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para toda a família
e m 11 m u n i c í p i o s

ABRANTES, ALCANENA, ALCOBAÇA, BARREIRO, MOITA, MONTIJO,
OEIRAS, PALMELA, SANTARÉM, SESIMBRA E SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

SIGA-NOS NO FACEBOOK E EM WWW.ARTEMREDE.PT

8ª EDIÇÃO DA FESTA DA MARIONETA
Em outubro e novembro as marionetas e as formas animadas voltam a ocupar os palcos da ARTEMREDE, com um leque de espetáculos e atividades
para toda a família! De 4 de outubro a 27 de novembro, em 11 municípios,
8 companhias e artistas vão contar-nos histórias, familiares ou originais,
cómicas ou comoventes, utilizando a linguagem universal do teatro de marionetas e objetos.
Na 8ª Festa da Marioneta da ARTEMREDE vamos ter repetentes – artistas
e companhias cuja presença já não dispensamos! – e estreantes, marionetas
‘tradicionais’ e outras que são simplesmente dois pés (!), espetáculos que revisitam
contos tradicionais e outros que inventam planetas imaginários onde até a língua é inventada! Viajaremos pelo teatro, pela dança e pelo circo, misturando
e baralhando todas estas artes, desafiando fronteiras, mostrando a versatilidade
e a transversalidade da ‘marioneta’. Teremos ainda a oportunidade de aprender
a construir marionetas de esponja, para reproduzirmos em casa esta bela
e ancestral forma de contar histórias.
Contamos com a vossa presença! Façam as vossas reservas e uma boa Festa
da Marioneta para todos!
Marta Martins
Diretora Executiva da Artemrede

AGENDA 2016
ABRANTES
Cineteatro S. Pedro

PALMELA | PINHAL NOVO
Auditório Municipal

- Viúva Papagaio | sáb | 19 nov | 10h30

- Era uma vez… dois pés!
sex | 4 nov | 21h30

ALCANENA
Cine-Teatro São Pedro

- Viúva Papagaio | dom | 6 nov | 16h00
ALCOBAÇA
Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro

- Plip | qui | 6 out | 14h00
- Barba Azul | qua | 10 nov | 14h00

PALMELA | POCEIRÃO
Centro Cultural do Poceirão

- Capucha Vermelha
sáb | 05 nov | 16h00
PALMELA
Cineteatro São João

- O Nabo Gigante | dom | 6 nov | 16h00
BARREIRO
Auditório Municipal Augusto Cabrita

- O Nabo Gigante
dom | 23 out | 16h00
- Era uma vez… dois pés!
dom | 6 nov | 16h00

SANTARÉM
Teatro Sá da Bandeira

- Viúva Papagaio | ter | 4 out | 14h00
- Era uma vez… dois pés!
qui | 3 nov | 14h30

MOITA | BAIXA DA BANHEIRA
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

SESIMBRA
Cineteatro Municipal João Mota

- Viúva Papagaio | qui | 3 nov | 14h00
- Era uma vez… dois pés!
sáb | 5 nov | 16h00

- Plip | dom | 30 out | 17h00
- Capucha Vermelha
dom | 27 nov | 17h00

MONTIJO
Cinema Teatro Joaquim d’Almeida

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
Cine-Teatro

- Ninhos, Teatro para Bebés
sáb | 22 out | 11h00 e 16h30
- Barba Azul | sáb | 12 nov | 16h30

- Barba Azul | dom | 6 nov | 16h00
- O Nabo Gigante | dom 13 nov | 16h00
- Construção de Marionetas de Luva
(esponja) | dom | 20 nov | 16h00
(projeto educativo)
- Plip | dom | 27 nov | 16h00

