


APRESENTAÇÃO 
O "NELSON RODRIGUES FESTIVAL UK 2019" reúne, de 
forma inédita no exterior, apresentações teatrais, Leituras 
dramatizadas, exibições de filmes, exposição de pinturas, 
objetos pessoais, debates e palestras acadêmicas a partir de 
um mergulho intensivo na vida e obra de Nelson Rodrigues. 

O evento também consistirá na celebração das primeiras pub
licações de Nelson Rodrigues em inglês britânico, o que per
mitirá que o público inglês, versado na Língua e na obra de 
Shakespeare, tenha acesso a sete obras da dramaturgia bra
sileira. As peças de Nelson que foram escolhidas pela Oberon 
Books, maior editora de teatro e biografias da Inglaterra, para 
a tradução e publicação em inglês britânico (tendo as versões 
em inglês americano de Joffre Rodrigues, filho do autor, como 
referência) são "The Wedding Dress/Vestido de Noiva", "All 
Nudity Shall Be Punished/Toda Nud�s será Castigada", "Waltz 
#6/Valsa número 6", "Family Album/Album de Família", "Black 
Angel/Anjo Negro", "Forgive-me for you betraing me/Per
doa-me por me Traíres" e "lhe Seven Kittens/Os sete Gatin
hos". 

O FESTIVAL 
O festival será realizado na segunda semana de Fevereiro de 
2019 em consonância com essa trajetória de intercâmbio 
cultural entre Brasil e Reino Unido, serão apresentadas as 
mesmas sete peças que serão publicadas pela Oberon Books. 
"The Wedding Dress", "Forgive-me for you betraing me" e 
"Family Album" serão encenadas no teatro oficial do festival, o 
Arcola Theatre. Já as peças ''All Nudity Shall Be Punished", 
"Waltz #6", "Black Angel" e "lhe Seven Kittens" serão apresen
tadas no Salão Nobre, também conhecido como Sala Brasil, da 
Embaixada Brasileira em Londres, na forma de Leituras drama
tizadas. 











OS RODRIGUES DE PORTINARI 

"A pintura também se fará presente no Nelson Ro
drigues Festival UK 2019 através da obra de 
um dos maiores artistas do Brasil, Cândido 
Portinari. Logo que chegou ao Rio de Janeiro, 
Candinho, como viria a ser carinhosamente 
chamado pelos Rodrigues, conheceu Roberto 
Rodrigue�. Candinho e Roberto se tornaram o 
que Nelson Rodrigues chamaria de "melhores 
amigos de infância", o qu� fez com que Candinho 
fosse tido como mais um integrante 11adotado" 
da família Rodrigues. Durante o festival, o 
público poderá conhecer essa parte da história 
de Portinari por meio de uma exposição, 
sediada na Embaixada Brasileira em Londres, de 
seis réplicas de seus quadrbs retratando a família 
de Nelson Rodrigues, incluindo seu pai, Maria 
Rodrigues, sua mãe, Maria Esther·e dois dos seus 
irmãos, Augusto e Roberto." 
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