferreira e Raquel
Gerber. O fotógrafo Januário Garcia expõe suas imagens no Museu de Dakar. Espetáculos de dança
e paradas populares inspiradas nos tradicionais festivais brasileiros farão vibrar as ruas senegalesas.
E, para que a festa seja total, os sabores brasileiros não serão esquecidos. Restaurantes irão sugerir
diversos pratos e especialidades brasileiras.
Além das manifestações artísticoculturais, o III Festival Mundial das Artes Negras incluiu na
programação um fórum com intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas
relacionadas à Renascença Africana. Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente da
Assembléia Nacional do Senegal, Iba der Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente do país,
Abdoulaye Wade. O Brasil é representado por nomes como o de Conceição Evaristo, Petronilha Dias,
Zelia Amador, Henrique Cunha, Rafael Sanzio, Mario Nelson, Marcelo Paixão, Kabenguele Munanga,
Nilza Iraci e Eliane Borges.
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Veículo: Ministério das Relações Exteriores
Título: Brasil participa como convidado de honra do evento, que se estende até o dia 31 de
dezembro
Data: 17 de dezembro
No último dia 10 de dezembro, foi oficialmente inaugurado, na capital

C

senegalesa, o III Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN) no Estádio
Léopold Sédar Senghor. A cerimônia de abertura do FESMAN, que, nesta
edição, teve como tema o Renascimento Africano, foi presidida pelo

L

Presidente senegalês Abdoulaye Wade e contou com público estimado em 50

I

O espetáculo contou com performances de dança  com mais de 700

mil pessoas.

bailarinos de diferentes nacionalidades do continente  e de música,
apresentando artistas africanos de renome internacional, como Angélique

P

Kidjo, Ismael Lo, Baba Maal, Manu Dibango, Samba Diabaré Samb, Khar Mbaye Madiaga e Youssou

P

Além das apresentações, o evento foi acompanhado de projeções de imagens de personalidades que

N'Dour.

se tornaram referências da história contemporânea da África e sua diáspora, tais como Léopold
Sédar Senghor, Marcus Garvey, Aimé Césaire, Kwame Nkrumah, Alioune Diop e Leon Damas, entre

I

outros.
Ainda na cerimônia de abertura, houve a leitura de carta do Presidente Luís Inácio Lula da Silva pelo

N

Ministro Elói Ferreira de Araújo, que presidiu a delegação brasileira no evento, ressaltando os
profundos laços culturais entre o Brasil  convidado de honra do III FESMAN  e a África, bem como o
seu compromisso com o continente africano.

G
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Veículo: Notícias Cabo Verde
Título: Tradiçon di Terra representa Cabo Verde no Festival Mundial de Artes Negras
Data: 19 de dezembro

O grupo de batuko Tradiçon di Terra, da Cidade da Praia, representa Cabo Verde na terceira edição

C

do Festival Mundial de Artes Negras (FESMAN), em Dakar, Senegal.
O grupo, que em 2009 teve a sua primeira actuação no estrangeiro, participando no Festival Cultural

L

Panafricano em Argel, Argélia, actuará às 19h do dia 21 de Dezembro, na Place de l’Obélisque, na

I

Afora esta actuação internacional, o grupo administrará um workshop de batuko no quadro deste

P

A terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras tem como tema o “Renascimento Africano" e

capital senegalesa.

certame.

foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na presença dos
líderes da GuinéEquatorial, Teodoro Obiang Nguema, da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, e

P

da Guinébissau, Malam Bacai Sanha.
Na abertura do FESMAN actuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo, as sul

I

africanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael Lo. E ficou
marcada pelo desempenho do conjunto de percussionistas do Senegal, dirigidos por Doudou Ndiaye
Rose, de 80 anos.

N
G
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Veículo: O País Online
Título: 
Data: 20 de dezembro

Hoje, o CineTeatro Nacional poderá registar a maior enchente desde

C

que teve início a segunda edição da Trienal de Luanda 2010. A

L

Um dos músicos africanos actualmente mais referenciados a nível

acontecer, a razão disso chamarseá Lokua Kanza.

internacional, o autor de “Meu Amor”, sucesso também em Angola,
aceitou o convite de Sindika Dokolo – patrono da Fundação com o

I
P

mesmo nome, a quem trata de amigo de longa data – para actuar nesta
ponta final da Trienal De Luanda 2010, que termina já amanhã.
De facto, a par do concerto de Paulo Flores no mesmo palco, que registou cerca de mil pessoas na
plateia, e doutros eventos como desfiles de moda e apresentação de peças teatrais que também
registaram um grande público na Trienal, o show de Lokua Kanza promete “rebentar com as

P

costuras” do Nacional (para muitos, Chá Vladimir Prata Didi (guitarra baixo), Pathy Molesso (violão),
Komba Mafwala (percussão e voz), o grupo é integrado ainda por Malaika Lokua, filha de Lokua
Kanza, que também tem sabido seguir as peugadas do seu pai, notabilizandose pela pureza da sua

I

voz.
Para além do concerto, que irá realizar hoje no palco da Trienal de Luanda, Lokua Kanza tem

N

agendada a realização de uma sessão de venda do seu novo CD e assinatura de autógrafos, o que

G

Lokua Kanza referiu também que gostaria de ficar mais tempo em Luanda e de interagir com outros

acontece amanhã, sábado, na loja Made in Angola (anexa à produtora Afonso Quintas Produções).

artistas nacionais mas, devido ao compromisso que tem de actuar no Festival Mundial de Artes
Negras (FESMAN), em Dakar, Senegal, nos dias 22 e 29 deste mês, terá de partir mais cedo.
Quanto aos seus projectos para o futuro imediato, tem agendada uma tournée para os Estados
Unidos da América, logo no início de 2011, onde, durante dois meses, fará concertos em várias
cidades.
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Veículo: Diário Catarinense
Título: De volta às origens
Data: 20 de dezembro
Por ser a nação com o maior números de negros fora do continente africano, o Brasil é convidado de

C

honra do 3º Festival Mundial das Artes Negras, que se realiza em Dacar, capital do Senegal, costa
oeste da África. “Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da
fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas” é o lema do evento, que se estende até o dia

L

31.
A primeira edição, realizada em 1966, também em Dacar, deu grande visibilidade aos anos de

I

reconquista da dignidade dos povos negros em terras africanas, devolvidas havia pouco a seus

P

O Brasil terá uma noite dedicada a suas riquezas artísticas – Chico César, Rappin Hood e a escola

habitantes. A segunda edição, em 1977, foi organizada pela Nigéria.

de samba Império Serrano estão entre os convidados. Espetáculos de dança e paradas populares
inspiradas

P

nos

tradicionais

festivais

nacionais

farão

vibrar

as

ruas

senegalesas.

Um dos pontos mais importantes da participação do convidado de honra desta edição são as
atividades na Ilha de Goree. De lá saíram cerca de 15 milhões de escravos, em sua maioria

I

destinados ao Brasil. Por conta dessa história, a região tem muito respeito pelos sulamericanos.
Zulu Araújo, presidente da Fundação Palmares, responsável pela delegação do Brasil, comenta que

N

os mais de 300 integrantes foram escolhidos para representar o maior grupo não só em quantidade,

G

Veículo: Imbuibocadorio

mas também em qualidade.

Título: Festival Mundial de Arte Negra
Data: 20 de dezembro

O maior Festival Mundial de Arte Negra acontece na capital senegalesa.
Cerca de três mil artistas participam da celebração que leva três semanas e é embalada por música,
dança e teatro.
O Brasil é o convidado especial do evento este ano.
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Veículo: Nordesturismo
Título: Olodum no Pelô e em Itacaré/BA
Data: 20 de dezembro
Depois de se apresentar no Festival Mundial de Artes Negras, em Dacar, Senegal, o Olodum vai

C

comandar dois grandes eventos. O primeiro é a bBenção do Olodum – PréReveillon – Noite do
Brega, dia 28 de dezembro, a partir das 19h, na Praça Tereza Batista (Pelourinho), com participação
de Falcão.

L

Com isso, o afro do Pelô dá a partida em seus ensaios semanais, que se estenderão até o Carnaval.
O segundo é o Reveillon na Praia de Itacarezinho – Itacaré, no dia 31. O evento vai reunir 1.500
pessoas num ambiente com uma grande estrutura de palco, som, iluminação e decoração especial.

I

A banda percussiva do Pelourinho vai mostrar ao público um show com canções que marcaram toda
a sua trajetória, como Faraó, Protesto do Olodum, Rosa, Requebra, I Miss Her e Guia Olodum, além
da música de trabalho Dogons, o Povo das Estrelas, composição de George Sales e Genilton Ferraz,

P

que batiza o novo DVD do grupo, a ser lançado no dia 29 de janeiro de 2011, na 30ª edição do

P

Veículo: Brasil.gov

Festival de Música e Arte do Pelourinho – Femadum.

Título: Brasil participa de Festival Mundial de Artes Negras no Senegal
Data: 20 de dezembro

I
N
G

Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III Festival Mundial das Artes
Negras (Fesman) será realizado até 31 de dezembro, no Senegal. O evento apresenta a visão de
uma África livre, criativa e otimista. O Brasil é o convidado de honra desta edição, e a delegação
brasileira, a maior de todo o festival, é representada por 362 personalidades, entre artistas, cineastas,
grupos de música, de dança e intelectuais.
A organização da delegação brasileira é de responsabilidade do Ministério da Cultura, por meio da
Fundação Cultural Palmares; do Ministério das Relações Exteriores, por meio de seu Departamento
Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial. O Brasil é representado por nomes como o de Conceição Evaristo, Petronilha Dias,
Zelia Amador, Henrique Cunha, Rafael Sanzio, Mario Nelson, Marcelo Paixão, Kabenguele Munanga,
Nilza Iraci e Eliane Borges.
Na última sextafeira (17), o País teve uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e
outras manifestações artísticas. As atrações envolveram grandes artistas e grupos, como Margareth
Menezes, Olodum, Rita Ribeiro, Ilê Aiyê, Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho,
Mombaça, Cantos de Congo, Lazzo, a Escola de Samba Império Serrano, entre outros.
Além das manifestações artísticoculturais, o evento incluiu na programação um fórum com
intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas relacionadas à Renascença Africana.
Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente da Assembléia Nacional do Senegal, Iba der
Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente do país, Abdoulaye Wade.
Sites e Portais _____________________________________________________________
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Veículo: Jus Brasil
Título: Brasil participa de Festival Mundial de Artes Negras no Senegal
Data: 20 de dezembro

Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III Festival Mundial das Artes

C

Negras (Fesman) será realizado até 31 de dezembro, no Senegal. O evento apresenta a visão de
uma África livre, criativa e otimista. O Brasil é o convidado de honra desta edição, e a delegação
brasileira, a maior de todo o festival, é representada por 362 personalidades, entre artistas, cineastas,

L

grupos de música, de dança e intelectuais.
A organização da delegação brasileira é de responsabilidade do Ministério da Cultura, por meio da

I

Fundação Cultural Palmares; do Ministério das Relações Exteriores, por meio de seu Departamento
Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial. O Brasil é representado por nomes como o de Conceição Evaristo, Petronilha Dias,

P

Zelia Amador, Henrique Cunha, Rafael Sanzio, Mario Nelson, Marcelo Paixão, Kabenguele Munanga,

P

Na última sextafeira (17), o País teve uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e

Nilza Iraci e Eliane Borges.

outras manifestações artísticas. As atrações envolveram grandes artistas e grupos, como Margareth
Menezes, Olodum, Rita Ribeiro, Ilê Aiyê, Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho,

I

Mombaça, Cantos de Congo, Lazzo, a Escola de Samba Império Serrano, entre outros.
Além das manifestações artísticoculturais, o evento incluiu na programação um fórum com

N

intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas relacionadas à Renascença Africana.
Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente da Assembléia Nacional do Senegal, Iba der
Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente do país, Abdoulaye Wade.

G
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Veículo: Bahia em foco
Título: III Festival Mundial das Artes Negras
Data: 21 de dezembro

C

A comissão responsável pela organização da agenda brasileira no III Festival Mundial das Artes
Negras (Senegal, África) esclarece que apesar dos esforços empreendidos para que a programação
do Brasil fosse a mais ampla possível, a participação de alguns artistas e grupos (como Gilberto Gil,

L
I

Bando de Teatro Olodum, Teresa Cristina, Carlinhos Brown e Balé Folclórico da Bahia) não foi
concretizada.
A rigidez da legislação eleitoral e o contingenciamento de recursos do Governo Federal impediram a
contratação, em tempo hábil, dos artistas, provocando a incompatibilidade de algumas agendas.
Informa, porém, que mesmo com as ausências lamentadas, o Brasil é o país com a maior delegação

P

nesta grande confraternização artísticocultural, que conta com a participação de 60 nações.
A delegação brasileira reúne 362 personalidades, entre artistas, intelectuais, cineastas, escritores e

P

grupos de dança e de música, com nomes representativos, como os de Sandra de Sá, Margareth
Menezes, Lazzo, Olodum, Ilê Aiyê, Chico César, Rita Ribeiro, Mombaça, Escola de Samba Império
Serrano, Rappin´ Hood, Joel Zito Araújo, Jefferson De, Zózimo Bulbul, Kabengele Munanga,

I

Petronilha Beatriz Gonçalves Dias, Zélia Amador e Conceição Evaristo.
O III Festival Mundial das Artes Negras ocorre de 10 a 31 de dezembro de 2010, nas cidades de

N

Dacar, Saint Louis e na Ilha de Gorée, no Senegal. O Brasil  país com um dos maiores contingentes
de afrodescendentes do mundo  é o convidado de honra desta edição. A comissão é composta por
representantes do Ministério da Cultura, Fundação Cultural Palmares, Ministério das Relações

G

Exteriores e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
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Veículo: Correio do Estado
Título: Ensaísta brasileira emociona o Senegal
Data: 21 de dezembro

Conceição Evaristo na Ilha de Gorée, ao lado da estátua que simboliza o fim da

C

escravatura
Ícone da literatura afrobrasileira, a escritora e ensaísta Conceição Evaristo foi

L

uma das convidadas pela Fundação Cultural Palmares para participar da
programação cultural do Brasil no III Festival Mundial de Artes Negras, no
Senegal. Entre os 60 países convidados, o Brasil é o país homenageado e tem a

I

maior delegação, com 362 personalidades, entre artistas, grupos culturais, intelectuais e cineastas.

P

Com o tema "Da representação à autoapresentação do negro na literatura brasileira", a escritora
integrou a programação de pensadores do Festival sobre a questão da diáspora africana. Em Gorée,
Conceição reuniu intelectuais de países africanos. Emocionada  e emocionando  afirmou que a

P

experiência trouxe uma sensação "de volta à origem [...]. Não uma origem particular, mas de uma dor
coletiva. Essa recordação, como um ato voluntário de resistência, nos faz acreditar que somos fortes
e por isso recuperamos a vida".

I

Conceição Evaristo é Mestre em Literatura Brasileira pela PUC Rio, e Doutoranda em Literatura
Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Autora dos romances Ponciá Vicêncio, 2003 e

N

Becos da Memória, 2006, Mazza Edições, a escritora lançou em 2008 a antologia Poemas da
Recordação e outros Movimentos, Editora Nandyala, obra classificada entre os 50 finalistas do
Prêmio Portugal Telecom, no ano de 2009.

G
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Veículo: Folha de Pernambuco
Título: Maciel Salú lança novo CD no Pátio de São Pedro. Show será nesta quintafeira
Data: 23 de dezembro

Depois do lançamento em novembro na Zona da Mata, o músico e rabequeiro Maciel Salú apresenta

C

ao público recifense seu novo disco, intitulado “Mundo”. O show acontece nesta quintafeira (23), no
Pátio de São Pedro, dentro da programação natalina do Recife. A festa começa a partir das 19h, e
também terá shows de Luis Paixão, Adiel Luna e Geraldo Maia.

L

“Mundo” teve a participação de Chico César e Jorge Du Peixe. O projeto também teve o aval de
Benjamim Taubkin, um dos mais conceituados instrumentistas brasileiros. O músico, curador do

I

Mercado Cultural da Bahia e membro do Fórum Europeu de Músicas do Mundo, assina a

P

O lançamento no Recife acontece depois de uma das experiências mais marcantes da vida de Maciel

apresentação do novo disco do rabequeiro.

Salú. Apesar de já ter viajado grande parte do mundo apresentando seu trabalho, o artista foi pela
primeira vez ao continente Africano. O músico acaba de voltar do Senegal, onde participou do III

P

Festival Mundial das Artes Negras, à convite da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura
(FCPMinC). No evento Maciel Salú levou o Maracatu Águia Formosa e de quebra ainda encantou os
senegalenses com o coco pernambucano.