OEIRAS | CARNAXIDE
Auditório Municipal Ruy de Carvalho

- Barba Azul | dom | 30 out | 16h00

© foto Stratos Ntontsis

VIÚVA PAPAGAIO
[ CIRCOLANDO ]
SANTARÉM | Teatro Sá da Bandeira | ter | 4 OUT | 14h00
MOITA | BAIXA DA BANHEIRA | Fórum Cult. José Manuel Figueiredo | qui | 3 NOV | 14h00
ALCANENA | Cine-Teatro São Pedro | dom | 6 NOV | 16h00
ABRANTES | Cineteatro S. Pedro | sáb | 19 NOV | 10h30
PALMELA | Cineteatro São João | dom | 4 DEZ | 16h00

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO DE MARIONETAS
Duração 50 min. | Faixa Etária M/6
Lotação Máxima: 150 espetadores
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SINOPSE
“Sr.ª Cage?
Sabe quem fala?
Sociedade de Avogados Stagg and Beetle em Sussex
Temos o prazer de informá-la do falecimento do seu irmão Joseph Brand!
Sabe quem herdou todos os seus bens? Você Sr.ª Cage, você!”
Esta é a história de uma viúva que parte em busca de uma herança e de um papagaio que
vive sem liberdade. Tudo parecia um mar de rosas, mas entre aventuras e atribulações
© foto Stratos Ntontsis

a Sr.ª Cage vê-se num grande sarilho e acaba por bater no fundo… Não fosse o amor
dedicado ao papagaio James, e o desfecho seria trágico. Nesta peça, a viúva é também
papagaio e o papagaio é também viúva. A riqueza de um é a riqueza do outro, a liberdade de um é a liberdade do outro… Espetáculo criado a partir do conto infantil “A Viúva
e o Papagaio” de Virginia Woolf, recomendado como leitura autónoma para o 5.º ano de
escolaridade pelo Plano Nacional de Leitura.
SOBRE A COMPANHIA
Sob direção artística de André Braga e Cláudia Figueiredo, a Circolando desenvolve a sua
atividade desde 1999. No núcleo do projeto está o conceito de transdisciplinaridade. Um
diálogo intenso entre a dança e o teatro, com forte apelo aos contributos de outros campos
da criação: poesia, artes plásticas, música e vídeo. Diálogo a várias vozes e uma proposta
singular de teatro-dança.
A criação de projetos de artistas associados (projetos-satélite) o acolhimento de artistas em
residência de criação e a realização de ações de formação dentro e fora de portas são outros dos
eixos de ação que Circolando desenvolve em paralelo. A partilha de recursos, saberes e universos
e a potenciação de novos e inesperados encontros são os grandes objetivos.
Circolando colabora regularmente com algumas das mais prestigiadas estruturas culturais
em Portugal e tem-se apresentado em festivais e teatros de diversos países: Espanha, França,
Bélgica, Itália, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Áustria, Polónia, Eslovénia, Finlândia, Marrocos,
Brasil, Bolívia, Coreia do Sul e China.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Direção artística: Alberto Carvalhal e Graça Ochoa

Operação de luz e som: João Abreu ou Pedro Fonseca/

Encenação: Alberto Carvalhal

coletivo, ac

Interpretação: Graça Ochoa

Agradecimentos: Stratos Ntontsis, Filipe Fernandes,

Apoio à direção: André Braga e Cláudia Figueiredo

Águeda Mendes

Desenho de luz: Francisco Tavares Teles

Coprodução: Serviço Educativo do Teatro Municipal do

Cenografia e figurinos: Sofia Silva

Porto e Circolando

Apoio à Cenografia: Nuno Brandão

Encomenda do Serviço Educativo do Teatro Muni-

Produção: Ana Carvalhosa (direção), Cláudia Santos e

cipal do Porto

Alexandra Natura

Projeto Satélite Circolando
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PLIP
[ RED CLOUD TEATRO DE MARIONETAS ]
ALCOBAÇA | Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro | qui | 6 OUT | 14h00
SESIMBRA | Cineteatro Municipal João Mota | dom | 30 OUT | 17h00
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Cine-Teatro | dom | 27 NOV | 16h00

