
LOG LINE
Um grupo de cinco italianos e um moçambicano estão 

percorrendo as florestas do norte de Moçambique em busca
de cinco atores amadores. O objetivo é levá-los para a Itália, 
escrever juntos uma comédia com Informações sobre a saúde

e, finalmente, realizar uma turnê nas aldeias do Norte
de Moçambique. Irão conseguir, mesmo com tantas diferenças 

culturais? Esta é a história de Wiwanana, ou seja, de como
o diálogo pode se transformar na arma mais poderosa para

a mudança.



SINOPSE
Um grupo de italianos patrulha as aldeias no norte

de Moçambique em busca de cinco talentos que sonham 
tornar-se atores. A realidade que a equipe italiana encontra é 
surpreendente: o analfabetismo e o pouco conhecimento do 
idioma Português são tão difusos quanto o teatro é vivo e é 
motivo de agregação. São inúmeros os aspirantes a atores e, 

quem for selecionado terá a oportunidade de sair das fronteiras 
nacionais para ir até a Itália aprender as técnicas de atuação e 

escrever um texto juntamente com o diretor italiano, Jacopo Fo.



A equipe italiana, com o suporte e a experiência do ator 
moçambicano Felix Mambucho, optou por levar consigo a 

comédia de Cuba, a presença de Arlete, a voz de Kedo, a 
sensualidade de Safina , o sorriso de Ana Bela e a loucura de 

Agostinho. Entre as colinas da Úmbria, na Universidade Livre de 
Alcatraz, juntamente com Jacopo Fo e outros mestres do teatro, 

os atores darão início à missão do projeto: escrever um 
espetáculo para levar até as aldeias moçambicanas para que a 

população local possa aprender a usufruir e confiar nos serviços 
gratuitos de saúde. Os atores se submiterão a uma forma de 

trabalho que irá forçá-los a acertar as contas com eles mesmos e 
com seus sonhos. Paralelamente, os Italianos entrarão em 
contato com uma abordagem de vida tal que eles terão que 

confiar na esperança de completar o projeto e realizar a turnê 
teatral. Tudo isso é Wiwanana: uma viagem entre a Itália e 

Moçambique, uma história de paixão pelo teatro como 
instrumento de emancipação e diálogo entre culturas diferentes.



CONTATTI
www.wiwanana.it

www.ilteatrofabene.it
cristinarajola@gmail.com

NOTAS DO DIRETOR
WIWANANA fala do projeto O teatro faz bem que é um projeto 

cosmopolita. Cada um dos participantes Contribuíram com a sua 
própria cultura e visão de mundo criando novas sinergias e 

pontos de contato entre culturas aparentemente distantes entre 
elas, favorecendo desta forma a escrita criativa do texto. Tudo 
ocorreu através do saber ouvir e da abertura mútua de todos 

participantes, criando uma comunicação percebida não
somente como instrumento intelectual, mas também como troca 

humana.



Eu vi nascer na frente dos meus olhos um espetáculo teatral 
escrito por um expoente de destaque da arte da comédia italiana, 

Jacopo Fo, juntamente com um grupo de atores amadores do 
Norte de Moçambique, os quais jamais haviam sonhado em vir 
para a Itália e encontrar-se frente a frente com uma formação 

teatral do mais alto nível e com a promessa de poder voltar para 
casa com um espetáculo pronto para ser apresentado, com as 

ferramentas necessárias para continuar fazendo teatro e 
transmitir às novas gerações. Através de uma experiência de 

teatro, este filme fala da capacidade ilimitada de realização dos 
seres humanos quando eles se abrem para a vida. O 

relacionamento que todo o grupo de trabalho foi capaz de 
conceber, com respeito mútuo e capacidade profunda de ouvir, 
dispostos a superar qualquer preconceito, servirá como modelo 
para continuar o intercâmbio entre culturas diferentes que nós 
vivemos hoje. Este filme fala sobre boas práticas interpessoais.

O que acontece quando, em um curto espaço de tempo a 
realidade ultrapassa os sonhos e o impossível se torna possível? 
Foi nesta pergunta que encontrei a importância de realizar este 

filme.
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