I
N
G
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Veículo: Diário de Pernambuco
Título: Maciel Salu não engana
Data: 23 de dezembro
A vida de Maciel Salu é andar pelo mundo. É esse mote que ele canta na abertura do novo disco,

C

Mundo (independente, com recursos do SIC municipal). O cantar de Maciel não confunde o ouvinte
de suas origens. Maciel é do Nordeste, é rural, tem um timbre forte quase de homem sertanejo. Mas
ele é olindense, e também canta sua cidade natal. Antes de lançar o álbum, havia explicado que seria

L

um disco diferente dos que já havia lançado: Maciel Salu e o Terno do terreiro  A pisada é assim
(2004) e Na luz do carboreto (2007). Sem contar os CDs que gravou com a banda Chão e Chinelo
(com quem iniciou sua carreira nos palcos) e com a Orquestra Contemporânea de Olinda, da qual

I

ainda faz parte. Esse disco, diz Maciel, é uma soma de tudo que aprendeu, nos terreiros, nos
estúdios e na experiência com músicos das mais diversas formações.
O show de lançamento do disco é hoje, no Pátio de São Pedro. Maciel é a última atração de uma

P

noite que começa às 19h, com apresentações de Luis Paixão, Adiel Luna, Geraldo Maia e Josildo Sá.
O disco Mundo conta com participações especiais, como a de Chico César (na música Rabeca no
merengue) e Jorge Du Peixe (em Tambaú). O projeto também teve o aval de Benjamim Taubkin,

P

conceituado instrumentista brasileiro. O músico, curador do Mercado Cultural da Bahia e membro do
Fórum Europeu de Músicas do Mundo, assina a apresentação do novo disco do rabequeiro. ´Maciel
vive o seu tempo, fala com o mundo, insere sua música e rabeca em outras músicas e culturas`,

I

escreve o pesquisador.
O lançamento no Recife acontece depois de uma das experiências mais marcantes da vida de Maciel
Salu. Apesar de já ter viajado por parte do mundo apresentando seu trabalho, o artista foi pela

N

primeira vez ao continente africano. Acaba de voltar do Senegal, onde participou do 3º Festival
Mundial das Artes Negras, a convite da Fundação Cultural Palmares do Ministério da Cultura. No
evento, o artista levou o Maracatu Águia Formosa e encantou os senegaleses com o coco

G

pernambucano.
A música de Maciel surge de repente na sua mente. Ele anda com gravador e registra, na hora, a
inspiração. Depois pode passar dias ou meses para concluir a ideia principal. Quando pronta, leva
para o estúdio, onde os arranjos são feitos coletivamente. Por isso, as batidas de bateria, os
dedilhados de guitarra e os arranjos de metais podem levar a música de Maciel para outros universos
musicais. Mas a criação primeira veio de um músico que aprendeu a cantar, tocar e compor dentro do
clã dos Salustiano.
O pai, o saudoso Mestre Salu, até sentiu um pouco de ciúme quando Maciel começou a se
desprender das origens. Mas o jovem músico, por mais aberto que esteja às experimentações, nunca
vai deixar de ser o que é: um brincante. Está nisso sua identidade. É só ouvir as faixas e, por trás de
toda a inventividade de arranjos, está a rabeca de Salu, seu canto e sua faculdade: maracatu, coco,
cavalomarinho e ciranda. Destaque para as faixas Minha vida é o mundo, Tambaú (influências do
afrobeat), Cautelosa, Damiana (sambinha), Rabeca no merengue e o coco Minha alagoana, que fez
em parceria com Zé dos Passos.
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Veículo: Rádio Havana Cuba
Título: Cuba participa de Festival Mundial das Artes Negras
Data: 23 de dezembro

Cuba participa em Dacar, capital do Senegal, da exposição de pintura Raízes e Ressonâncias,

C

integrada ao 3º Festival Mundial das Artes Negras. A mostra é dedicada aos signos pictóricos
ancestrais e contemporâneos que ligam a África à sua diáspora no Caribe.Entre os artistas que
mostram suas obras na renomada Galeria Kemboury está Raúl Leon Alvarez, com uma coleção de

L
I

nove trabalhos.O pintor cubano, residente no Senegal, conta com vasto currículo em seu país, como
professor, artista e expositor.
Veículo: África 21
Título: Cineastas africanos fazem balanço do setor cinematográfico no continente
Data: 23 de dezembro

P

Para os cineastas, há uma urgência cultural importante para relançar uma produção cinematográfica
qualitativa e quantitativa em África.

P

Dakar – Os cineastas africanos fizeram ontem em Dakar um balanço da sétima arte e do audiovisual
do continente e indicaram a via a seguir para o relançamento deste setor. O balanço foi feito durante
uma mesa redonda de dois dias no quadro da III edição do Festival Mundial das Artes Negras que

I

decorre em Dakar, no Senegal, desde 10 de Dezembro até 31 do mesmo mês, na presença do chefe

N

Os cineastas constataram nessa ocasião que o cinema já não evolui e que as redes das salas de

do Estado senegalês, Abdoulaye Wade, que presidia a cerimónia do encerramento do encontro.

cinema diminuiram e que os Estados tardam a tomar decisões para enfrentar a situação.
Para os cineastas, há uma urgência cultural importante para relançar uma produção cinematográfica

G

qualitativa e quantitativa em África.
Eles propuseram a adoção de uma política de subvenções por parte dos Estados africanos, a criação
dum fundo africano do cinema, a institucionalização de linhas orçamentais, a criação de institutos de
formação multidisciplinária e salas de produção, bem como um fundo de promoção do cinema.
O Presidente Wade prometeulhes apoio à sua causa junto dos seus pares africanos, aconselhando
lhes ao mesmo tempo a adaptaremse às Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(NTIC).
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Veículo: Jornal de Angola
Título: Renascimento africano em debate no Senegal
Data: 24 de dezembro

Renascimento africano e Estados Unidos de África” é o tema do primeiro debate de uma série vários

C

outros, que vão realizarse a partir de domingo à tarde, no âmbito da III edição do Festival Mundial
das Artes Negras (FESMAN).
No encontro de abertura vão participar diversas personalidades, com destaque para o reitor da

L

Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Abdou Salam Sall, Iba Der Thiam, exministro
senegalês da Educação, Kabenguele Munanga, professor na Universidade de São Paulo (Brasil),
bem como Awa Niang Ndiaye, presidente do Espaço África Internacional em Genebra (Suíça).

I

O Renascimento Africano e os Estados Unidos de África foi objecto de um outro debate, na terçafeira
passada, realizado no Monumento do Renascimento, em Dakar, entre o líder líbio Muammar Kadafi e
o chefe de Estado senegalês, Abdoulaye Wade.

P

Na altura, Wade prometeu trabalhar, a partir de Janeiro de 2011, no projecto de realização dos
Estados Unidos de África. Por outro lado, a comissão responsável pela organização da agenda
brasileira no III Festival Mundial das Artes Negras esclarece que, apesar dos esforços empreendidos

P

para que a programação do Brasil fosse o mais ampla possível, a participação de alguns artistas e
grupos, como Gilberto Gil, Bando de Teatro Olodum, Teresa Cristina, Carlinhos Brown e Balé
Folclórico da Bahia não foi concretizada.

I

Através de um comunicado de imprensa, a comissão esclarece que a rigidez da legislação eleitoral e
a contenção de recursos do Governo do Brasil impediram a contratação, em tempo útil, dos artistas,
provocando a incompatibilidade de algumas agendas.

N

No entanto, e apesar das ausências lamentadas, o comunicado realça o facto de o Brasil ser o país
com a maior delegação nesta grande confraternização artísticocultural, que conta com a participação
de 60 nações.

G

A delegação brasileira reúne 362 personalidades, entre artistas, intelectuais, cineastas, escritores e
grupos de dança e de música, com nomes representativos, como os de Sandra de Sá, Margareth
Menezes, Lazzo, Olodum, Ilê Aiyê, Chico César, Rita Ribeiro, Mombaça, Escola de Samba Império
Serrano, Rappin’ Hood, Joel Zito Araújo, Jefferson De, Zózimo Bulbul, Kabengele Munanga,
Petronilha Beatriz Gonçalves Dias, Zélia Amador e Conceição Evaristo.
O III Festival Mundial das Artes Negras teve início no passado dia 10 e termina no próximo dia 31 de
Dezembro, decorrendo nas cidades de Dakar, Saint Louis e na Ilha de Gorée, no Senegal.
O Brasil, país com um dos maiores contingentes de afrodescendentes do mundo é o convidado de
honra desta edição. A comissão é composta por representantes do Ministério da Cultura, Fundação
Cultural Palmares, Ministério das Relações Exteriores e Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial (SEPPIR).
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Veículo: Cena Aberta
Título: 
Data: 26 de dezembro

Quarenta e quatro anos depois da primeira edição, o Festival Mundial das Artes Negras regressa ao

C

Senegal, sob o tema do Renascimento Africano. O Brasil é o convidado de honra de um festival que

L

Promovida pelo presidente Léopold Senghor, a primeira edição do Festival Mundial de Artes Negras

pretende ser o símbolo da fecundidade do diálogo entre povos e culturas.

teve lugar em 1966, em Dakar. Este primeiro festival mostrou uma verdadeira "explosão criativa",
reunindo várias disciplinas e gerações de artistas, numa altura em que os povos negros africanos

I

recuperavam a sua terra e a sua dignidade. Em 1977, a Nigéria acolheu a segunda edição. A terceira

P

De acordo com a organização, o Festival de 2010 apresenta uma nova visão de "uma África libertada,

edição volta a decorrer em Dakar, entre 10 e 31 de Dezembro de 2010.

confiante, criativa e optimista". Com o Brasil como convidado de honra  terra de mestiçagem e de
diversidade cultural, o Festival será símbolo da fecundidade do diálogo entre povos e culturas.

P

Animado por um espírito de diálogo e de abertura, a programação junta artistas de África e de todas
as diásporas negras (Américas, Caraíbas, Europa, Ásia). A programação toca uma grande
diversidade de disciplinas, entre as quais exposições de arte e de artesanato local, concertos

I

musicais, novas culturas urbanas (rap, R&B, graffiti), moda, literatura, dança, teatro, ciência e

N

Ainda no âmbito do Festival terá lugar um forum sobre o "Renascimento Africano", com vários

tecnologia, gstronomia, entre outras.

intelectuais e cientistas de todo o mundo, organizado em seis conferências: "A permanência da
resistência dos povos negros: a África nunca se submeteu ao longo de séculos de escravatura e

G

colonização"; "As diásporas negras: geografia, população, dimensão, desafios"; "Contributos dos
povos negros para a ciência e para a tecnologia"; "A participação dos povos negros nas guerras que
libertaram o mundo"; "O renascimento político e económico de África"; e "O lugar de África na
governação mundial".
Entre os objectivos do Festival, a organização destaca: "interrogar o património cultural, material e
imaterial, do mundo negro, reafirmar o papel dos artistas e dos intelectuais no renascimento africano,
promover uma melhro protecão e uma larga difusão dos trabalhos artísticos e culturais do mundo
negro", celebrar a identidade e a criatividade intelectuais, artísticas e literárias dos actores de África e
da Diáspora".
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Veículo: Meio Norte
Título: Festival Mundial de Arte Negra em Dakar movimenta os intelectuais brasileiros
Data: 28 de dezembro
O III Festival MUNDIAL de Arte Negra FESMAN esta acontecendo em Dakar Senegal, desde o dia

C

10 e vai até o dia 31/12, essa edição acontece com muito esforço e equívocos do Governo local,
devido a fatores diversos teve alterada sua realização diversas vezes após seu lançamento para o
Brasil em evento na Bahia.

L

Foi também em Dakar que aconteceu a sua primeira edição ainda no ano de 1966, no momento
histórico de surgimento de um País independente, com a voz de uma nova África, dona do seu

I

destino.O festival sempre foi palco de diversas manifestações, não só artísticas mas políticas, foi lá

P

O FESMAN cumpre um papel fundamental na luta dos Africanos na sua diáspora, por isso essa 3°

que Abdias do Nascimento denunciou o racismo velado do Brasil, a farsa da democracia racial.

edição tem como tema o Renascimento Africano , onde o debate passa pelo Panafricanismo de uma
África unida não só no seu continente mas em toda sua diáspora, por isso tem o Brasil como seu

P

convidado de hora.
Desde de meados de 2008 a quando foi anunciado a primeira data do Festival, a sociedade civil

I

brasileira entendo a importância do evento não ficou parada. Foram organizados diversas reuniões e
debates em todo o Brasil, e formados diversos Comitês Pró FESMAN em vários Estados, a partir das
primeiras iniciativas do movimento negro de Minas Gerais e da bahia, aqui na Bahia tivermos inscritos

N

mais de 100 entidades políticas e culturais e pelo menos 120 pessoas entre estudantes, artistas e

G

Durante a II Conferencia Nacional de Promoção da Igualdade Racial CONAPIR em Brasília foi

intelectuais engajados.

fundado o Comitê Nacional Pró  FESMAN, do qual participaram 18 Estados. No dia 25 de maio de
2009 no lançamento do Festival em Salvador se fez presente na mesa de abertura ao lado do
Presidente Lula e do Presidente do Senegal Abdulaye Wade, representação deste movimento.
Foram criados dois comitês por decreto governamental , um deles de caráter administrativo de
caráter interno do ministério da cultura e outro de caráter Interministerial envolvendo outros
ministérios ambos comitês destinados a organizar o Festival junto com o Senegal onde o Presidente
Lula orientou no lançamento que tivesse um assento da sociedade civil, o que nunca aconteceu, pelo
menos no que se refere a única articulação organizada o Comitê Nacional Pró FESMA, o qual nunca
foi convidado a estar nas reuniões.
No dia 10/12/2010 embarcou para Dakar  Senegal a delegação brasileira rumo ao III° FESMAN.
Segundo a Fundação Palmares foram 326 pessoas entre artistas e intelectuais, estavam presentes
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Carlinhos Brown, Chico César, Margareth Menezes e a Escola de Samba Império Serrano, para alem
de questionar a representatividade da delegação, o que intriga a todos e todas é o desconhecimento
sobre os critérios básicos para formação desta delegação.
O Comitê Nacioanl Pró FESMAN, desde a sua fundação enviou varias correspondência a então

C

gestora do FESMAN no Brasil a Fundação Palmares, atenciosamente ao seu Presidente Zulu Araujo,
informando dos seus debates e organizações, e acima de tudo propondo um debate do
Renascimento Africano não só na perspectiva de Dakar, mas no sentido de fazer esse debate aqui no

L

Brasil.

I
P
P
I
N
G
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Veículo: Angola Press
Título: Senegal/ Festival interdita manifestação da oposição  oficial
Data: 26 de dezembro

Dakar  Uma manifestação da principal coligação da oposição senegalesa, prevista para quartafeira

C

em Dakar para protestar contra a delapidação dos bens públicos na ocasião do Festival Mundial das

L

A marcha "está interdita por motivos ligados a insponibilidade das forças de segurança. Elas estão

Artes Negras, foi interdita, soubese hoje (terçafeira) de fonte oficial.

todos engajados no Festival Mundial das Artes Negras", cujo encerramento preconizado para sexta
feira, disse à AFP o prefeito de Dakar, Ibrahima Sakho.

I

Segundo Sakho, a proibição foi notificada "desde hoje (terçafeira) de manhã" aos responsáveis da
coligação Bennoo Siggil Senegaal (Agrupamento para um Senegal de Pé, em língua ouolof, a mais

P

falada no Senegal).
"Nós rejeitamos essa interdição porque ela é ilegal. A manifestação de protesto contra o

P

esbanjamento, a carência de vida e os cortes de energia eléctrica terá lugar quartafeira" declarou

I

A oposição senegalesa tinha anunciado o protesto nacional quartafeira a tarde em Dakar para "se

N

Durante uma reunião a 18 de Dezembro em Dakar, a oposição qualificou de "desperdício financeiro"

Seydou Guèye, um responsável da oposição.

manifestar contra a delapidação de bens públicos" durante a organização do festival.

o Festival Mundial das Artes Negras, acusando o regime do presidente Abdoulaye Wade de
"delapidar" bilhões de francos CFA sem transparência.

G

Os opositores estimaram, num comunicado, que esse festival oferece uma amostra dos "vícios do
regime", acusandoo de "corrupção", de "loucura de grande dimensão" ou de "nepotismo".
A coligação deploram regularmente que o presidente Wade, no poder desde 2000 e candidato para
um terceiro mandato em 2012, tenha escolhido a sua filha Sindiély para codirigir o festival, da
mesma a forma que tivera confiado em 2007, a organização da cimeira da conferência islâmica ao
seu filho Karim.
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Veículo: Portal Margareth Menezes
Título: Sobre o Senegal – por Margareth Menezes
Data: 26 de dezembro

Essa é para quem quer saber mais sobre a viagem ao Senegal (que aconteceu no meio desse mês,

C

dos dias 14 a 20). A pedidos, a própria Margareth escreveu um texto contando das impressões que
teve durante os shows e os dias que passou lá..
Revelações

L

Para mim, a ida ao Senegal foi uma experiência muito
especial, tanto pelo evento, o FESMAN (Festival Mundial
de Artes Negras) – que reuniu artistas de países cuja

I

cultura tem influência africana – como também o fato de
estar num pais que tem relação direta com o tema da
escravidão.

P

É lá no Senegal que fica a ilha de Góre, de onde partiam os
navios

negreiros.