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO DE MARIONETAS
Duração 45 min. | Faixa Etária m/4 anos
Lotação Máxima: 150 espetadores
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SINOPSE
“Plip” é um espetáculo de teatro de marionetas para crianças, falado na língua imaginária
do planeta Plip. É uma viagem a um mundo sensível de sons delicados e personagens imaginárias que, como as crianças, experienciam o dia-a-dia de maneira sempre diferente. A sua
visão sobre as coisas nunca é a mesma, procurando encontrar sempre novos e diferentes
significados para momentos do seu quotidiano, de forma absolutamente livre de barreiras,
explorando os caminhos da simplicidade.
“As personagens de “Plip” são como as crianças: todos os dias se deixam surpreender
e têm sempre uma perspetiva imprevisível sobre o que as rodeia. Vale a imaginação, a liberdade e a pureza de quem ainda não tem preconceitos.” (Por PÚBLICO - Guia do Lazer)
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SOBRE A COMPANHIA
A Red Cloud Teatro de Marionetas é uma associação cultural sem fins lucrativos e independente, que desenvolve atualmente o seu trabalho a partir da cidade de Aveiro. Apresenta
espetáculos de teatro com marionetas para adultos e crianças, sensibilizando o público para
todas as artes inerentes a esta atividade com a apresentação de espetáculos, realização de
workshops, visitas a instituições e espaços alternativos ou convencionais.
A Red Cloud Teatro de Marionetas desenvolve parcerias com entidades nacionais e internacionais, entre elas as câmaras municipais de Aveiro e de Estarreja, a Royal Opera House,
em Londres, entre outras.
Colabora com vários artistas das artes performativas de forma a consolidar e apurar a sua
linguagem artística, que parte da experiência cinemática proporcionada pelo teatro com
marionetas, interligando interpretação, manipulação, artes visuais e música, num jogo de
quadros livres e sensíveis.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Encenação e Cenografia: Sara Henriques e Rui Rodrigues

Interpretação: Sara Henriques

Marionetas: Rui Rodrigues

Desenho de luz: Rui Rodrigues

Música: Husma

Técnico de luz e som: Rui Rodrigues
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NINHOS

Teatro para Bebés
[ AQUI HÁ GATO ]
MONTIJO | Cinema Teatro Joaquim d’Almeida | sáb | 22 OUT | 11h00 e 16h30

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO DE MARIONETAS
Duração 30 min. | Faixa Etária 6 meses a 3 anos
Lotação Máxima: 30 pessoas (ex. 15 crianças + 15 adultos)
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SINOPSE
Começamos por conhecer apenas o nosso ninho. É nele que nascemos, crescemos e aprendemos e que podemos partir à descoberta do mundo. Quando alguém precisa de nós, sobretudo
porque não encontra a sua mamã, ganhamos a coragem necessária para arriscar e voar em
© foto Bruno Santos e Sofia Vieira

busca de novos amigos, novos cheiros, novos sons, novas imagens. Descobrimos que cada
ninho é tão especial como o ser que vive lá dentro, e que é bom partir para a aventura, mas
melhor ainda é regressar!
SOBRE A COMPANHIA
Aqui Há Gato nasceu em outubro de 2007, fruto do gosto partilhado pela Arte e pela Educação. Este projeto cultural apresenta-se como uma associação especializada na infância

© foto Ricardo Reis

que se preocupa em proporcionar o desenvolvimento pleno da criança em idade pré-escolar
e escolar, a nível cognitivo, psicomotor e afetivo, permitindo a livre expressão das emoções
e incentivando a criança enquanto ser criativo e artístico.
Promove diariamente sessões artísticas em creches, jardins de infância e escolas, bem
como a Hora do Conto e as Oficinas de Arte na sua livraria infantil “Aqui Há Gato” (www.
aquihagato.org). A dinâmica do projeto já foi reconhecida pela APEL (Associação Portuguesa
de Editoras e Livreiros) que lhe atribuiu o 3º prémio de “Livraria Preferida do País”, em 2014
e novamente em 2015. A recetividade e a aceitação do público às suas propostas levou
o Aqui Há Gato a considerar e ambicionar novos projetos, criando novas produções mais
conscientes e com maior potencial artístico, entre as quais “Pássaro da Alma”, que integra
a programação da Artemrede.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Criação e Interpretação: Sofia Vieira
Desenho de luz: Bruno Santos
Cenografia e figurino: Sofia Vieira e Joana Espinal
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O NABO GIGANTE
[ PARTÍCULAS ELEMENTARES]
BARREIRO | Auditório Municipal Augusto Cabrita | dom | 23 OUT | 16h00
PALMELA | Cineteatro São João | dom | 6 NOV | 16h00
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Cine-Teatro | dom | 13 NOV | 16h00

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO MARIONETAS
Duração 45 min. | Faixa Etária M/4
Lotação Máxima: 200 espetadores
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SINOPSE
Num pequeno e bonito quintal, onde vive um simpático casal de velhinhos juntamente com
os seus animais, a vida decorre calmamente ao ritmo da Natureza.
Agora imaginem se, neste quintal, nascesse um nabo. Não um nabo qualquer! Mas um NABO
GIGANTE!!! Tão gigante que ninguém o conseguisse arrancar. O que fazer?
Isso é o que vamos descobrir nesta história simples e visual que, para além de nos mostrar
a tranquilidade do dia-a-dia de quem vive de e para a terra, nos relembra que mesmo o mais
pequeno e fraco pode ter uma importância… GIGANTE!
SOBRE O ESPETÁCULO
fotoLarrea
Paulo Colaço
© foto ©
Clara

A escolha deste conto popular de Alexis Tolstoi foi influenciada pela interessante narrativa entre os valores de cooperação, solidariedade e entreajuda, destacando como herói
a figura fisicamente mais frágil, para assim reforçar valores sociais e morais considerados.
A companhia pretende assim reforçar valores que considera essenciais para uma vida, um
país e um mundo mais equilibrado.
A parte plástica, cénica e construtiva, ficou a cargo da equipa criativa “Planeta Zorg”, que seguindo a mesma simplicidade do conto, criou um objeto cénico descomplicado, mas com uma
enorme expressividade na dimensão, na forma, nas texturas, na cor e na constante surpresa,
capaz de nos absorver e fazer desfrutar, antes de mais, de toda uma narrativa visual que se
vai descobrindo ao longo do espetáculo.
A interpretação é da responsabilidade de um ator manipulador que se vai desdobrando e dando
vida a todas as personagens do conto, mas que também assume desde o início uma relação de
proximidade com o espetador, apresentando-se muitas vezes como um elemento que também se
surpreende com tudo o que acontece. E durante todo o espetáculo mantém-se essa alternância
de ritmo e ambiência, criada pelo ator que assiste, que conta e que faz parte da própria história.
SOBRE A COMPANHIA
Partículas Elementares – Teatro de Marionetas, surgiu em agosto de 2003 com o objetivo de
fundir as diferentes vertentes da arte como a escultura, a música, o teatro e a poesia, com
o mágico mundo das marionetas e formas animadas. A estrutura é itinerante e tem vindo
a desenvolver um trabalho sólido e de elevado valor artístico e pedagógico, utilizando como
ferramenta principal o teatro de marionetas aliado a uma criteriosa seleção de textos. Os espetáculos, multidisciplinares e ideologicamente comprometidos com valores simples, têm uma
grande carga de sensibilidade e delicadeza. A companhia está presente nos mais prestigiados
festivais e eventos pela Europa e já conquistou diversos prémios.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Texto original: Alexis Tolstoi
Adaptação: Nuno Clemente, Carlos Silva
Interpretação: Carlos Silva
Encenação: Leonor Bandeira
Cenografia: Planeta Zorg

Fotografia: Paulo Colaço
Marionetas: Planeta Zorg
Música: Rui Bandeira
Produção: Partículas Elementares
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BARBA AZUL
[ TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO ]
OEIRAS | CARNAXIDE | Auditório Mun. Ruy de Carvalho | dom | 30 OUT | 16h00
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Cine-Teatro | dom | 6 NOV | 16h00
ALCOBAÇA | Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro | qua | 10 NOV | 14h00
MONTIJO | Cinema Teatro Joaquim d’Almeida | sáb | 12 NOV | 16h30