As

pessoas

eram

maltratadas

e

escravizadas e viviam momentos de dor e revolta. O povo

P

senegalês na época lucrava com o comércio de escravos.
Havia a prática de escravizar adversários derrotados. Eram
as relações de poder no mundo da época e de muito antes.

I

Desde as nações da Europa, Ásia e até alguns povos
andinos submetiam os perdedores dessa forma. Mas, no
contexto senegalês, havia quem comprasse e patrocinasse aquela prática de horror.

N
G

Uma das coisas que mais me chamou atenção é que eu imaginava Dakar, famosa capital do
Senegal, com um padrão mais avançado de desenvolvimento. Pensei nisso porque o país foi
colonizado pela França, que tem na bandeira as palavras “IGUALDADE E FRATERNIDADE”. Mas,
logo que cheguei lá, percebi o que já era de se imaginar: foi uma colonização extrativista, como na
maioria dos lugares colonizados pelos europeus.
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L
I

Margareth e seu produtor pessoal, Júnior Rocha, escolhendo tecidos numa feira em Dakar

Desse passado é que vem a imagem atual do povo senegalês. As pessoas do Senegal são
essencialmente elegantes, acima de tudo! Desde a maneira cordial e simpática de se comunicar –
sempre com um sorriso sincero e limpo – à deslumbrante beleza facial. Às vezes nos deparávamos

P

com pessoas pobres, mas muito bem vestidas, enfeitadas e bonitas. Eram meninas lindas, que não
gostavam de serem fotografadas, e homens belos tanto no porte quanto nas vestimentas. O fato da
maioria da população ser muçulmana não tirava a leveza e a alegria das pessoas. Fui muito bem

P

recebida. Lá me fizeram perguntas, em entrevistas, que era maravilhosas e profundas. A pobreza e a
falta de saneamento básico não tiraram das pessoas a competência intelectual. Todos sabiam
negociar muito bem e valorizar seu produtos.

I
N
G
Margareth, Fábio Almeida (empresário) e Júnior Rocha (produtor pessoal) caminhando pela feira

Hoje se fala muito em reestruturação da África, de fortalecimento e valorização das culturas com
influência de matrizes africanas. E o Brasil faz parte desse projeto. A humanidade nasceu no
continente africano e muitos eventos importantes da história mundial aconteceram lá. São coisas de
magnitudes e complexidades incríveis. São mais de 40 países fazendo parte desse imenso berço
abandonado e maltratado. Hoje, num planeta explorado de todos os lados, nos continentes mais
industrializados já acabaram as fontes de extração de matéria prima. Restam apenas dois mercados
praticamente virgens no que diz respeito a consumo em grande escala: a America Latina e a África.
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Meninos brincam em Saint Louis

Pois é! Vamos então restaurar a África porque lá tem gente pronta para se tornar consumidor em

P

potencial. É isso que a China já começou a fazer. Vejo que a grande corrida em busca do continente
esquecido começou. Só que africano é pobre, mas não é burro! De tanto sofrer, também já aprendeu
a não ser apenas vilipendiado sempre. Vamos para frente, porque a história precisa continuar seu

P

rumo. A humanidade vive numa eterna ciranda ao redor do tempo.
“MUNDO VELHO TÁ MADURO, MAS CONTINUA DANDO CACHO,
SE HOJE VOCÊ TÁ POR CIMA, AMANHÃ VOCÊ PODE ESTAR POR BAIXO.

I

É UMA RODA GIGANTE DENTRO DA JUSTIÇA DIVINA,
SE HOJE VOCE TÁ POR BAIXO, AMANHÃ VOCÊ PODE ESTAR POR CIMA”
(Juraildes da Cruz)

N

É o que tenho pensado e tenho dito.
Beijo, Margareth Menezes.

G
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Veículo: Tribuna do Brasil
Título: Cinema brasileiro é apresentado em Dacar com 19 produções
Data: 29 de dezembro

O premiado filme ‘Filhas do Vento’, do cineasta Joel Zito Araújo, foi exibido na programação brasileira

C

de cinema na 3ª edição do ‘Festival Mundial das Artes Negras’, conhecido como o maior encontro de
arte e cultura negras do mundo, com produções em 19 linguagens artísticas e campos de
conhecimento, como música, teatro, dança, literatura, arquitetura e diversas manifestações

L

populares.
O evento acontece até o próximo 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e

I

homenageado. O longa metragem de Joel Zito Araújo foi exibido no Place Du Souvenir, na capital
senegalesa Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman 2010. O drama, ‘Filhas do
Vento’ aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de Minas Gerais,

P

através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo. O filme foi lançado
em 2005, e, de lá prá cá, cumpriu uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do
mundo, inclusive em outros países africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em

P

festivais ou em exibições especiais, inclusive em Dacar.
“Ter sido escolhido para participar da programação significa que meu trabalho tem um sentido no

I

cinema afrobrasileiro e no campo da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e pesquisador
mineiro, também conhecido como documentarista por trabalhos como A Negação do Brasil (2000) e
Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no Brasil.

N

No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da figura
da poderosa rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história pela sua

G

ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o país colonialista
consolidava

seu

poder

na

região

africana

e

intensificava

o

tráfico

de

escravos.

Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que foca
nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as ações do
senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV negra do Brasil) e
da quilombola Dona Miúda.
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Veículo: Rádio FM Estéreo
Título: Música angolana no Festival de Artes Negras
Data: 29 de dezembro

A música angolana esteve em evidência no dia 27 de Dezembro, no Monumento da Renascença, em

C

Dakar, como parte do programa do terceiro Festival Mundial de Artes Negras pela voz e violão de

L

O músico angolano actuou no mesmo local e dia em que actuaram Aly Keita, The African Jazz All

Mário Rui Silva.

Stars e Sekou Diabaté Bembey. O compositor e intérprete angolano partiu para o Senegal a convite
de Abdoul Aziz Dieng, comissário musical do Festival Mundial de Artes Negras, inaugurado a 10 de

I

Dezembro, e que mostrou os talentos do continente africano e da sua diáspora.
Em torno da Renascença Africana, o festival de 2010 mostrou a vivacidade cultural do continente,

P

através de encontros, concertos, espectáculos e exposições, em presença de prestigiados

P

Mário Rui Silva começou a sua carreira musical nos anos 70 e a sua discografia inclui nove obras,

convidados.

das quais se destaca “40 contos de Angola para amanhã”, trabalho de pesquisa dedicado a Liceu
Vieira Dias.

I

O artista vive em Paris e Luanda, sua cidade natal.

N
G
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Veículo: SRZD
Título: Império Serrano brilha no Senegal
Data: 30 de dezembro

A terceira edição do Festival Mundial de Artes Negras, em Dakar, no Senegal, contou com a

C

apresentação do Império Serrano, do Grupo de Acesso A, neste mês de dezembro. A escola da
Serrinha representou o samba do Rio de Janeiro a convite do Ministério da Cultura. No total, 25
integrantes da verdeebranca, entre ritmistas, baianas, cantores, casal de mestresala e porta

L

bandeira e passistas viajaram para o país africano, onde permaneceram por cinco dias.
 Foi uma experiência maravilhosa, indescritível. O Império participou da Noite Brasileira, que teve

I

Gilberto Gil, Sandra de Sá, Margareth Menezes e Olodum em outros palcos. Eles ficaram
impressionados com a nossa bateria  orgulhouse Cláudio Dominicina, diretor de carnaval do Império
Serrano.

P

De acordo com ele, é possível que a agremiação retorne ao Senegal antes do carnaval a convite do
embaixador local. A presidente imperiana, Vera Lucia Corrêa, destacou o tratamento recebido. A

P
I

delegação da escola de samba ficou hospedada em um hotel cinco estrelas de Dakar. A verdee
branca foi destaque em um jornal senegalês, tendo sua foto publicada na primeira capa.
Pesadelo na França
Na volta ao Brasil, parte da comitiva do Império Serrano viveu momentos desagradáveis em território

N

francês. Por conta da neve, a conexão que seria feita em Paris, foi desviada para outra cidade da
França. Porém, tal aeroporto não tinha estrutura para receber muitos passageiros. Com isso, os
sambistas precisaram ficar aproximadamente seis horas dentro do avião, sem direito a comida. A

G

presidente Vera Lucia desmaiou por causa de problemas da pressão arterial. Parte do grupo foi
repreendida por ter batucado dentro da aeronave. Mas, no fim, todos chegaram ao Rio de Janeiro
felizes.
 São coisas da natureza. Havia muita neve em Paris. Nosso voo foi desviado para outra cidade
francesa, mas que não tinha muita estrutura para receber tantos passageiros. Em vez de chegarmos
em um dia, desembarcamos no Brasil cerca de 24 horas depois do previsto  contou Vera.
Outra parte da delegação imperiana fez conexão em Madri, na Espanha, e não teve problemas.
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Veículo: Angola Dicas
Título: 
Data: 30 de dezembro

A música angolana emprestou o seu ritmo contagiante no dia 27 de Dezembro, no Monumento da

C

Renascença, em Dakar, como parte do programa do terceiro Festival Mundial de Artes Negras pela
voz e o violão de Mário Rui Silva, que actuou no mesmo local e no mesmo dia em que actuaram Aly
Keita, The African Jazz All Stars e Sekou Diabaté Bembey.

L

O compositor e intérprete angolano partiu para o Senegal a convite de Abdoul Aziz Dieng, comissário
musical do Festival Mundial de Artes Negras, inaugurado a 10 de Dezembro, e que mostrou os
talentos do continente africano e da sua diáspora.

I

Em torno do tema da “Renascença Africana”, o Festival de 2010 mostrou a vivacidade cultural do
continente, através de encontros, concertos, espectáculos e exposições, em presença de prestigiados
convidados.

P

Mário Rui Silva começou a sua carreira musical em 970 e a sua discografia inclui nove obras, das
quais se destaca “40 Cantos de Angola para Amanhã”, trabalho de pesquisa dedicado a Liceu Vieira
Dias. Actualmente, Mário Rui vive em Paris e em Luanda, sua cidade natal.

P

Em Paris, dá concertos a solo ou participa em festivais internacionais de música africana. Dá também
aulas de violão, iniciando os seus alunos na rítmica africana.
Em 1993, acabou por construir o seu próprio violão “NGITAMBINDA”, capaz de reproduzir com maior

I

fidelidade e nitidez os ritmos africanos. A sua particularidade é a cabaça que lhe serve de caixa de
ressonância.
Os resultados das suas pesquisas sobre a música angolana estão compilados numa obra a ser

N

editada, intitulada “Estórias para a História da Música em Angola”. A defesa e a difusão da cultura e
da língua kimbundu, língua da região de Luanda, é algo que também lhe é caro.
Mário Rui acaba de terminar a sua “Gramática Comparativa de PortuguêsKimbundu” também à

G

espera de edição. A decorrer até amanhã, o Festival Mundial de Artes Negras abre um espaço para
ressaltar a rica herança musical, que esteve na origem dos blues, do jazz, da salsa e do reggae.
Todas as correntes tradicionais e contemporâneas do continente estão ali representadas, desde os
corais sulafricanos à rumba congolesa passando pelo afro beat, a música pop senegalesa ou o
makossa.
Os cartazes deste ano anunciam os concertos de Youssou Ndour, Carlinhos Brown, Manu Dibango,
Archie Shepp e Salif Keita, entre outros. As culturas urbanas estão também presentes com a dança
hiphop, o grafito e os concertos de Wyclef Jean, Diams ou ainda de Rahzel.
O Festival Mundial de Artes Negras é também uma homenagem ao futebol africano. Foi programada
uma cerimónia de celebração das glórias do desporto africano, em presença de Abedi Pelé Ayew e
Georges Weah. A exposição “África e o Planeta Futebol” revisita os grandes momentos da história da
bola, com um olhar para o Mundial de 2010, na África do Sul.
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Veículo: Lusainbox
Título: 
Data: 31 de dezembro

O III Festival Mundial de Arte Negra  Fesman 3 encerra hoje no centro de uma controvérsia sobre o

C

orçamento de 80 milhões de dólares (59,8 milhões de euros) para três semanas em que decorreu no

L

As despesas foram pagas em grande parte pelo Senegal e originou fortes críticas, já que com este

Senegal.

dinheiro poderiam ter atendido a necessidades básicas de importantes setores da sociedade daquele
país africano.

I

Com 80 milhões de dólares, "teria sido possível levar eletricidade a toda a região do sul de
Casamansa e à região oriental do Senegal, ou financiar a construção de quatro hospitais", disse

P

Mamadou Lamine Diallo, líder do movimento Tekki, que integra uma coligação opositora.

P

Veículo: Sapo.pt
Título: Arte: Festival Mundial de Arte Negra termina sob forte polémica de despesismo
Data: 31 de dezembro

I

Dacar, 31 dez (Lusa)  O III Festival Mundial de Arte Negra  Fesman 3 encerra hoje no centro de
uma controvérsia sobre o orçamento de 80 milhões de dólares (59,8 milhões de euros) para três

N

semanas em que decorreu no Senegal.
As despesas foram pagas em grande parte pelo Senegal e originou fortes críticas, já que com este

G

dinheiro poderiam ter atendido a necessidades básicas de importantes setores da sociedade daquele
país africano.
Com 80 milhões de dólares, "teria sido possível levar eletricidade a toda a região do sul de
Casamansa e à região oriental do Senegal, ou financiar a construção de quatro hospitais", disse
Mamadou Lamine Diallo, líder do movimento Tekki, que integra uma coligação opositora.
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Veículo: A Semana
Título: Terceiro Festival Mundial das Artes Negras termina com Akon
Data: 31 de dezembro

Akon vai encerrar com um grande concerto, marcado para as 23 horas, a terceira edição do Festival

C

Mundial de Artes Negras, FESMAN 2010, em Dakar Senegal. E assim, com esse cantor senegalês de
ressonância mundial, cai o pano sobre a maior reunião mundial das artes e cultura negra. Um festival
que juntou este mês de Dezembro em Dakar, artistas, intelectuais e promotores culturais de mais de

L

80 países de África e da diáspora negra espalhada pelo mundo, dos cinco continentes. Desde o inicio
do evento, no dia 10, quatro redes de satélites percorreram o mundo para mostrar a programação
que foi transmitida em cinco idiomas: inglês, francês, espanhol, português e árabe. E Akon é a grande

I

estrela que vai encerrar o festival  o concerto do artista senegalês que vive nos EUA está marcado

P

O FESMAN ou Black World Festival foi idealizado pelo primeiro presidente do Senegal, Léopold

para as 23horas (hora local).

Sédar Senghor, na década de 1960, com o tema “Significação da Arte Negra pelo Povo e para o
Povo”. Entretanto, em 1977 a segunda edição transferese para a Nigéria com uma nova temática

P

“Civilização Negra e Educação”. E quase 50 anos depois, o FESMAN volta à fonte  o Senegal de
Senghor" , para falar de “Renascimento Africano”, tendo o Brasil como convidado de honra.

I
N
G
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Veículo: Angola Press
Título: Músico ivoiriense de Reggae insta presidente cessante da Côte d'Ivoire a escolher retirada
honrável
Data: 31 de dezembro

C

Dakar  A estrela ivoiriense do reggae, Tiken Jah Fakoly, apelou quintafeira em Dakar (Senegal), ao
Presidente cessante da Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, para escolher uma retirada honrável a fim de
salvaguardar a paz no país.

L

Fakoly, falava sobre a emergência duma nova consciência africana, à convite da primeira cadeia da
Rádio Televisão do Senegal (RTS), no âmbito do Festival Mundial das Artes Negras (Fesman) que

I

findou na sextafeira.
O artista ivoiriense mostrouse triste por causa da crise, tendo dito que “todos os Ivoirienses

P

pensavam que, com estas eleições, iam finalmente ver o fim da crise, visto que a segunda volta tinha

P

O músico chamou todas as autoridades políticas da Côte d’Ivoire e a comunidade internacional à

começado bem”.

razão para evitar uma guerra civil neste país que vive numa crise política, desde a proclamação dos
resultados da segunda volta das presidências, opondo Laurent Gbagbo a Alassane Dramane

I

Ouattara.
Fakoly , que vive agora no Mali, sustenta que, se se deixar perdurar esta situação, será o início da

N

“morte” da democracia em África.
"Nenhuma etnia pode, sozinha, salvaguardar a Côte d’Ivoire, são todos os Ivoiriens que podem tirar a

G

Côte d’Ivoire desta crise", lançou Fajoly, precisando que qualquer etnia ivoiriense merece
consideração.
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Veículo: Panapress
Título: Presidente senegalês dizse satisfeito com FESMAN
Data: 31 de dezembro

O Presidente senegalês, Abdoulaye Wade, declarouse satisfeito com a terceira edição do Festival

C

Mundial das Artes Negras (FESMAN) realizado no seu país durante três semanas, desejando que ele

L

O chefe de Estado senegalês concedeu, na sua mensagem à nação por ocasião do Ano Novo, uma

possa servir de viático para África e a sua diáspora e inspirar os jovens.

grande prioridade ao festival, cuja oportunidade da organização foi muito criticada por numerosos
compatriotas seus, alegando que havia outras urgências, como o fornecimento correto de eletricidade

I

ao país, por exemplo.
O Presidente Wade mantevese surdo a estas críticas, preferindo antes insistir nas vantagens,

P

segundo ele, positivas do festival sobre a economia do país.
Para ele, o festival permitiu aos seis mil participantes, vindos de 70 países do mundo, meditar sobre o

P

futuro de África e da sua diáspora e contribuiu para iniciar uma dinâmica irreversível da história de

I

Melhor, além do inventário das contribuições do continente para a cultura mundial, a manifestação

África.

teve, segundo ele, vantagens financeiras, ou seja uma dezena de biliões de francos CFA (um dólar
americano equivale a cerca de 500 FCFA), sob forma de contratos para os artistas, as empresas

N

públicas e privadas e os operários.
Entre os aspetos positivos da manifestação, ele citou igualmente a realização da aldeia do festival

G

com uma capacidade de mil e 600 camas, que vai permanecer um bem do Senegal.
O Presidente Wade exprimiu a sua gratidão ao Comité de Organização, codirigido pela sua filha
Sinjély Wade, aos participantes, à população e aos seus homólogos africanos e da diáspora que
contribuíram para o êxito do evento.
O primeiro Festival Mundial das Artes Negras decorreu no Senegal em 1966 e o segundo na Nigéria
em 1977.
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Blogs
Veículo: Evolução Hip Hop
Título: III FESTIVAL MUNDIAL DAS ARTES NEGRAS – Brasil é convidado de honra!

C

Data: 03 de dezembro
Carlinhos Brown é um dos artistas que participarão do III Festival
Mundial das Artes Negras
Faltam poucos dias para o início da grande celebração internacional à

L

cultura negra. O III Festival Mundial das Artes Negras apresentará a
visão de uma África livre, criativa e otimista, em contraponto à versão
sombria veiculada nas mídias em geral. O Brasil é o convidado de

I
P
P
I
N
G

honra desta edição. Estão encarregados de organizar a delegação que
irá ao continente africano o Ministério da Cultura por meio da Fundação
Cultural Palmares; o Ministério das Relações Exteriores, por meio de
seu Departamento Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e a Secretaria Especial de
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).
Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III Festival Mundial

das Artes Negras acontecerá de 10 a 31 de dezembro próximo no Senegal. A primeira edição,
realizada em 1966 em Dakar, capital senegalesa, deu grande visibilidade aos anos de
reconquista da dignidade dos povos negros em terras africanas, devolvidas há pouco tempo
aos habitantes do continente. A segunda edição, realizada em 1977, foi organizada pela
Nigéria.

DELEGAÇÃO BRASILEIRA  O Brasil é a nação com o maior número de negros ou mestiços
do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. São cerca de 90 milhões de habitantes negros ou
afrodescendentes, o que transforma o território nacional em um grande símbolo da diversidade
cultural. O País terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras
manifestações artísticas.
As atrações envolvem grandes artistas e grupos, como Carlinhos Brown, Chico César, Tereza
Cristina, Rappin’ Hood e a escola de samba Império Serrano. Espetáculos de dança e paradas
populares inspiradas nos tradicionais festivais brasileiros farão vibrar as ruas senegalesas. E,
para que a festa seja total, os sabores brasileiros não serão esquecidos. Restaurantes irão
sugerir diversos pratos e especialidades brasileiras.
INTELECTUAIS  Além das manifestações artísticoculturais, o III Festival Mundial das Artes

Negras incluiu na programação um fórum com intelectuais dos países envolvidos, que
debaterão temáticas relacionadas à Renascença Africana. Idealizado e coordenado pelo
escritor e vicepresidente da Assembléia Nacional do Senegal, Iba der Thiam, o encontro será
encerrado pelo presidente do país, Abdoulaye Wade.
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Veículo: Afrobrasnews
Título: III Festival Mundial das Artes Negras busca mostrar imagem positiva da África em
Senegal
Data: 04 de dezembro

C

Entre os dias 10 a 31 de dezembro irá acontecer o III Festival Mundial das Artes Negras, que
apresentará a visão de uma África livre, criativa e otimista, em contraponto à versão sombria

L

veiculada nas mídias em geral. O Brasil é o convidado de honra desta edição, e o Ministério da
Cultura, por intermédio da Fundação Cultural Palmares, ficou encarregado de organizar a
delegação que irá ao continente africano.

I

Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III Festival Mundial
das Artes Negras será realizado no Senegal. A primeira edição, realizada em 1966 em Dakar,

P

capital senegalesa, deu grande visibilidade aos anos de reconquista da dignidade dos povos
negros em terras africanas, devolvidas há pouco tempo aos habitantes do continente. A
segunda edição, realizada em 1977, foi organizada pela Nigéria.

P

O Brasil é a nação com o maior número de negros ou mestiços do mundo, perdendo apenas
para a Nigéria. O País terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras

I

manifestações artísticas.
As atrações envolvem grandes artistas e grupos, como Carlinhos Brown, Chico César,

N

Margareth Menezes e a escola de samba Império Serrano. Espetáculos de dança e paradas
populares inspiradas nos tradicionais festivais brasileiros farão vibrar as ruas senegalesas. E,
para que a festa seja total, os sabores brasileiros não serão esquecidos. Restaurantes irão

G

sugerir diversos pratos e especialidades brasileiras.
Além dessas manifestações artísticoculturais, o III Festival Mundial das Artes Negras incluiu na
programação um fórum com intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas
relacionadas à Renascença Africana. Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente
da Assembléia Nacional do Senegal, Iba der Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente
do país, Abdoulaye Wade.
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Veículo: Artsbeat
Título: World Festival of Black Arts Announces Lineup
Data: 07 de dezembro

The opening ceremony for the World Festival of Black Arts and Cultures, which runs from Friday

C

through Dec. 31 in Dakar, Senegal, will feature performances by Angélique Kidjo, Youssou
N’Dour, Carlinhos Brown and the Mahotella Queens.
“The first festival in 1966 in Dakar, Senegal, was to make a statement about the newly

L

independent African states,” said Kwame KweiArmah, a British playwright and actor who is the
festival’s artistic director. “This is the third one, and the theme of this festival is the African
Renaissance. It’s about the Africa we want to create for tomorrow. It’s about artists across

I

disciplines talking about the future of their art form.”
The second festival, in 1977, was hosted by Lagos, Nigeria.
The lineup of concerts, films, a book fair, fashion shows, photography exhibitions, roundtable

P

discussions and more also includes tributes to Miriam Makeba and Wole Soyinka, and
performances by the National Ballet of Senegal, Akon, Urban Bush Women and Ladysmith
Black Mambazo. A list of events can be found at www.blackworldfestival.com.

P

Most of the hundreds of events are free and are sponsored by the African Union, an
international organization to promote growth and cooperation among the independent nations of
Africa. The festival brings together artists and intellectuals from dozens of African and African

I

Diáspora.
Veículo: Mexame

N

Título: Senegal: Brasil é convidado de honra no Festival de Artes Negras

G

Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro

Data: 11 de dezembro

Festival Mundial de Artes Negras, sob o tema "Renascimento africano". Com "Brasil, terra da
mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade e do diálogo
entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até 31 de dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique
Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e
Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.

Blogs __________________________________________________________________ 126

Veículo: Parte 1
Título: III Festival Mundial de Artes Negras em Dacar
Data: 11 de dezembro

Dakar– O terceiro Festival Mundial de Artes Negras teve início sextafeira, em

C

Dakar (Senegal), sob o tema “Renascimento africano”, tendo o Brasil sido
convidado de honra.
Com “Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um

L

símbolo da fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas”, diz o lema
do encontro, que encerrará a 31 de Dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dakar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

I

presença dos líderes da GuinéEquatorial, Teodoro Obiang Nguema, da Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e da Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival actuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique

P

Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e
Ismael Lo.
A cerimónia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,

P

dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
Veículo: Wíllames Costa

I
N

Título: Brasil é convidado de honra do Festival Mundial de Arte e Cultura Negras
Data: 11 de dezembro
Com o Brasil como convidado de honra, teve início nesta sextafeira, em Dacar, o terceiro
Festival Mundial de Arte e Cultura Negras, sob o tema "Renascimento africano".
Com o "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da

G

fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que seguirá até
31 de dezembro.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.
No show de abertura do Festival atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique
Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e
Ismael Lo.
A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: Heli Fidelis
Título: Coletiva lança produtos da Palmares
Data: 11 de dezembro

C
L
I

Foto: Joceline Gomes / Arquivo
João Jorge, do Olodum, Lazzo Matumbi, Zulu Araújo, presidente da Palmares e Vovô do Ilê Aiyê

P

O presidente da Fundação Cultural Palmares, Zulu Araújo, e os artistas Lazzo Matumbi, Vovô
do Ilê Aiyê, e João Jorge, do Olodum, acabam de conceder uma entrevista coletiva no Teatro

P

Castro Alves, em Salvador, Bahia. Entre os muitos temas debatidos, destacaramse a
programação brasileira no III Festival Mundial das Artes Negras e o lançamento do DVD Mães
D´Água  Yeyê Omó Ejá e da edição especial da Revista Palmares.

I

Zulu Araújo abriu a mesa, citando a qualidade da publicação, desde os textos, as fotos, até a
equipe. "Esta edição é um balanço das atividades desse ano, que demonstram o compromisso

N

da Fundação", disse. Sobre o Festival, o presidente afirmou que ir para o Senegal é uma
maneira de estreitar os laços que o Brasil tem com o continente africano. Vovô do Ilê Aiyê
reiterou a declaração do presidente da Palmares, lembrando parte da trajetória da Fundação

G

pela defesa, preservação e promoção da cultura afrobrasileira. "Fico feliz que hoje a Fundação
tenha uma visibilidade maior, principalmente na relação com a África. A Palmares é nossa
referência, nossa representação. Parabenizoa pelo trabalho".
O cantor Lazzo Matumbi, que já participou de diversos eventos e aniversários da Fundação, fez
questão de parabenizar a instituição. "Com a Palmares, sabemos que temos parcerias e
parceiros que atendem à nossa demanda, que estão empenhados pela cultura afrobrasileira.
Parabéns pelo trabalho".
João Jorge, do Olodum, também trouxe um pouco da memória da Palmares, citando o
movimento negro da década de 1980. Além disso, registrou a satisfação de participar de um
evento do porte do III Festival Mundial das Artes Negras. "A Palmares terá uma grande
oportunidade no Senegal, a de reunir a Diáspora na África, levar o que produzimos em 550
anos. Estamos em um momento ímpar de reencontro de gerações."
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PERGUNTAS  Os jornalistas iniciaram a rodada de perguntas querendo saber o critério para
seleção dos artistas que iriam ao Festival. Zulu Araújo respondeu que foram quatro: 1)
qualidade dos artistas; 2) compromisso com a promoção da igualdade racial por meio de seu
trabalho e sua arte; 3) regionalização da escolha, artistas do País inteiro; e 4) a capacidade
financeira da Fundação. Zulu reiterou que, apesar do baixo orçamento, a atual verba da

C

Palmares é nove vezes maior do que era alguns anos atrás, e que, para os próximos anos, a

L

A quantidade de pessoas que irá para o Festival, também foi tema de uma das questões.

I

SHOW  No Teatro Castro Alves, palco do grande show de lançamento com as divas negras,

tendência é aumentar.

Serão levadas 362 pessoas, entre artistas, intelectuais e equipe de produção.

uma pergunta sobre a emoção do evento não poderia faltar. Quem a respondeu foi Lazzo
Matumbi. "Na gravação do DVD, em Brasília, eu vi a força das mulheres, que nos fazem sentir

P

a nossa força masculina também. Mas constatei que elas devem estar sempre à frente. Hoje

P

Aproveitando a pergunta, Vovô do Ilê Aiyê informou que, ano que vem, a terçafeira de

vejo e digo: ´a bênção´".

carnaval será dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, e, para comemorar a feliz
coincidência, o bloco carnavalesco levará uma das divas negras desta noite para ser

I

homenageada em nome de todas as afrobrasileiras. João Jorge, do Olodum, foi enfático a
respeito da importância do show e do DVD: "Reunir essas artistas para fazer essa homenagem
é algo que o Brasil devia à população afrobrasileira há muito tempo."

N

O sempre bem humorado Lazzo Matumbi finalizou a entrevista, com uma frase que sintetiza o
astral do evento: "A África é mãe. A Bahia é mãe. Lançar esse DVD aqui não foi por acaso".

G
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Veículo: África 21
Título: Brasil é convidado de honra no Festival de Artes Negras do Senegal
Data: 11 de dezembro

O Festival foi inaugurado no estádio de Dakar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

C

presença dos líderes da GuinéEquatorial, Mauritânia e Guiné Bissau
Dakar  O Brasil é o convidado de honra do terceiro Festival Mundial de Artes Negras, aberto
sextafeira em Dakar, sob o lema "Renascimento africano", noticiou a AFP.

L

Com "Brasil, terra da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da
fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas", diz o lema do encontro, que se
prolongará até 31 de Dezembro.

I

O Festival foi inaugurado no estádio de Dakar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na
presença dos líderes da GuinéEquatorial, Teodoro Obiang Nguema, Mauritânia, Mohamed
Ould Abdel Aziz, e GuinéBissau, Malam Bacai Sanha, informou a AFP.

P

No show de abertura do Festival actuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique
Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e
Ismael Lo.

P
I

A cerimônia terminou com a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal,
dirigidos pelo mestre dos tambores Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
Veículo: Estação SPFC
Título: São Paulo se prepara para Copinha em Senegal
Data: 11 de dezembro

N

Sérgio Baresi treinou o time profissional por 14 jogos no Brasileirão, e será o técnico na
Copinha

G

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a equipe sub18 do Tricolor está se
preparando para a edição de 2011 em Senegal. Neste sábado, os comandados de Sérgio
Baresi empataram em 0 a 0 com a seleção sub20 do país africano, em jogo que foi realizado
na cidade de Dacar.
O jogo fez parte do III Festival Mundial das Artes Negras, em comemoração pelos 50 anos da
independência africana.
O São Paulo está no Grupo M da Copinha, que terá a cidade de Limeira como sede. Inter de
Limeira, Ji Paraná (RO) e Itabuna (BA) completam o grupo. A estreia será contra a equipe da
região norte, no dia 5 de janeiro, às 21h. A partida será transmitida pelo Sportv, ESPN e Rede
Vida.
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Veículo: Ppgau
Título: Festival de Artes Negras de Dacar 2010
Data: 11 de dezembro

A doutoranda do PPGAUFAUFBA Maria Estela Rocha Ramos, orientanda do Prof. Angelo

C

Serpa, foi convidada pela Fundação Palmares e participará do Festival Mundial das Artes
Negras de Dacar 2010. O festival enquadrase no espírito do primeiro festival mundial das
Artes Negras de Dacar de 1966, do Festival panafricano de Argel de 1969 e o Festival de

L

Lagos de 1977.
Veículo: Novas de Guiné Bissau

I
P

Título: Presidente de Guiné Bissau na abertura do Fesman
Data: 12 de dezembro
Arrancou em Dacar, no Senegal a terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras. O
evento tem o “Renascimento Africano" como tema e o Brasil como convidado de honra.
O Festival foi inaugurado no estádio de Dacar pelo presidente senegalês, Abdoulaye Wade, na

P

presença dos líderes da GuinéEquatorial, Mauritânia e Guiné Bissau.
Durante três semanas, o Senegal acolhe a terceira edição do Festival Mundial das Artes

I

Negras (Fesman). O evento foi inaugurado no fim da tarde de sextafeira e pretende ser “um

N

A cerimónia de abertura foi presidida pelo presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, e contou

símbolo da fecundidade e do diálogo entre os povos e as culturas”.

com a presença dos chefes de Estado da GuinéEquatorial, Teodoro Obiang Nguema, da
Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, e da Guiné Bissau, Malam Bacai Sanha.

G

Esta edição tem como tema o “Renascimento Africano” e tem o Brasil como convidado de
honra. De acordo com as informações divulgadas sobre o certame, a escolha do Brasil prende
se pelo facto de ser "terra da mestiçagem e da diversidade cultural".

Na abertura do FESMAN atuaram o camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo,
as sulafricanas do Mahotella Queens e os senegaleses Youssou Ndour, Baaba Mal e Ismael
Lo.
O fim da cerimónia ficou a cargo do conjunto de percussionistas do Senegal, dirigidos por
Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos.
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Veículo: Ponto de Vista
Título: Acontece no Senegal o III Festival de Artes Negras
Data: 13 de dezembro

O presidente senegalês, Abdoulaye Wade, inaugurou na

C

última sextafeira (10), no estádio Leopold Sedar Senghor,
em Dakar, o 3º Festival Mundial de Artes Negras, com a
presença

L
I

de

personalidades

de

diversos

países

do

Continente Africano, cujo tema nesta versão do evento é
“Renascimento Africano”.
O Brasil é o país convidado de honra do terceiro FESMAN terá uma noite dedicada à exibição
de suas riquezas musicais e outras manifestações artísticas e se apresenta com “Brasil, terra
da mestiçagem e da diversidade cultural, o festival será um símbolo da fecundidade e do

P

diálogo entre os povos e as culturas”, diz o lema do encontro, que se prolongará até o próximo

P

Veículo: Portalibahia

dia 31 de Dezembro.