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO DE MARIONETAS
Duração 50 min. | Faixa Etária M/6 anos
Lotação Máxima: 300 espetadores
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SINOPSE
Ao contrário do trágico conto infantil, esta abordagem explora uma alternativa que se foca
na complexa personalidade de Barba Azul. Nesta versão, onde se misturam outras personagens do universo do autor Charles Perrault, Barba Azul envolve-se numa trama carregada
de acontecimentos cómicos e inesperados, que ainda assim refletem as vicissitudes do
comportamento humano.
SOBRE O ESPETÁCULO
Esta versão cómica da história de Charles Perrault dá-nos a conhecer um Barba Azul com
alguns problemas psicológicos que justificam o fracasso dos seus casamentos. Capuchinho
Vermelho, Bela Adormecida, Princesa Pele de Burro e Carochinha (personagens de outros
contos de Charles Perrault) são 4 das 5 noivas que cruzam caminhos com Barba Azul. Cada
uma delas tem algo que o irrita profundamente, e por isso prende-as, uma por uma, num
©Susana
foto Susana
© foto
NevesNeves

quarto, alimentadas a batatas fritas e refrigerantes.
Justina, a sua quinta e última noiva, descobre o quarto onde estão as ex-noivas e liberta-as. Barba Azul acaba por ser “esmagado” por estas mulheres que, de tantas batatas fritas
e refrigerantes ficaram muito “gordinhas”. Livres da tirania de Barba Azul, Justina e as suas
novas sócias decidem abrir um Fitness Club.
SOBRE A COMPANHIA
O Teatro de Marionetas do Porto constitui-se em 1988 e, numa primeira fase, centra a sua
atividade na criação de espetáculos que resultam da pesquisa do património popular. A partir
das raízes, a companhia iniciou um novo processo mais experimental, no sentido da procura de
elementos de modernidade na marioneta. Em 1994 João Paulo Seara Cardoso e Isabel Barros
criam “3ª Estação”, espetáculo experimental e de cruzamento entre a dança e as marionetas.
A prática teatral da companhia revela atualmente uma visão não convencional da marioneta,
conceito aliás continuamente atualizado, e o entendimento do teatro de marionetas como
uma linguagem poética e imagética evocativa da contemporaneidade.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Encenação e texto: Rui Queiroz de Matos
Cenografia: Rui Queiroz de Matos e Filipe Azevedo
Marionetas, ilustração e figurinos: Júlio Vanzeler
Música: Pedro Cardoso
Desenho de luz: Filipe Azevedo
Vídeo: Ivo Reis
Interpretação: Micaela Soares, Rui Queiroz de Matos e
Vasco Temudo

Produção: Sofia Carvalho
Design gráfico e assistência de produção: Pedro Ramos
Operação de luz, som e vídeo: Filipe Azevedo
Técnicos de construção: Rosário Matos e Ana Pinto
Confeção de figurinos: Carla Pereira
Fotografia de cena: Susana Neveso
Fotografia e video: Ricardo Soares
Produção: Ana Pinto
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ERA UMA VEZ…
DOIS PÉS!
[ TEATRO DEI PIEDI – DE VERONICA GONZALEZ ]
SANTARÉM | Teatro Sá da Bandeira | qui | 3 NOV | 14h30
PALMELA | PINHAL NOVO | Auditório Municipal | sex | 4 NOV | 21h30
MOITA | BAIXA DA BANHEIRA | Fórum Cult. José Manuel Figueiredo | sáb | 5 NOV | 16h00
BARREIRO | Auditório Municipal Augusto Cabrita | dom | 6 NOV | 16h00