Título: Cantora Margareth Menezes se apresenta em Festival no Senegal
Data: 13 de dezembro

I
N
G
Nos dias 15 e 17 de dezembro, Margareth Menezes vai se apresentar na 3ª edição do Festival
Mundial de Artes Negras (FESMAN), que acontece em Dakar, Senegal. O festival é gratuito,
aberto ao público e vai de 10 a 31 de dezembro. Na programação há música, moda, design,
literatura, gastronomia, esporte, ciência e tecnologia, com a participação do Brasil como
convidado de honra. “É a segunda viagem que faço à África esse ano. Gosto muito de me
apresentar por lá. É uma terra linda”, diz a cantora, que, em junho, fez shows no projeto
Expresso Brasil na Copa do Mundo, na África do Sul.
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Veículo: Adriana Eva
Título: SEPPIR representa governo brasileiro no Festival Mundial de Artes Negras no Senegal
Data: 13 de dezembro
O Ministro da SEPPIR Eloi Ferreira de Araujo representou o governo brasileiro, a convite do

C

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de abertura do III Festival Mundial de Artes

L

A terceira edição do Fesman recebeu a comitiva brasileira, composta, além do Ministro da

Negras, realizado no Senegal, e que estará acontecendo entre os dias 10 e 31 dezembro.

SEPPIR, de representantes da classe artística, embaixadores e intelectuais. Em carta enviada
ao presidente do Senegal, Abdoulaye Wade, o presidente Lula, afirmou que a presença

I

brasileira nesta terceira edição do festival simbolizava o “excelente nível de cooperação” e “o
elevado valor que o Brasil atribui a suas relações com os países do continente africano”,
considerada pelo dirigente brasileiro, uma prioridade de seu governo.

P

A presença do Ministro Eloi Ferreira e dos demais representantes brasileiros dá seqüência, de
acordo com o presidente Lula, à expressiva participação do Brasil em todas as edições do

P

festival. Em 1966, na edição do Fesman realizada em Dacar, e em 1977, em Lagos, o
presidente Lula lembrou que, o Brasil esteve representado por artistas de renome, como a
cantora Clementina de Jesus, o Mestre de Capoeira Pastinha e os compositores Caetano

I

Veloso e Gilberto Gil.
“Estamos agora cumprindo o compromisso que assumimos na cúpula BrasilCEDEAO

N

(Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental), realizada em Cabo Verde, em julho
passado, de também assegurar presença numerosa e de qualidade no III FESMAN. Sob a
coordenação da Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura no

G

Brasil, encarregada de preservar e promover manifestações culturais, populares, indígenas, e
afrobrasileiras, enviaremos a Dacar, este ano, mais de 13 artistas e grupos das áreas de
música, teatro, fotografia, dança e cinema”, informou, ainda em carta ao dirigente senegalês, o
presidente Lula.
Uma África emocionante: Emoção pelo encontro com as raízes africanas do povo brasileiro e
pelo reconhecimento do esforço das nações da África contemporânea para superar as mazelas
do maior êxodo de seres vivos na condição escrava já ocorrido no mundo. Assim Eloi Ferreira
de Araujo sintetiza sua visita ao Senegal. Já no pronunciamento feito na abertura do evento, no
Estádio Leopold Senghor, o Ministro da SEPPIR enfatizou as fortes ligações entre o Brasil e o
continente africano.
“Trago, antes de mais nada, uma mensagem do presidente Lula ao presidente Wade e ao povo
senegalês. Uma mensagem de afirmação da confiança do Brasil na África e nos africanos, aos
Blogs __________________________________________________________________ 133

quais estamos ligados por laços de fraternidade, construídos ao longo da história. Todos os
presentes, os senegaleses, o povo africano em geral, participaram de forma entusiástica,
maravilhosa. Para mim foi uma honra e um prazer enormes pode estar lá representando o
presidente Lula”, disse o ministro.

C

No pronunciamento, Eloi também lembrou aos africanos: “Nossos territórios um dia estiveram
unidos. Nem o Atlântico, nem as vicissitudes históricas puderam nos separar. Num dos mais
movimentos impressionantes movimentos migratórios da história do Homem, milhões de

L

africanos saíram destas terras para o Brasil. Apesar das difíceis condições em que se
defrontaram, tiveram a generosidade de transplantar para lá, um inestimável patrimônio
cultural, legado que constituiu matriz essencial da identidade brasileira”.

I

A ilha de onde se partia e não mais se voltava  Com extensão de cerca de 1 km, a ilha de
Gorée foi descoberta, em 1.444, pelos portugueses, tendo sido alvo da disputa de vários

P

monarcas europeus. Guerras travadas entre franceses, holandeses e ingleses resultaram num
revezamento constante de poder dos povos “grandes navegadores” e colonizadores em Gorée.
Visitada pelos ministro Eloi, entre outros representantes da comitiva do Brasil, a ilha foi

P

declarada pela Unesco, em 1978, Patrimônio da Humanidade. E pelo que representa do ponto

I

“Lá se dava a ‘partida sem volta’” , explica o Ministro da SEPPIR, referindose aos cerca de 13

de vista das referências históricas sensibiliza todos os visitantes.

milhões de homens e mulheres africanos que, estimase, foram capturados para trabalhar nas
colônias europeias do Novo Mundo. “Depois de atravessarem o Atlântico, eles vieram na

N

condição de cativos, trabalhar nas plantações de açúcar, algodão, tabaco, café, e nas minas do
outro lado do Atlântico”, relembra Eloi Araujo. “Quando se imagina a tristeza, o sofrimento,
ficamos de fato tomados pela tristeza. Em Gorée, não há nenhum instrumento de tortura, mas

G

lá está uma ‘memória’ forte que se faz presente todo o tempo”, diz o Ministro da SEPPIR.
Entretanto, Eloi muda o tom, ao se referir aos movimentos de superação protagonizados pelas
sociedades africanas ao longo dos anos, e seus resultados. “Estivemos também visitando o
Monumento do Renascimento Africano. É o símbolo de povos de homens e mulheres lutadores
que, vem se reafirmando, sem tristeza, sem rancor, frente ao mundo. Mostrando, inclusive que
tem uma história e um patrimônio tecnológico, cultural de grande valor para toda a
humanidade. Este último, não podendo ser plenamente desenvolvido por conta da exploração
sofrida por todo o continente”, elogia o ministro, para quem são grandes as semelhanças entre
os povos da África e a população negra brasileira. “É um povo que está se reafirmando pelo
trabalho. É um povo ativo. Assim como o negro no Brasil, que quer a inclusão, eles também
crêem que o que constrói é o trabalho” compara, em tom elogioso, o ministro da SEPPIR.

Blogs __________________________________________________________________ 134

Veículo: Bom dia África
Título: Festival das Artes Negras 2010  Senegal
Data: 13 de dezembro

Este mês está acontecendo em Dakar, no Senegal, a 3ª edição do Festival Mundial das Artes

C

Negras. Este não é “mais um festival” de arte africana, é um mega evento de 22 dias que põe

L

Este evento sempre ocorreu em épocas determinantes da história do continente, primeiro em

em evidência toda a riqueza da arte negra na África e no mundo.

1966, década em que a maioria dos países consolidou sua independência às metrópoles
européias, principalmente Paris, Londres e Lisboa. Sua segunda versão aconteceu em 1977,

I

época em que a África se degladiava com ela mesma pela estabilidade política e econômica
nos anos pósindependência. A década de 70 foi marcada por ditadores sanguinários,
comunismo africano, muitas guerras civis e muito caos.

P

Agora, em 2010, a África parece passar por mais uma transformação. O mundo está
redescobrindo o continente, desta vez de maneira menos presunçosa e dominadora. Vários

P

países estão de olho nas riquezas naturais, no mercado consumidor potencial e todo o lado a
ser descoberto da África. Nessa era de mudança de eixo econômico, China, Brasil, Índia,
Rússia, EUA e Europa estão todos de “olho gordo” no continente e todo seu potencial

I

inexplorado.
A África está cada vez mais estável politicamente, há cada vez mais democracias e o

N

continente apresenta vários dos países com maior crescimento econômico do mundo. Ainda há

G

Este festival é um evento de grandes proporções e tem o Brasil como convidado de honra.

infinitos problemas a serem resolvidos, mas tudo indica que estão no caminho certo.

Temos a segunda maior população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Nada
mais justo que participarmos do Festival Mundial das Artes Negras. A diáspora africana para o
Brasil nos tempos dos navios negreiros nos deixou como herança, entre outras coisas, uma
eterna ligação íntima com o continente negro. Há várias apresentações brasileiras de todas
artes programadas para o festival.
Abaixo um filme de apresentação sobre o festival que está acontecendo em Dakar (legendado
pela minha esforçada pessoa...)
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Veículo: Meio Norte
Título: Brasil é convidado de honra de Festival de Arte Negra africana
Data: 13 de dezembro

Dakar/Senegal  Doudou Ndiaye Rose, o presidente senegalês, Abdoulaye Wade, abriu na

C

última sextafeira (10), no estádio Leopold Sedar Senghor, em Dakar, o 3º Festival Mundial de

L

O Festival tem como tema o “Renascimento Africano” e o Brasil é o país convidado de honra e

Artes Negras, com a presença de personalidades de diversos países do Continente Africano.

terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras manifestações
artísticas. O Brasil está sendo apresentado como "terra da mestiçagem e da diversidade

I

cultural". O encontro se prolongará até o dia 31 deste mês.
Presenças

P

Ainda sem confirmação oficial devem estar presentes grandes artistas brasileiros e grupos,
entre os quais Chico César, Tereza Cristina, Rappin’ Hood e a Escola de Samba Império

P

Serrano. Espetáculos de dança e paradas populares inspiradas nos tradicionais festivais
brasileiros estão previstas para tomar as ruas senegalesas. Os sabores brasileiros também não
serão esquecidos, com a presença de restaurantes com cardápios incluindo diversos pratos e

I

especialidades brasileiras.
O show de abertura do Festival foi prestigiado por líderes de países do Continente Africano

N

como da Mauritânia, Mohamed Ould Abdel Aziz, Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema, e
GuinéBissau, Malam Bacai Sanha e contou com a apresentação do festejado mundiamente
camaronês Manu Dibango, a beninense Angélique Kidjo, as sulafricanas do Mahotella Queens

G

e os senegaleses Youssou Ndour, conhecido em várias partes do mundo onde já se
apresentou, Baaba Mal e Ismael Lo.
Considerado o mestre dos mestres dos tambores, Doudou Ndiaye Rose, de 80 anos, encerrou
o evento, comandando a apresentação do grande conjunto de percussionistas do Senegal.
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Veículo: Du Bois
Título: Rita Ribeiro participa de Festival na África
Data: 14 de dezembro

A cantora maranhense Rita Ribeiro participa do Festival Mundial de Artes Negras que acontece

C

até o dia 31 de dezembro, em Dacar, capital do Senegal, na África. Esta é a terceira edição do
Festival que tem propósito de revelar a visão de uma África livre, criativa e otimista, em
contraponto à generalista versão sombria do continente.

L

Este ano (as outras edições foram em 1966, na mesma cidade, e em 1977, na Nigéria) o Brasil,
segunda maior população negra no mundo depois da Nigéria, comparece com nomes de peso,

I

como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Rappin’ Hood, Margareth Menezes, Paula Lima, Chico

P

O Carnaval do Rio de Janeiro, mais importante manifestação cultural brasileira conhecida

César, o cantor e compositor Mombaça e a maranhense.

mundialmente, fechará a Noite Brasileira em Dacar, com a escola de Samba Império Serrano.
O Carnaval de Salvador chega com os grupos Ilê Ayê e Olodum.

P

O Festival Mundial das Artes Negras conta também com apresentações de dança e teatro,
além de exposições e lançamento de livros. “Ir pra África é como voltar para minha casa. E

I
N

para o país que vamos agora parece um sonho. É como diz a música: ‘Deve ser legal ser
negão no Senegal’”, festeja Mombaça.
Veículo: Blog do Marrom
Título: Rumo ao Senegal
Data: 14 de dezembro

G

Para participar do 3º Festival Mundial de Artes Negras (Fesman) que acontece em Dakar até o
final do mês, o Olodum está embarcando para o Senegal. Na sextafeira, o afro do Pelô se
apresenta na cidade de Saint Louis com participação do cantor angolano Bonga Kwenda. O
Festival tem como presidente de honra, Gilberto Gil.
O evento começou no dia 11 de dezembro e tem como Presidente de Honra o baiano Gilberto
Gil. Este ano, o maior festival de artes e cultura negra do mundo, vai reunir 60 países e traz
como tema o ‘Renascimento Africano’. O Brasil que tem forte influência africana tanto na
cultura quanto na religião e por ser o segundo país com maior população negra é o
homenageado desta edição. O Fesman apresenta ao público os novos ritmos e
desenvolvimento da África.

Blogs __________________________________________________________________ 137

Veículo: O Guaracyano
Título: III Festival das Artes Negras
Data: 14 de dezembro
O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo, abriu hoje, dia 14, a

C

programação brasileira de cinema na terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras, que
acontece no Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e
homenageado. O longa foi exibido no Place Du Souvenir, espaço com capacidade para 500

L

pessoas, na capital senegalesa Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman

I

O drama Filhas do Vento, primeiro longa do cineasta, foi lançado em 2005, e, de lá prá cá,

2010.

cumpriu uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do mundo, inclusive em
outros países africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em festivais ou em

P

exibições especiais, inclusive em Dacar, como cita o diretor.

 O que é marcadamente diferente, desta vez, é o festival em si, o seu tamanho, dimensiona

P

Joel Zito.
O Festival Mundial das Artes Negras é tido como

I

o maior encontro de arte e cultura negras do
mundo, com produções em 19 linguagens
artísticas e campos de conhecimento, como

N

música, teatro, dança, literatura, arquitetura e

G

“Ter

diversas manifestações populares.
sido

escolhido

para

participar

da

programação significa que meu trabalho tem um sentido no cinema afrobrasileiro e no campo
da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e pesquisador mineiro, também conhecido como
documentarista por trabalhos como A Negação do Brasil (2000) e Cinderelas, Lobos e um

Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no Brasil.
Filhas do Vento aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de
Minas Gerais, através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da
figura da poderosa rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história
pela sua ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o
país colonialista consolidava seu poder na região africana e intensificava o tráfico de escravos.
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O longa, uma produção entre os governos brasileiro e angolano, deve reforçar uma marca
distintiva na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de
ênfase histórico, para, a partir daí, refletir sobre seu simbolismo e legado.
Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que

C

foca nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as
ações do senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV
negra do Brasil) e da quilombola Dona Miúda. “Mas agora estou no meu momento África”,

L

brinca o cineasta que, além das visistas constantes a Angola, está coordenando um curso de
pósgraduação em cinema no Cabo Verde, o que acabou abreviando sua participação no
Fesman.

I

Joel Zito não vai estar, por exemplo, do colóquio com os outros cineastas brasileiros que
mostram filme no festival. No dia 20, Raquel Gerber (autora do documentário Ôrí), Zózimo

P

Bulbul (Renascença Africana) e Jeferson De (Bróder) batem um papo com o público sobre
cinema voltado para questões relacionadas à herança africana, fechando a participação do
cinema brasileiro no Fesman.

P

A programação musical, contudo, prossegue até o último dia do festival, com show de Chico
César, Lazzo e Ilê Aiyê. Até lá, o Brasil já terá marcado fortemente a sua presença no Festival

I

com nada menos do que cerca de 200 artistas e intectuais.

N
G
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Veículo: Consciência Negra
Título: Cineastas afrodescendentes em Dakar, Senegal
Data: 15 de dezembro
O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo, abre hoje a programação

C

brasileira de cinema na terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras, que acontece no
Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e homenageado. O
longa será exibido às 16h no Place Du Souvenir, espaço com capacidade para cerca de 500

L

pessoas, na capital senegalesa Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman

I

O drama Filhas do Vento, primeiro longa do cineasta, foi lançado em 2005, e, de lá prá cá,

2010.

cumpriu uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do mundo, inclusive em
outros países africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em festivais ou em

P

exibições especiais, inclusive em Dacar, como cita o diretor.
 O que é marcadamente diferente, desta vez, é o festival em si, o seu tamanho, dimensiona

P

Joel Zito.
O Festival Mundial das Artes Negras é tido como o maior encontro de arte e cultura negras do

I

mundo, com produções em 19 linguagens artísticas e campos de conhecimento, como música,

N

“Ter sido escolhido para participar da programação significa que meu trabalho tem um sentido

teatro, dança, literatura, arquitetura e diversas manifestações populares.

no cinema afrobrasileiro e no campo da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e
pesquisador mineiro, também conhecido como documentarista por trabalhos como A Negação

G

do Brasil (2000) e Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no
Brasil.
Filhas do Vento aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de
Minas Gerais, através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da
figura da poderosa rainha N´Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história
pela sua ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o
país colonialista consolidava seu poder na região africana e intensificava o tráfico de escravos.
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O longa, uma produção entre os governos brasileiro e angolano, deve reforçar uma marca
distintiva na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de
ênfase histórico, para, a partir daí, refletir sobre seu simbolismo e legado.
Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que
foca nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as

C

ações do senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV
negra do Brasil) e da quilombola Dona Miúda. “Mas agora estou no meu momento África”,
brinca o cineasta que, além das visistas constantes a Angola, está coordenando um curso de

L

pósgraduação em cinema no Cabo Verde, o que acabou abreviando sua participação no

I

Joel Zito não vai estar, por exemplo, do colóquio com os outros cineastas brasileiros que

Fesman.

mostram filme no festival. No dia 20, Raquel Gerber (autora do documentário Ôrí), Zózimo
Bulbul (Renascença Africana) e Jeferson De (Bróder) batem um papo com o público sobre

P

cinema voltado para questões relacionadas à herança aficana, fechando a participação do

P

A programação musical, contudo, prossegue até o último dia do festival, com show de Chico

cinema brasileiro no Fesman.