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO | DANÇA | CIRCO
Duração 60 min. | Faixa Etária M/3 anos
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SINOPSE
Era uma vez… dois pés! Verónica González tem dois pés, como quase todas as pessoas no
mundo, mas os seus pés são especiais: encarnam grotescas personagens que vivem histórias
onde o absurdo e a poesia se fundem por magia. Estas “marionetas” de carne e osso interpretam,
com música e um subtil toque de humor, cenas repletas de fantasia, ritmo e cor.
SOBRE 0 ESPETÁCULO
Representado em mais de 20 países, “Era uma vez... dois pés!” é um vaudeville original onde as
© foto
Teatro
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“marionetas de carne e osso” do Teatro dei Piedi amam, riem, choram e emocionam o público
sem limitações de idioma ou idade. As personagens principais deste espetáculo de teatro visual
são os pés da atriz, que contam histórias sem palavras, acompanhadas de uma sugestiva
banda sonora. Os pés, as mãos, os joelhos, a cabeça, o corpo inteiro de Verónica González
transforma-se em grotescas personagens que interpretam cenas perfeitamente encaixadas
como se de um puzzle imaginário se tratasse: coreografias inverosímeis, personagens cheias
de ritmo e cor, histórias de amor, de paz e de guerra, sketches de encontros e desencontros,
cenas onde reina a poesia e o mais disparatado humor.
SOBRE A COMPANHIA
O Teatro dei Piedi propõe-se investigar e mostrar as possibilidades expressivas do corpo humano, privilegiando a imaginação e o espírito lúdico e opondo-se ao preconceito existente no
que respeita o aspeto físico. Uma técnica divertida e inovadora que estimula as crianças e as
leva a perguntarem-se quantos novos modos de expressão podemos investigar ou criar para
comunicar melhor e demonstrar as nossas emoções.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Atriz: Verónica González
Direção: Laura Kibel

15

© foto
Rita Rocha
© foto JPedro
Martins

CAPUCHA
VERMELHA
[ TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA ]
PALMELA | POCEIRÃO | Centro Cultural do Poceirão | sáb | 05 NOV | 16h00
SESIMBRA | Cineteatro Municipal João Mota | dom | 27 NOV | 17h00

CRIANÇAS E JOVENS | TEATRO MARIONETAS
Duração 50 min. | Faixa Etária m/6 anos
Lotação Máxima: 150 espetadores
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SINOPSE
A Capucha é a criança que ao longo do espetáculo se torna mulher. A capucha é uma viajante.
Viaja na cidade, viaja no campo; viaja em pensamentos, desejos, esperanças e expetativas;
viaja pelo mundo. Podemos partir à descoberta, partir para mais conhecimento ou partir para
uma vida melhor. Mas na verdade, a intenção é a da partida e, ao de leve, falamos das muitas
partidas que nos rodeiam. É sempre difícil atravessar a floresta. Passado, presente e futuro.
Uma mulher, três mulheres: a menina, a mulher e a velha. Três espaços: a cidade, a festa
e a aldeia. Caminhos que percorremos e, a um dado momento, todos nós somos um pouco

© foto
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de cada um deles.
SOBRE O ESPETÁCULO
“Capucha Vermelha vai buscar ao conto tradicional fixado por Perrault, e depois adaptado pelos
irmãos Grimm, a essência de uma viagem de amadurecimento, de confronto com os medos,
de confronto com as escolhas.”
Filipa Mesquita
SOBRE A COMPANHIA
Teatro e Marionetas de Mandrágora é uma companhia profissional de teatro de marionetas
com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica de enVide neFelibata.
O seu objetivo é descobrir não só as potencialidades estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas
da marioneta em si mesma, como também a relação com o ator, e nessa descoberta explorar
a dramaturgia que nos caracteriza. A companhia explora a cultura e as culturas, a crença,
a lenda, aliando-se à urbe, à exploração tecnológica, à velocidade da aldeia global.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Criação e interpretação: Filipa Mesquita

Produção: Clara Ribeiro, Joana Domingos, Filipa Mesquita

Marionetas e cenografia: enVide neFelibata

Residência artística: Espaço Acert – Tondela

Apoio à construção: Miguel Tepes, Joana Domingos

Apoio: Trigo Limpo

Figurinos: Patrícia Costa

Apoio Institucional: Câmara Municipal de Espinho e Fórum

Sonoplastia: Márcio Décio

de Arte e Cultura de Espinho, Câmara Municipal de Gondomar

Fotografia: Rita Rocha

Agradecimentos: Sandra Santos, Matos Silva, José Macha-

Desenho de luz: Paulo Neto

do, família Mesquita, Hugo Ribeiro e muitos mais.