César, Lazzo e Ilê Aiyê. Até lá, o Brasil já terá marcado fortemente a sua presença no Festival
com nada menos do que cerca de 200 artistas e intelectuais.

I
N
G
Cena do filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo

Blogs __________________________________________________________________ 141

Veículo: Alpha Lazer
Título: Cinema brasileiro é apresentado a partir de hoje, dia 14, em Dacar
Data: 15 de dezembro
O premiado filme Filhas do Vento, do cineasta Joel Zito Araújo, abriu hoje, dia 14, a

C

programação brasileira de cinema na terceira edição do Festival Mundial das Artes Negras, que
acontece no Senegal até 31 de dezembro, tendo o Brasil como convidado de honra e
homenageado. O longa foi exibido no Place Du Souvenir, espaço com capacidade para 500

L

pessoas, na capital senegalesa Dacar, que recebe a maior parte da programação do Fesman

I

O drama Filhas do Vento, primeiro longa do cineasta, foi lançado em 2005, e, de lá prá cá,

2010.

cumpriu uma trajetória de prêmios e apresentações em diversas partes do mundo, inclusive em
outros países africanos, como Camarões, Moçambique e África do Sul, seja em festivais ou em

P

exibições especiais, inclusive em Dacar, como cita o diretor.
 O que é marcadamente diferente, desta vez, é o festival em si, o seu tamanho, dimensiona

P

Joel Zito.
O Festival Mundial das Artes Negras é tido como o maior encontro de arte e cultura negras do

I

mundo, com produções em 19 linguagens artísticas e campos de conhecimento, como música,

N

“Ter sido escolhido para participar da programação significa que meu trabalho tem um sentido

teatro, dança, literatura, arquitetura e diversas manifestações populares.

no cinema afrobrasileiro e no campo da diáspora negra”, contextualiza o cineasta e
pesquisador mineiro, também conhecido como documentarista por trabalhos como A Negação

G

do Brasil (2000) e Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), atualmente em cartaz no
Brasil.
Filhas do Vento aborda as relações familiares entre quatro mulheres negras no interior de
Minas Gerais, através da redenção amorosa à sombra da herança escravagista e do racismo.
No próximo ano, Joel Zito deve voltar à temática feminina e também à ficção, mas a partir da
figura da poderosa rainha N’Zinga Mbandi, monarca de Angola e que entrou para a história
pela sua ousadia e rebeldia nas relações com Portugal, entre os séculos 16 e 17, quando o
país colonialista consolidava seu poder na região africana e intensificava o tráfico de escravos.
O longa, uma produção entre os governos brasileiro e angolano, deve reforçar uma marca
distintiva na obra de Joel Zito: a abordagem da preserça negra na cultura por um viés de
ênfase histórico, para, a partir daí, refletir sobre seu simbolismo e legado.
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Também em 2011 deve ser lançado seu próximo documentário, ainda sem nome definitivo, que
foca nas mudanças no perfil do debate sobre as questões raciais no Brasil, acompanhando as
ações do senador Sérgio Paim, do músico Netinho de Paula (que tentou fundar a primeira TV
negra do Brasil) e da quilombola Dona Miúda. “Mas agora estou no meu momento África”,
brinca o cineasta que, além das visistas constantes a Angola, está coordenando um curso de

C

pósgraduação em cinema no Cabo Verde, o que acabou abreviando sua participação no

L

Joel Zito não vai estar, por exemplo, do colóquio com os outros cineastas brasileiros que

Fesman.

mostram filme no festival. No dia 20, Raquel Gerber (autora do documentário Ôrí), Zózimo
Bulbul (Renascença Africana) e Jeferson De (Bróder) batem um papo com o público sobre

I

cinema voltado para questões relacionadas à herança africana, fechando a participação do

P

A programação musical, contudo, prossegue até o último dia do festival, com show de Chico

cinema brasileiro no Fesman.

César, Lazzo e Ilê Aiyê. Até lá, o Brasil já terá marcado fortemente a sua presença no Festival
com nada menos do que cerca de 200 artistas e intelectuais.

P
I
N
G
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Veículo: ProUnir
Título: 3º Festival Mundial das Artes Negras
Data: 15 de dezembro

Como já tinha sido anunciado no nosso blog, o ProUnir embarcou na semana passada rumo ao

C

Senegal, com o intuito de apresentar o projeto durante o 3º Festival Mundial das Artes Negras.
O convite ao ProUnir foi feito em Novembro, pelo professor e vicepresidente da Assembleia
Nacional do Senegal, Iba Der Thiam, que realizou palestra na PUCRio. O objetivo maior do

L

evento é discutir a governança mundial, a história e o aporte do continente africano às novas
tecnologias, as invenções desenvolvidas pela África, e claro, reunir os povos negros ao redor
do mundo para uma grande celebração.

I

O festival, que termina em 31 de Dezembro, conta com a participação de diferentes chefes de
Estado. As representantes do ProUnir são Norma Franco, coordenadora geral do projeto, e

P

Sandra Korman, professora do ProUnir e orientadora do GPP (Gestão de Projetos
Profissionais). Para todos do ProUnir, a oportunidade de apresentar o projeto durante um
evento de tamanha relevância é fruto do sucesso obtido durante nosso pouco tempo de

P

existência. E tenham a certeza de que todos foram importantes para esse resultado:
coordenadores, professores, estagiários e alunos. Até 2011!

I
N
G
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Veículo: Heli Fidelis
Título: Programação brasileira no III Festival Mundial das Artes Negras
Data: 16 de dezembro

Convidado de honra do III Festival Mundial das Artes Negras, o Brasil marca presença nesta

C

grande celebração à cultura de matriz africana! Segunda nação em número de negros ou
mestiços do mundo e com uma rica produção artísticocultural, tornouse referência em
políticas públicas para a inclusão da população negra por meio da arte e da cultura. A

L

Fundação Cultural Palmares é o órgão do Ministério da Cultura do Brasil responsável pela
promoção e valorização da cultura afrobrasileira, sendo, por este motivo, um dos
coordenadores da participação do País no Festival, ao lado do Ministério das Relações

I

Exteriores, por meio de seu Departamento Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Fotografia, música, dança,
teatro, arquitetura, folclore, literatura e futebol... Confira o rico e diversificado programa

P

preparado para a ocasião!
DIA 10. ABERTURA

P

FÓRUM
As

I

Diásporas

Africanas:

Geografia,

Povoamento,

História,

Situação

Política

9h13h, Dakar
Local: Stade Léopold Sedar Senghor
A primeira das conferências que serão realizadas durante o III Festival Mundial das Artes

N

Negras abordará a cultura, a história e as características econômicas e políticas da população
negra de ascendência africana no mundo, debatendo maneiras de contribuir para a confiança
mútua dos povos da Diáspora Africana. Participação do professor e doutor em antropologia

G

Júlio César Tavares.
DIA 11
DANÇA
Cia SeráQ
20h22h, Dakar
Local: Théâtre Sorano
Encontro de bailarinos, atores, músicos e poetas negros, em sua maioria, a Cia SeráQ
estabelece diálogos com a diversidade cultural existente no Brasil, destacandose,
principalmente, no cenário da dança contemporânea nacional e internacional.
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ESPORTE
Seleção Sub17
19h21h, Dakar
Local: Stade Léopold Sedar Senghor
Por ser o Brasil o "País do futebol", a modalidade não poderia ficar de fora dessa grande festa.

C

A seleção formada por atletas com menos de 17 anos de idade fará um amistoso contra o

L

DIA 13

Senegal, especialmente programado para o III Festival Mundial das Artes Negras.

LITERATURA
Conceição Evaristo

I

14h, Ilha Gorée
Local: École Mariama BA
Doutora em Literatura Comparada, Conceição Evaristo teve sua mais recente obra, "Poemas

P

da recordação e outros movimentos", contemplada com o Prêmio Portugal Telecom 2009,
figurando entre as 50 melhores publicações de Língua Portuguesa. Seja na poesia ou no
romance,

P

a

escritora

revela

a

riqueza

do

universo

feminino

afrobrasileiro.

DIA 14
CINEMA

I

Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo 16h, Dakar
Local: Place du Souvenir
O filme As Filhas do Vento narra a história de duas irmãs que seguem destinos diferentes, mas

N

uma fatalidade as reúne após quarenta anos e as faz reconsiderar mágoas e ressentimentos.
DIA 15. NOITE LUSÓFONA

G

MÚSICA
Rita Ribeiro
19h, Dakar
Local: Monument de la Renaissence
Revelação da Música Popular Brasileira, a cantora e compositora trabalha a voz desde os 15
anos. Como resultado de seu talento, foi indicada ao 43º Grammy Awards, na categoria de
melhor álbum de pop latino, em fevereiro de 2001.
Mombaça
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Nascido em uma família musical, Mombaça já lançou três CDs, todos sucessos de crítica no
Brasil. Em 2001, representou o País na Terceira Conferência Mundial Contra o Racismo, o
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Preconceito Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas (Durban, África do Sul).
Contos de Congo
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Surgido em 2006, o grupo mantém a tradição do Congado Mineiro. A explosão do ritmo remete

C

o público à mais pura expressão conga, fazendo com que todos participem da verdadeira Folia

L

DANÇA

de Reis brasileira.

Grupo de Capoeira Ginga e Malícia 20h21h30, SaintLouis
Local: Place Faidherbe

I

Criada por escravos negros, que adaptaram o ritmo e os movimentos das danças africanas a
um tipo de luta, a Capoeira é patrimônio cultural brasileiro desde 2008, reconhecido
internacionalmente como uma das principais manifestações culturais afrobrasileiras.

P

DIA 16
ARQUITETURA. Simpósio

P

15h16h30, Dakar
Local: CICES
Participação da arquiteta e Maria Estela Ramos, que se especializou em espaços urbanos e na

I

utilização destes espaços pela cultura afrobrasileira.
DIA 17

N

MÚSICA. NOITE DO BRASIL
Sandra de Sá
19h, Dakar

G

Local: Place de l´Obélisque
Cantora e compositora, considerada a rainha do soul brasileiro e uma das maiores vozes da
Música Popular. Sua trajetóra começou nos anos de 1980, com participação nos festivais de
música, e, desde então, construiu uma carreira de sucessos, com uma discografia
representativa na MPB.
Margareth Menezes
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Cantora, compositora, produtora, atriz e diretora teatral, Margareth Menezes é uma das divas
da moderna música baiana e brasileira. Com 21 anos de carreira, correu todos os continentes,
contabilizando 20 turnês mundiais e 12 álbuns lançados, sendo indicada para o Grammy
Awards e Grammy Latino diversas vezes.
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Mombaça
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Nascido em uma família musical, Mombaça já lançou três CDs, todos sucessos de crítica no
Brasil. Em 2001, representou o País na Terceira Conferência Mundial Contra o Racismo, o

C

Preconceito Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas (Durban, África do Sul).
Escola de Samba Império Serrano

L

19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Uma das mais tradicionais Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro, já foi campeã do

I
P

carnaval por nove vezes. Sua Ala de Compositores é uma das mais respeitadas, tendo em sua
história e fileiras grandes nomes do samba.
Nilze Carvalho
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque

P

Considerada um dos grandes talentos do samba carioca, a cantora, compositora e
instrumentista é conhecida pela sua versatilidade musical diante da riqueza da música popular
brasileira.

I

Rappin´ Hood
19h, Dakar

N

Local: Biscuiterie
Rapper e apresentador brasileiro, já esteve à frente de programas sobre hip hop e rap em TVs
educativas e rádios comunitárias, sempre divulgando o que há de melhor no rap nacional. Já

G

cantou com os rappers KL Jay, Black Alien e com a banda Living Colour.
Olodum
19h21h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
Um dos maiores grupos de percussão afrobrasileira do País, o Olodum é também uma
organização

NãoGovernamental

que

trabalha

pela

inclusão

social

da

população

afrodescendente da cidade de Salvador (Bahia).
Maracatu de Baque Solto Águia Formosa
22h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
Representante deste legítimo ritmo afrobrasileiro, o Maracatu de Baque Solto possui uma
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orquestra formada por instrumentos de percussão e sopro, transmitindo sonoras simbologias.
Suas apresentações são rituais magníficos de criatividade e beleza.
CINEMA
Orí, de Raquel Gerber

C

16h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Filmado no Brasil e na África Ocidental, Orí vem acompanha o processo do Movimento Negro

L

no Brasil e nas Américas. Por meio de suas lideranças, documenta a existência das culturas
negras transmigradas da África para as Américas, na busca dos nexos históricos fundamentais
de comunidades negras do Sul do Brasil.

I

MUMBI 7 Cenas Pós Burkina, de Viviane Ferreira
18h, Dakar

P

Local: Place du Souvenir
Depois de participar de um importante festival de cinema, a jovem cineasta Mumbi não
consegue conceber sua próxima obra. A recordação de obras marcantes do cinema brasileiro

P

raciona seu processo criativo.
O Renascimento Africano, de Zózimo Bulbul

I

18h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Por meio dos depoimentos de lideranças sociais, o brasileiro Zózimo Bulbul, em colaboração

N

com o senegalês Mansour Sora Wade, discute os rumos de uma nova África, tomando como
ponto de partida o entendimento do continente como berço da humanidade e a Diáspora
Africana como um sexto continente.

G

TEATRO
Companhia dos Comuns
19h, Dakar
Local: Théâtre Sorano
Vencedora do Premio Shell 2003, a Companhia dos Comuns tem por foco desmistificar
estereótipos relacionados à escravidão e à diversidade cultural, dentre outros temas
relacionadas à ancestralidade negra.
DIA 19
FOTOGRAFIA
Januário Garcia
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14h, Dakar
Local: Museu de Dacar
Fotógrafo e uma das mais expressivas lideranças negras do Brasil, Januário Garcia tem
documentado a vida dos afrodescendentes, focalizando diversos aspectos de suas vidas: o
social, o político, o cultural e o econômico.

C

MÚSICA
Margareth Menezes

L

19h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
Cantora, compositora, produtora, atriz e diretora teatral, Margareth Menezes é uma das divas

I

da moderna música baiana e brasileira. Com 21 anos de carreira, correu todos os continentes,
contabilizando 20 turnês mundiais e 12 álbuns lançados, sendo indicada para o Grammy
Awards e Grammy Latino diversas vezes.

P

CINEMA
Bróder!, de Jefferson De

P

18h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Focado na amizade, o filme retrata o abismo social que caracteriza as metrópoles brasileiras e

I

trata das diferenças raciais e sociais. A narrativa parte do reencontro de três amigos, que
tentarão ajudar a resolver os problemas do personagem central com a criminalidade, enquanto
se conscientizam de que, embora separados pela vida, algo maior os une.

N

DIA 20
CINEMA. Colóquio

G

10h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Participação de Jefferson De, Zózimo Bulbul e Raquel Gerber. Os três cineastas brasileiros que
apresentaram seus filmes nos dias anteriores participarão de um colóquio sobre cinema em
Dakar, falando sobre a temática que os une: a questão racial.
DIA 31
MÚSICA
Lazzo Matumbi
20h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
Influenciado pelas referências culturais da Bahia, da África e da música negra mundial, Lazzo
Matumbi transformouse em um dos ícones do reggae brasileiro. Conhecido pelas
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interpretações carregadas de swing, o cantor é conhecido como "a voz da Bahia".
Chico César
20h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe

C

O cantor e compositor brasileiro já se apresentou na Alemanha, na Europa e nos Estados
Unidos, sempre aclamado pela crítica. Seu último álbum, gravado em Londres, mantém as
influências regionais que marcam sua música. Cultiva uma variedade de estilos que vão do

L

reggae ao xote, passando por baladas românticas.
Ilê Aiyê

I

20h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe

P
P
I
N
G

O Ilê Aiyê é um dos blocos que mais contribuíram para o desenvolvimento do Carnaval afro da
cidade de Salvador, na Bahia. Os batuques dos tambores e o timbre das vozes do Ilê Aiyê
potencializam a tradição africana do Recôncavo Baiano. (Fonte: Assessoria de Comunicação
da Fundação Palmares).
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Veículo: Josiane Acosta
Título: Vera Lopes: mulher, negra, filha, mãe e avó!
Data: 16 de dezembro

É com imensa felicidade, agora já posso falar, que divulgo a todos: Vera Lopes embarcou para

C

o Senegal! Sim é convidada do governo brasileiro para participar do FESMAN.
Uma mulher maravilhosa, inteligente, sempre preocupada com a luta do povo negro, fundadora
do CaixaPreta e agora nossa representante em terras africanas!

L
I

Que essa viagem sirva para fortificar nossa luta, sei que estamos juntos contigo Verinha.
Te amo, parabéns por esse presente e pela formatura em Direito.

Veículo: Mulher Negra
Título: Brasil está representado na África

P

Data: 16 de dezembro

Na terceira edição do III Festival de Artes Negras que iniciou no dia 10 de Dezembro, em Dakar

P

(Senegal), a comitiva brasileira contou com representantes da classe artística, embaixadores,
intelectuais e do Ministro da SEPPIR, Eloi Ferreira Araújo. Em carta enviada ao presidente do
Senegal, Abdoulaye Wade, o presidente Lula, afirmou que a presença brasileira nesta terceira

I

edição do festival simbolizava o “excelente nível de cooperação” e “o elevado valor que o Brasil
atribui a suas relações com os países do continente africano”, considerada pelo dirigente
brasileiro, uma prioridade de seu governo.

N

O Brasil terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras manifestações
artísticas. Em 1966, na edição do Fesman realizada em Dacar, e em 1977, em Lagos, o

G

presidente Lula lembrou que, o Brasil esteve representado por artistas de renome, como a
cantora Clementina de Jesus, o Mestre de Capoeira Pastinha e os compositores Caetano
Veloso e Gilberto Gil.
Além das manifestações artísticoculturais, o III Festival Mundial das Artes Negras incluiu na
programação um fórum com intelectuais dos países envolvidos, que debaterão temáticas
relacionadas à Renascença Africana. Idealizado e coordenado pelo escritor e vicepresidente
da Assembléia Nacional do Senegal, Iba der Thiam, o encontro será encerrado pelo presidente
do país, Abdoulaye Wade.
Em 1966, na edição do Fessman realizada em Dacar, e em 1977, em Lagos, o presidente Lula
lembrou que, o Brasil esteve representado por artistas de renome, como a cantora Clementina
de Jesus, o Mestre de Capoeira Pastinha e os compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil.
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Veículo: Papolog
Título: Margarete Menezes no Festival de Artes Negras
Data: 16 de dezembro

A banda Olodum e a cantora Margareth Menezes apresentam

C

shows na 3ª edição do Festival Mundial de Artes Negras, que
acontece em Dakar, no Senegal. Margareth faz apresentações nos
dias 15 e 17. Já o Olodum tocará dia 17 de dezembro. O festival é

L

a maior reunião das artes e da cultura negra do mundo. Foi
idealizado pelo expresidente do Senegal, Léopold Sédar Senghor,
na década de 1960. Este ano, vai homenagear o Brasil, com o

I

tema o Renascimento Africano.
Quatro redes de satélites percorrem o mundo inteiro mostrando

P

para 80 países toda a programação, transmitida em cinco idiomas: inglês, francês, espanhol,
português e árabe. O cantor baiano Gilberto Gil foi escolhido como o presidente de honra do
evento que está acontecendo desde o dia 10 de dezembro em Dakar, Senegal. Ontem, dia 15,

P

a apresentação foi do grupo “Cantos de Congo” de Itabira, MG, ao lado da Cantora Rita

I

O festival, além de apresentações musicais, reúne moda, design, literatura, gastronomia,

Ribeiro, na Praça do Obelisco no centro de Dakar.

esporte, ciência e tecnologia. As apresentações são abertas ao público e acontecem até 31 de
dezembro.

N
G
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Veículo: Reconquistar a juventude
Título: III Festival Mundial das Artes Negras
Data: 17 de dezembro

C
L
I
P
P
I
N
G

Rita Ribeiro, no show do dia 15 último, em Dakar
Convidado de honra do III Festival Mundial das Artes Negras, o Brasil marca presença nesta
grande celebração à cultura de matriz africana! Segunda nação em número de negros ou
mestiços do mundo e com uma rica produção artísticocultural, tornouse referência em
políticas públicas para a inclusão da população negra por meio da arte e da cultura. A
Fundação Cultural Palmares é o órgão do Ministério da Cultura do Brasil responsável pela
promoção e valorização da cultura afrobrasileira, sendo, por este motivo, um dos
coordenadores da participação do País no Festival, ao lado do Ministério das Relações
Exteriores, por meio de seu Departamento Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Fotografia, música, dança,
teatro, arquitetura, folclore, literatura e futebol... Confira o rico e diversificado programa
preparado para a ocasião!
DIA 10. ABERTURA

FÓRUM
As Diásporas Africanas: Geografia, Povoamento, História, Situação Política
9h13h, Dakar
Local: Stade Léopold Sedar Senghor
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A primeira das conferências que serão realizadas durante o III Festival Mundial das Artes
Negras abordará a cultura, a história e as características econômicas e políticas da população
negra de ascendência africana no mundo, debatendo maneiras de contribuir para a confiança
mútua dos povos da Diáspora Africana. Participação do professor e doutor em antropologia
Júlio César Tavares.

C

DIA 11
DANÇA

L

Cia SeráQ
20h22h, Dakar
Local: Théâtre Sorano

I

Encontro de bailarinos, atores, músicos e poetas negros, em sua maioria, a Cia SeráQ
estabelece diálogos com a diversidade cultural existente no Brasil, destacandose,
principalmente, no cenário da dança contemporânea nacional e internacional.

P

ESPORTE
Seleção Sub17

P

19h21h, Dakar
Local: Stade Léopold Sedar Senghor
Por ser o Brasil o "País do futebol", a modalidade não poderia ficar de fora dessa grande festa.

I
N

A seleção formada por atletas com menos de 17 anos de idade fará um amistoso contra o
Senegal, especialmente programado para o III Festival Mundial das Artes Negras.
DIA 13
LITERATURA
Conceição Evaristo

G

14h, Ilha Gorée
Local: École Mariama BA
Doutora em Literatura Comparada, Conceição Evaristo teve sua mais recente obra, "Poemas
da recordação e outros movimentos", contemplada com o Prêmio Portugal Telecom 2009,
figurando entre as 50 melhores publicações de Língua Portuguesa. Seja na poesia ou no
romance,

a

escritora

revela

a

riqueza

do

universo

feminino

afrobrasileiro.

DIA 14
CINEMA
Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo 16h, Dakar
Local: Place du Souvenir
O filme As Filhas do Vento narra a história de duas irmãs que seguem destinos diferentes, mas
uma fatalidade as reúne após quarenta anos e as faz reconsiderar mágoas e ressentimentos.
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DIA 15. NOITE LUSÓFONA
MÚSICA
Rita Ribeiro
19h, Dakar
Local: Monument de la Renaissence

C

Revelação da Música Popular Brasileira, a cantora e compositora trabalha a voz desde os 15
anos. Como resultado de seu talento, foi indicada ao 43º Grammy Awards, na categoria de
melhor álbum de pop latino, em fevereiro de 2001.

L

Mombaça
19h, Dakar

I

Local: Place de l´Obélisque
Nascido em uma família musical, Mombaça já lançou três CDs, todos sucessos de crítica no
Brasil. Em 2001, representou o País na Terceira Conferência Mundial Contra o Racismo, o

P

Preconceito Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas (Durban, África do Sul).
Contos de Congo

P

19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Surgido em 2006, o grupo mantém a tradição do Congado Mineiro. A explosão do ritmo remete

I
N

o público à mais pura expressão conga, fazendo com que todos participem da verdadeira Folia
de Reis brasileira.
DANÇA
Grupo de Capoeira Ginga e Malícia 20h21h30, SaintLouis
Local: Place Faidherbe

G

Criada por escravos negros, que adaptaram o ritmo e os movimentos das danças africanas a
um tipo de luta, a Capoeira é patrimônio cultural brasileiro desde 2008, reconhecido
internacionalmente como uma das principais manifestações culturais afrobrasileiras.
DIA 16
ARQUITETURA. Simpósio
15h16h30, Dakar
Local: CICES
Participação da arquiteta e Maria Estela Ramos, que se especializou em espaços urbanos e na
utilização destes espaços pela cultura afrobrasileira.
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DIA 17
MÚSICA. NOITE DO BRASIL
Sandra de Sá
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque

C

Cantora e compositora, considerada a rainha do soul brasileiro e uma das maiores vozes da
Música Popular. Sua trajetóra começou nos anos de 1980, com participação nos festivais de
música, e, desde então, construiu uma carreira de sucessos, com uma discografia

L

representativa na MPB.
Margareth Menezes

I

19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Cantora, compositora, produtora, atriz e diretora teatral, Margareth Menezes é uma das divas

P

da moderna música baiana e brasileira. Com 21 anos de carreira, correu todos os continentes,
contabilizando 20 turnês mundiais e 12 álbuns lançados, sendo indicada para o Grammy
Awards e Grammy Latino diversas vezes.

P

Mombaça
19h, Dakar

I

Local: Place de l´Obélisque
Nascido em uma família musical, Mombaça já lançou três CDs, todos sucessos de crítica no
Brasil. Em 2001, representou o País na Terceira Conferência Mundial Contra o Racismo, o

N

Preconceito Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas (Durban, África do Sul).
Escola de Samba Império Serrano

G

19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Uma das mais tradicionais Escolas de Samba da cidade do Rio de Janeiro, já foi campeã do
carnaval por nove vezes. Sua Ala de Compositores é uma das mais respeitadas, tendo em sua
história e fileiras grandes nomes do samba.
Nilze Carvalho
19h, Dakar
Local: Place de l´Obélisque
Considerada um dos grandes talentos do samba carioca, a cantora, compositora e
instrumentista é conhecida pela sua versatilidade musical diante da riqueza da música popular
brasileira.
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Rappin´ Hood
19h, Dakar
Local: Biscuiterie
Rapper e apresentador brasileiro, já esteve à frente de programas sobre hip hop e rap em TVs
educativas e rádios comunitárias, sempre divulgando o que há de melhor no rap nacional. Já

C

cantou com os rappers KL Jay, Black Alien e com a banda Living Colour.
Olodum

L

19h21h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
Um dos maiores grupos de percussão afrobrasileira do País, o Olodum é também uma

I
P

organização

NãoGovernamental

que

trabalha

pela

inclusão

social

da

população

afrodescendente da cidade de Salvador (Bahia).
Maracatu de Baque Solto Águia Formosa
22h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe

P

Representante deste legítimo ritmo afrobrasileiro, o Maracatu de Baque Solto possui uma
orquestra formada por instrumentos de percussão e sopro, transmitindo sonoras simbologias.
Suas apresentações são rituais magníficos de criatividade e beleza.

I

CINEMA
Orí, de Raquel Gerber

N

16h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Filmado no Brasil e na África Ocidental, Orí vem acompanha o processo do Movimento Negro

G

no Brasil e nas Américas. Por meio de suas lideranças, documenta a existência das culturas
negras transmigradas da África para as Américas, na busca dos nexos históricos fundamentais
de comunidades negras do Sul do Brasil.
MUMBI 7 Cenas Pós Burkina, de Viviane Ferreira
18h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Depois de participar de um importante festival de cinema, a jovem cineasta Mumbi não
consegue conceber sua próxima obra. A recordação de obras marcantes do cinema brasileiro
raciona seu processo criativo.
O Renascimento Africano, de Zózimo Bulbul
18h, Dakar
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Local: Place du Souvenir
Por meio dos depoimentos de lideranças sociais, o brasileiro Zózimo Bulbul, em colaboração
com o senegalês Mansour Sora Wade, discute os rumos de uma nova África, tomando como
ponto de partida o entendimento do continente como berço da humanidade e a Diáspora
Africana como um sexto continente.

C

TEATRO
Companhia dos Comuns

L

19h, Dakar
Local: Théâtre Sorano
Vencedora do Premio Shell 2003, a Companhia dos Comuns tem por foco desmistificar

I
P

estereótipos relacionados à escravidão e à diversidade cultural, dentre outros temas
relacionadas à ancestralidade negra.
DIA 19
FOTOGRAFIA
Januário Garcia

P

14h, Dakar
Local: Museu de Dacar
Fotógrafo e uma das mais expressivas lideranças negras do Brasil, Januário Garcia tem

I
N

documentado a vida dos afrodescendentes, focalizando diversos aspectos de suas vidas: o
social, o político, o cultural e o econômico.
MÚSICA
Margareth Menezes
19h, Saint Louis

G

Local: Place Faidherbe
Cantora, compositora, produtora, atriz e diretora teatral, Margareth Menezes é uma das divas
da moderna música baiana e brasileira. Com 21 anos de carreira, correu todos os continentes,
contabilizando 20 turnês mundiais e 12 álbuns lançados, sendo indicada para o Grammy
Awards e Grammy Latino diversas vezes.
CINEMA
Bróder!, de Jefferson De
18h, Dakar
Local: Place du Souvenir
Focado na amizade, o filme retrata o abismo social que caracteriza as metrópoles brasileiras e
trata das diferenças raciais e sociais. A narrativa parte do reencontro de três amigos, que
tentarão ajudar a resolver os problemas do personagem central com a criminalidade, enquanto
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se conscientizam de que, embora separados pela vida, algo maior os une.
DIA 20
CINEMA. Colóquio
10h, Dakar

C

Local: Place du Souvenir
Participação de Jefferson De, Zózimo Bulbul e Raquel Gerber. Os três cineastas brasileiros que
apresentaram seus filmes nos dias anteriores participarão de um colóquio sobre cinema em

L

Dakar, falando sobre a temática que os une: a questão racial.
DIA 31

I

MÚSICA
Lazzo Matumbi
20h, Saint Louis

P

Local: Place Faidherbe
Influenciado pelas referências culturais da Bahia, da África e da música negra mundial, Lazzo
Matumbi transformouse em um dos ícones do reggae brasileiro. Conhecido pelas

P

interpretações carregadas de swing, o cantor é conhecido como "a voz da Bahia".
Chico César

I

20h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
O cantor e compositor brasileiro já se apresentou na Alemanha, na Europa e nos Estados

N

Unidos, sempre aclamado pela crítica. Seu último álbum, gravado em Londres, mantém as
influências regionais que marcam sua música. Cultiva uma variedade de estilos que vão do
reggae ao xote, passando por baladas românticas.

G

Ilê Aiyê
20h, Saint Louis
Local: Place Faidherbe
O Ilê Aiyê é um dos blocos que mais contribuíram para o desenvolvimento do Carnaval afro da
cidade de Salvador, na Bahia. Os batuques dos tambores e o timbre das vozes do Ilê Aiyê
potencializam a tradição africana do Recôncavo Baiano.
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Veículo: Enegrecer
Título: III Festival de Artes negras em Dakar – senegal
Data: 18 de dezembro

Na origem, o primeiro Festival Mundial das Artes Negras organizado em Abril de 1966 devia

C

finalizar, do ponto de vista do Presidente e poeta Léopold Sédar Senghor, o seu iniciador, a

L

Para Senghor como para Césaire, os pais da Negritude, a organização do Festival tinha a ver

marcha de um século que celebrou com fasto as culturas negras.

tanto com a política como com a cultura. Devia servir a reafirmar a nobreza das culturas
africanas, a celebrar a sua essência e a sua importância, num contexto em que a África mal

I

acabava de sair da colonização e os Estados – Unidos tinham dificuldade para pôr fim à

P

Consoante os princípios gerais do primeiro Festival, tinha como objetivo principal «permitir ao

Segregação racial.

maior número possível de artistas negros, ou de origem negra, fazerse se conhecer e amar
por um auditório tão vasto como possível num clima de tolerância, de estima mútua e

P

desenvolvimento intelectual.
As delegações africanas afluíram, portanto, com as estrelas da diáspora da época, entre as

I

quais Duke Ellington, Arthur Mitchell e Alvin Ailey (American Negro Dance Company), Mestre
Pastrinha (grande capoeirista da Bahia), Marion Williams ou ainda Clementina de Jesus, rainha
do samba.

N

Após Dakar, Lagos acolheu em 1977 o segundo Festival Mundial das Artes Negras. Esta
edição inscreviase no mesmo espírito de defesa e ilustração das civilizações e culturas

G

negras.
Veículo: Blog do Marrom
Título: Ilê Aiyê vai encerrar Festival Mundial
Data: 20 de dezembro

Com a Band´Ayiê, o bloco afro do Curuzu vai fazer a festa no Senegal
Depois de Margareth Menezes e do Olodum, que já estão lá, o Ilê Aiyê, com sua Band´Aiyê, é
quem vai encerrar, dia 31, a 3ª edição do Festival Mundial de Artes Negras (Fesman), que
acontece em Dacar, Senegal, e é aberto ao público. Na programação, música, moda, design,
literatura, gastronomia, esporte, ciência e tecnologia. A foto é de Lúcia Correia Lima.