Operação de luz e som: Rui Leitão, Filipe Jesus
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Construção
de Marionetas
de Luva (Esponja)
[ CHÃO DE OLIVA ]
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Cine-Teatro | dom | 20 NOV | 16h00

TEATRO DE OBJETOS | MARIONETAS
Duração 2h30 min. | Faixa Etária M/5 anos
Lotação Máxima: 24 = 12 crianças + 12 adultos (máximo)
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SINOPSE
Nesta oficina, para além de ficarem a conhecer algumas das possibilidades da construção
em esponja, os participantes vão criar as suas próprias marionetas e depois aprender
a manipulá-las.
SOBRE A OFICINA
Inicialmente é feita uma introdução sobre as marionetas de esponja e as suas técnicas, acom-

© foto Chão d’Oliva
© foto António Campos Leal

panhada de alguns exemplos. Cada participante faz um esboço da personagem a construir,
começando pela cabeça da marioneta em esponja e depois o corpo em tecido. No final, os
participantes aprendem a manipular a marioneta.
SOBRE A COMPANHIA
Em 1989, o Chão de Oliva - Centro de Difusão Cultural em Sintra - alargou as suas atividades
à área da Marioneta com a realização do 1° Curso de Marionetas, orientado por José Ramalho
e José Carlos Barros, que viria a dar origem ao projeto “Fio d’Azeite - Marionetas Chão de
Oliva”, exclusivamente vocacionado para o desenvolvimento da arte da Marioneta. A par da
estreia da sua primeira produção, o grupo organizou, em 1993, um ciclo “Novas Marionetas
Mostram-se em Sintra”. Em 1998, o especialista João Paulo Seara Cardoso, dirigiu um Seminário
sobre “Teatro Dom Roberto”, iniciativa esta que marcou o início da montagem do espetáculo
“Estórias de Dom Roberto”. De 2008 a 2011 organizou o FIMS - Festival Internacional de
Marionetas em Sintra. Desde 2012 que os objetivos do FIMS passaram a ser integrados no
Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas em Sintra.
Neste percurso, tentaram nunca confundir temas a abordar com técnicas – a sua preocupação é, para além da aprendizagem do saber clássico, a pesquisa estética nas preocupações
artísticas do nosso tempo. Nesta procura prometem continuar a ter em conta a multidisciplinaridade; a valorização da imagem e movimento; a paridade dos elementos visuais, assim
como a extensão às outras artes, como o teatro, a música e a dança numa pesquisa dinâmica
e atenta das artes vivas contemporâneas.
FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Formadora: Cláudia Fróis

Assistência de Produção: Nuno Machado

Direção Artística, Produção e Chancelaria: Nuno Cor-

Secretariado Direção e Produção: Cristina Costa

reia Pinto
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A ARTEMREDE é um projeto de cooperação cultural que tem como missão promover
a qualificação e o desenvolvimento dos territórios onde atua, valorizando o papel central
dos teatros e de outros espaços culturais enquanto pólos dinamizadores e promotores das
artes e da cidadania.
Integram atualmente a Artemrede os municípios de Abrantes, Alcanena, Alcobaça,
Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela, Santarém, Sesimbra, Sobral de
Monte Agraço e Tomar.

Palácio João Afonso,
Rua Miguel Bombarda, 4 R/C
2000-080 Santarém
T 243 322 050 / 243 321 878
www.artemrede.pt | artemrede@artemrede.pt
www.facebook.com/artemrede.teatros.associados