Blogs __________________________________________________________________ 161

Veículo: Acontece Brasília
Título: III Festival Mundial das Artes Negras
Data: 20 de dezembro

Símbolo do diálogo entre os povos e as culturas da Diáspora Africana, o III Festival Mundial

C

das Artes Negras (Fesman) acontece de 10 a 31 de dezembro no Senegal. O evento apresenta
a visão de uma África livre, criativa e otimista. O Brasil é o convidado de honra desta edição, e
a delegação brasileira, a maior de todo o Festival, é representada por 362 personalidades,

L

entre artistas, cineastas, grupos de música, de dança e intelectuais.
A organização da delegação brasileira é de responsabilidade do Ministério da Cultura, por meio

I

da Fundação Cultural Palmares; do Ministério das Relações Exteriores, por meio de seu
Departamento Cultural e da Embaixada do Brasil no Senegal; e da Secretaria Especial de
Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

P
P

Delegação Brasileira

O Brasil é a nação com o maior número de negros ou mestiços do mundo, perdendo apenas
para a Nigéria. São cerca de 90 milhões de habitantes negros ou afrodescendentes, o que
transforma o território nacional em um grande símbolo da diversidade cultural. No dia 17 de

I

dezembro, o País terá uma noite dedicada à exibição de suas riquezas musicais e outras

N

As atrações envolvem grandes artistas e grupos, como Margareth Menezes, Olodum, Rita

manifestações artísticas.

Ribeiro, Ilê Aiyê, Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho, Mombaça, Cantos
de Congo, Lazzo, a Escola de Samba Império Serrano, Maracatu de Baque Solto Águia

G

Formosa, Cia dos Comuns e Grupo de Capoeira Ginga e Malícia. O cinema ganha destaque na
programação brasileira, com a presença dos cineastas Jeferson De, Joel Zito Araújo, Zózimo
Bulbul, Viviane Ferreira e Raquel Gerber. O fotógrafo Januário Garcia expõe suas imagens no
Museu de Dakar. Espetáculos de dança e paradas populares inspiradas nos tradicionais
festivais brasileiros farão vibrar as ruas senegalesas. E, para que a festa seja total, os sabores
brasileiros não serão esquecidos. Restaurantes irão sugerir diversos pratos e especialidades
brasileiras.
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Veículo: Baixinha da Helci
Título: Festival Mundial de Artes Negras
Data: 21 de dezembro

Desde o dia 10 até o 31 de dezembro, o Senegal é a sede do III Festival Mundial das Artes

C

Negras onde mostra o que existe de mais criativo e de representatividade étnicocultural! O
Brasil é o convidado de honra desta edição, por ser a nação com o maior número de negros ou
mestiços do mundo, perdendo apenas para a Nigéria.

L

Dentre as atrações brasileiras estiveram: Margareth Menezes, Olodum, Rita Ribeiro, Ilê Aiyê,
Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho, Mombaça, Cantos de Congo,

I

Lazzo, a Escola de Samba Império Serrano, Maracatu de Baque Solto Águia Formosa, Cia dos
Comuns e Grupo de Capoeira Ginga e Malícia; ainda contou com espetáculos de dança e
paradas populares inspiradas nos tradicionais festivais, e restaurantes com diversos pratos e

P

especialidades brasileiras.
O cinema brasileiro também teve seu espaço de divulgação com a presença dos cineastas

P

Jeferson De, Joel Zito Araújo, Zózimo Bulbul, Viviane Ferreira e Raquel Gerber; além da
exposição fotográfica no Museu de Dakar, ressaltando o talento e os ângulos diferenciados do
fotógrafo Januário Garcia. Na programação foi incorporado um fórum com intelectuais dos

I

países envolvidos, para debater temáticas relacionadas à Renascença Africana sobre os
aspectos econômico, sóciocultural e político, além de discutir estratégias econômicas para
libertar o continente da dependência – a atividade foi idealizada e coordenada pelo escritor e

N

vicepresidente da Assembleia Nacional do Senegal, Iba der Thiam.
No Hotel Des Almadies ficou hospedada a delegação brasileira composta por nomes como o

G

de Conceição Evaristo, Petronilha Dias, Zelia Amador, Henrique Cunha, Rafael Sanzio, Mario
Nelson, Marcelo Paixão, Kabenguele Munanga, Nilza Iraci e Eliane Borges, além do movimento
negro brasileiro, com representantes dos Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APNs) e da
União de Negros pela Igualdade (UNEGRO). Eis um belo evento e de visibilidade para o
continente africano!
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Veículo: Funjada de Sábado
Título: Artes Negras Festival Mundial em Dakar
Data: 21 de dezembro

C

África está em Festa. Mas esta é uma festa igualmente universal. A celebração decorre desde
o passado dia 10 e prolongase até ao último dia do ano, tendo como palco a cidade de Dakar,
no Senegal

L

«O próximo festival não deve ser uma adição de acontecimentos. Deve ilustrar uma
mensagem. Qual é a sua natureza? Emitida por quem? Destinada a quem? Através da cultura,
por intermédio de uma formulação muito nítida e clara».

I

«O que é que África quer transmitir ao resto do mundo?», interrogou o Presidente doSenegal
Abdoulaye Wade, para paradoxalmente clarificar os objectivos da terceira edição do Festival
Mundial de Artes Negras: “uma visão nova de uma África liberta, criativa e optimista”.

P

O programa do Festival é bastante amplo e inclui várias modalidades artísticas e culturais
como Arquitectura, Arte e Fotografia, Cultura Urbana, Fóruns, Espectáculos, Gastronomia,
Literatura (onde se aguarda a presença do Nobel nigeriano Wole Soynka), Moda, Design,

P

Artesanato, Música, Ciência, Tecnologia e Desporto.
Um dos segmentos que tem coptado amplamente a atenção da imprensa mundial, com
destaque para o Courrier International e a RFI prendese exactamente com os espectáculos

I

musicais.
Assim, por Dakar devem passar alguns dos grandes vultos da música africana na actualidade
com destaque para o tocador de kora, o maliano Toumani Diabaté, vencedor de um Grammy

N

de Melhor Disco de M´suica Tradicional (n the heart of the moon), para além de outros nomes
sonantes como Angelique Kidjo, Youssou Ndour, Mohetella Queen.
Segundo Aziz Dieng, Comissário para música, o programa musical do Festival tem como dupla

G

ambição “testemunhar a rica herança das músicas negras e informar sobre a sua vitalidade” ao
resto do mundo.
Entre a inevitável diversidade das músicas que serão ouvidas figurarão em devido lugar as
grandes correntes do continente que enriqueceram de maneira indiscutível as estéticas
musicais contemporâneas: os coros sul africanos, as músicas negras do Vale do Nilo e do
Magreb, a Rumba congolesa, o Afro Beat e o High Life da Nigéria, as músicas mandingas, a
Pop senegalesa, o Makossa, a música Cabo verdiana, o Coupé Decalé, num cruzamento de
estilos e ritmos como o Blue e jazz, salsa, reggae, zouk, samba e bossa nova.
Seguramente, algumas correntes se mostrarão surpresas com estilos que bebendo de África
não são mais exclusivamente africanos. Aziz Dieng é claro: “as músicas de África tecerem
através da Diáspora casamentos de amor com outros idiomas. Desses encontros feitos de
sofrimentos incríveis nasceram contudo, em reposta a um irresistível apelo à vida, músicas
extraordinárias: o blues, o jazz e os seus diversos derivados, a salsa, o reggae, o zouk, a
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samba, a bossa nova, só para citar algumas delas. Figuras artísticas representativas de todos
esses triunfos da vida contra as vissicitudes da história serão presentes”.
Segundo nota o historiador Simão Souindola a partir de Dakar, os primeiros dias foram
marcados por inauguraçoes, nos diferentes salões do Complexo Rei Fahd das Almadies, das
significativas exposições sobre o Egipto antigo ou ainda uma delas relacionada às "Grandes

C

Figuras da Resistência do Mundo Negro", para além de uma evocação às figuras femininas de
destaque da evolução histórica deste espaço.
Esta última apresentação foi realizada pela organização belga "Cooperação pela Educação e

L

Cultura".
O conjunto desses suportes iconográficos integrara o magnífico Museu da Memoria, que foi
edificado na marginal, em plena modernização da metrópole senegalesa, no frontispício de

I

Goree, a célebre ilha dos escravos holofes, mandingas, balantes e fulas.
Esta inauguração será, igualmente, seguida da abertura de, entre outros sítios culturais, do
moderno Museu das Civilizações Negras que contará uma relação de heróis, resistentes,

P

panafricanistas, líderes políticos, cientistas, homens de letras, cujos nomes serão gravados
neste revalorizante sítio de memória e os seus altos feitos, animados pela graças da
taumatúrgia digital.

P

Notarseá, dentre as centenas de figuras históricas que integrarão este panteão do Mundo
Negro, o Farão Menes, o Mansa Soundiata Keita, o Nkosi Chaka, o chefe rebelde Benkos
Bioko, primeiro organizador da inexpugnável San Basilio de Palenque, no setentrião

I

colombiano, o escritor, escravo alforriado, Olaudah Equiano, os exploradores Matthey Ahenson
e o « congo » Jean Baptiste Pointe Du Sable , cientifico, com cinquenta invenções, Elija Mc
Koy, o estratega militar afrocanadiano Richard  Pierre Pointe e o homem poltico Booker T.

N

Washington.
Recordese que a história do Festival Mundial de Artes Negras remonta ao tempo do
Presidente Leopold Sédar Senghor, em 1966, sendo que a segunda edição se realizara na

G

Nigéria em 1977. Nele, participam artistas de todo o mundo, não se limitando aos africanos.
Este ano, há uma presença significativa de artistas do Caraíbe, com destaque para o Brasil
cuja caravana integram nomes como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Paula
Lima, Chico Cesar entre outros.
O Carnaval do Rio de Janeiro, a mais importante e mais mediática manifestação cultural do
Brasil, estará igualmente presente e fechará a noite Brasileira em Dakar, com a escola de
Samba Império Serrano. O Carnaval de Salvador marcará também a sua presença com
“turmas” dos grupos Ilê Ayê e Olodum.
Presença angolana em Dakar
Depois da sua brilhante presença na Expo Shangai terminada há pouco mais de um mês, a
Companhia de Dança Contemporânea de Angola volta a estar presente num palco de
dimensão mundial. Deste vez, encontrase presente desde a última terçafeira na 3ª Edição do
Festival Mundial de Artes Negras que decorre em Dakar até ao próximo dia 30 de Dezembro.
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A

CDC

Angola

representará

a

dança

contemporânea

angolana

que,

pela

primeira vez marcará presença neste Festival, com a peça "Fragmentos de rituais circunscritos"
da coreógrafa angolana Ana Clara Guerra Marques. Entre os vários elementos da presença
angolana no Festival de Dakar consta igualmente o historiador Simão Souindola que integra o
grupo ad hoc do comité científico do Festival.

C

Do mesmo modo, o performancista Nástio Mosquito participa com outros artistas
contemporâneos africanos numa exposição colectiva de fotografia.
Rainha Nzinga e a Profetiza Kimpa Vita

L

Indicadas para o Panteão Negro
As duas heroínas «angolanas», que integrarão, dentre de outras irmãs africanas, o Panteão da
cidade “federal” serão, portanto, a inevitável Rainha Nzinga Mbandi, soberana de Ndongo

I

(1623) e a profetiza, primeira líder da tendência inculturalista africana do cristianismo, Kimpa
Vita (1684 – 1706).
Grandes figuras da história africana, essas duas personalidades marcaram a evolução do

P

centro do continente escravizado.
A Dupla “Dizonda” realçouse, durante cerca e 40 anos, pela a sua coragem individual, a sua
tenacidade em defender os seus territórios, as suas qualidades de estratega, a sua

P

clarividência diplomático, as suas oportunas alianças militares com os Estados africanos
vizinhos, a sua aproximação, conveniente, com a religião cristã, e a sua admirável inteligência
politica, que permitiram o estabelecimento de um statu quo com a cancerosa Colónia de

I

Angola.
Personagem histórica, fora de comum, a sua auréola e terrível fama atravessaram o Atlântico,
para a Península Ibérica e o resto da Europa assim que nas Américas e Caraíbas.

N

Quanto à jovem Kimpa Vita, ela empreendera, após alguns meses de predição no antigo Reino
do Kongo, uma poderosa cisma abertamente africanizante do cristianismo.
A fervente e massiva adesão das populações as campanhas religiosas realçando a existência

G

de um Jesus e de anjos negros, levando, na ensilagem, uma mensagem politica anti
esclavagista de ruptura, provocou a colocação na fogueira da Santa, no dia 2 de Julho de
1706, nos arredores da actual cidade angolana de Mbanza Kongo, sob a incitação de Padres
capuchinhos italianos. Dona Beatriz foi uma das grandes lideres melanoafricanas, vítima da
Inquisição romana.
Notarseá que o grupo ad hoc do Comité Cientifico da Terceira edição do Festival Mundial das
Artes Negras, encarregue da “Panteonização” das Grandes Figuras do Mundo Negro foi
dirigido pelo egiptólogo congolês, da margem direita, Theophile Obenga, Professor na
Universidade de Califórnia em Los Angeles, o afrobrasileiro Zulu Araújo, Presidente da
Fundação Palmares, a socióloga niger Aisha Bilkhair Khalifa de Dubaï e Jane Delois Blakeley,
Presidente da Câmara Municipal de Harlem, em Nova Iorque.
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Veículo: Cojira Alagoas
Título: Festival Mundial de Artes Negras
Data: 21 de dezembro

Desde o dia 10 até o 31 de dezembro, o Senegal é a sede do III Festival Mundial das Artes

C

Negras onde mostra o que existe de mais criativo e de representatividade étnicocultural! O
Brasil é o convidado de honra desta edição, por ser a nação com o maior número de negros ou
mestiços do mundo, perdendo apenas para a Nigéria.

L

Dentre as atrações brasileiras estiveram: Margareth Menezes, Olodum, Rita Ribeiro, Ilê Aiyê,
Chico César, Sandra de Sá, Rappin´ Hood, Nilze Carvalho, Mombaça, Cantos de Congo,

I

Lazzo, a Escola de Samba Império Serrano, Maracatu de Baque Solto Águia Formosa, Cia dos
Comuns e Grupo de Capoeira Ginga e Malícia; ainda contou com espetáculos de dança e
paradas populares inspiradas nos tradicionais festivais, e restaurantes com diversos pratos e

P

especialidades brasileiras.
O cinema brasileiro também teve seu espaço de divulgação com a presença dos cineastas

P

Jeferson De, Joel Zito Araújo, Zózimo Bulbul, Viviane Ferreira e Raquel Gerber; além da
exposição fotográfica no Museu de Dakar, ressaltando o talento e os ângulos diferenciados do
fotógrafo Januário Garcia. Na programação foi incorporado um fórum com intelectuais dos

I

países envolvidos, para debater temáticas relacionadas à Renascença Africana sobre os
aspectos econômico, sóciocultural e político, além de discutir estratégias econômicas para
libertar o continente da dependência – a atividade foi idealizada e coordenada pelo escritor e

N

vicepresidente da Assembleia Nacional do Senegal, Iba der Thiam.
No Hotel Des Almadies ficou hospedada a delegação brasileira composta por nomes como o

G

de Conceição Evaristo, Petronilha Dias, Zelia Amador, Henrique Cunha, Rafael Sanzio, Mario
Nelson, Marcelo Paixão, Kabenguele Munanga, Nilza Iraci e Eliane Borges, além do movimento
negro brasileiro, com representantes dos Agentes de Pastoral Negros do Brasil (APNs) e da
União de Negros pela Igualdade (UNEGRO). Eis um belo evento e de visibilidade para o
continente africano!
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Veículo: Música em debate
Título: Celebração internacional à cultura negra
Data: 22 de dezembro

Idealizado e coordenado pelo vicepresidente da assembléia Nacional do Senegal Iba der

C

Thiam, o Festival Mundial de Artes Negras acontece pela terceira vez, terá duração todo o mês
de dezembro finalizando dia 31. O encontro é realizado com o propósito de apresentar uma
nova África, continente com seus cantos e encantos da sua cultura. Esse evento tem a

L

participação de diversas manifestações artísticas como música, dança, cinema e outros. Além
disso, conta com o fórum de intelectuais dos países envolvidos discutindo temas relacionados
à Renascença Africana. O Brasil tem a maior delegação confirmada, através de parceria com

I

Ministério da Cultura e Fundação Cultural Palmares.
Veículo: Angola Xyami

P

Título: Festival Mundial de Artes Negras

P

Dacar, 31 dez (Lusa)  O III Festival Mundial de Arte Negra  Fesman 3 encerra hoje no centro

Data: 31 de dezembro

de uma controvérsia sobre o orçamento de 80 milhões de dólares (59,8 milhões de euros) para
três semanas em que decorreu no Senegal.

I

As despesas foram pagas em grande parte pelo Senegal e originou fortes críticas, já que com
este dinheiro poderiam ter atendido a necessidades básicas de importantes setores da

N

sociedade daquele país africano.
Com 80 milhões de dólares, "teria sido possível levar eletricidade a toda a região do sul de

G

Casamansa e à região oriental do Senegal, ou financiar a construção de quatro hospitais",
disse Mamadou Lamine Diallo, líder do movimento Tekki, que integra uma coligação opositora.
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