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Proposfo n' 45/201?

Apoio d reolizoEdo do 2o edigdo do MIMMOS - Mostro Iniernocionol de Morionetos,
Mdscoros e Objetos de Sintro

Considerondo que compete o Junfo de Freguesio de Aguolvo Miro Sintro promover e opoior
olividodes de interesse l0dico, de nolurezo sociol, recreolivo, culiurol, educotivo ou oufros,
oo obrigo do olineo v). n" I do ortigo l5'oo obrigo do Lei Lei 7512013i

Considerondo que o lo ediedo do MIMMOS - Moslro Internocionol de Morioneios foi um
sucesso, tendo superodo os expeclotivos de todos os envolvidos;

Considerondo que os Voldevinos Teolro de Morionelos, com sede no Freguesio de Aguolvo
e Miro, enconlrom-se o orgonizor o 2" ediqdo do MIMMOS - Mostro de Internocionol de
Morionetos, Moscoros e Objetos de Sintro que lerd lugor entre 5 o I 4 de julho;

Considerondo que eslo Moslro pretende dignificor o orte do morioneto, do m6scoro e do
monipulogoo dos objelos. otroves de umo progromogdo de quolidode, com ortistos e
componhios nocionois e internocionois, promovendo um envolvimento do p0blico do
Freguesio;

Considerondo que os espeidculos irdo oconlecer nos ruos e progos do Freguesio, sendo
objectivo deslo edigdo ir oo encontro do p0blico;

Considerondo que o onimogoo de ruo sero o ponto forfe do 2" edigdo do MIMMOS - Mostro
Internocionol de Morionelos, M6scoros e Objetos de Sinlro, ndo openos como meio de
divulgogdo dos espet6culos de leofro, mos lomb6m como promogdo do Moscoro e do
envolvimento doo p0blico;

Considerondo que esto mostro inclui espeioculos de teotro, onimoEdo, formoqdo e
exposigOes, que serdo opresenlodos em v6rios espogos no Freguesio, tois como: Coso do
Culturo Livio de Morois. Coso do Morionelo, Lorgo do Rep0blico, Porque Urbono de Miro
Sintro e Jordim do Anto,

Considerondo que este ono existe umo inovoedo, exisliro um ciclo de cinemo, tomb6m ele
outro meio privilegiodo poro divulgoEdo do orte;

Considerondo que teremos no Freguesio I 5 componhios diferentes duronte os l0 dios, no
concrelizogdo do 2'edieOo dq MIMMOS - Mostro Inlernocionol de Morionelos, M6scoros e
Objetos de Sintro: 2 Brosil, I Bulg6rio. I Coreio do Sul.3 Esponho, 2 Fron9o, 2 G(ecio, l
Ingloterro e 3 de Porlugol;

Considerondo que os Voldevinos Teotro de Morionelos tem como porceiro estrotegico o
Cdmoro Municiool de Sinlro;

Considerondo que o 2o edigdo do MIMMOS - Moslro de Iniernocionol de Morionetos,
Mdscoros e Objetos de Sintro, tror6 oos hobitonles do Freguesio de Aguolvo e Mlro Sinlro,
momentos 0nicos de fruigdo culturol;

Atento oos foctos referidos onteriormente, submete-se o consideroqdo do orgoo execulivo,
o oprovogdo de Um opoio finonceiro no montonle de €7.500,00 (sele mil e quinhentos
euros) oos Voldevinos Teoiro de Modonelos, oo obrigo do olieno v) do ortigo I 6" do Lei no

75/20l.3, de 12 de setembro conjugodo com o olineo b) do n. ldo orligo 4' do
Regulomento de Apoio oo Associolivismo.

Aguolvo-Coc6m, I de morgo de 20I 9.
A Voool

Fleterecd->\C
Heleno Cordoso
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Apoio d reolizogdo do 2o edigdo do MlMMos - Mostro Internocionol de Morionetos,

M6scoros e Objetos de Sintro
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Delibero96o: Aprovodo

U nonimidode

Reprovodo

Moiorio

AbslenC6es

Presidente
Corlo5 Cosimiro

Secrel6rio
D0moso Mqrtinho

Tesoureiro
lodo Coslonho

I .' Vogol
Heleno cordoso

2." Vogol
C.isiino Mesquito

3." Vogol
Ricordo vorondos

4." Vogol
Victor Feneiro

Tolol

T
tr

votos o tovor

Presidenle
Corlos Cosimiro X

Secretdrio
Ddmoso Mortlnho X

Tesoureiro
JoOo Coslonho X

I .' Vogol
Heleno Cordoso

X

2." Vogol
Cristino Mesquiio x

3." Vogol
Ricordo vorondos

4." Vogol
Victor Ferreiro

Totol t

Vofos contlo

Presidente
Corlos Cosimiro

Secretorio
Ddmoso Mortinho

Iesoureiro
lodo Cosionho

I .' Vogol
Heleno Cordoso

2." Vogol
Crislino Mesquilo

3.' Vogol
Ricordo Vorondos

4.' Vogol
Victor Ferreiro

Tolol

Aprovodo em minulo, no reunido de 2017.03.07 ' poro efeitos
e n.o 4 do orligo 57.", do Lei n.o 75/2013. de l2 de seiembro,
C6digo de Procedimento Administrotivo'

do disposto nos termos do n.o 3

e n.o 4 e n.' 6 do ortigo 34.' do

A Junto

O Presidenle:

O Secrelorio:

O Tesoureiro:

O l .' Vogol:

O 2.' Vogol:

O 3." Vogol:

O 4." Vogol:
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mlmmos
lv{osrro Inrernocionol de l,lcrrionetas, lv{irsccros e objectos de sinro
5 - l4julho 2019

Depois da 1.a ediQao da MIMMOS, em 2017, em que os ValdevrnoS Teatro de Marionetas

comemoraram 20 anos e 2 anos de actividade da casa da Marioneta, e agora com ainda mais

maturidade que promovemos a 2.a edlgSo da MIMN/OS, em 2019, para voltar a encher as

Draeas e ruas entre Agualva e N,4ira Sintra.

Esta Mostra tem o obiectivo de dignificar a arte da marioneta, da mdscara e da manipulaqSo

de objectos, aproximando-a da comunidade. Para isso, apresentamos uma programaqdo de

qualidade, com a presenqa de espectdculos de artistas e companhias nacionais e

internacionais em vSrias ruas e praqas de Agualva e Mira sintra A par com a apresentaqdo de

espectdculos ao ar livre, prornovemos um envolvimento do nosso p0blico, num contacto

or6ximo com as instituiQ6es e esco as da freguesla

Para esta ediedo, recebemos mais de uma centena de candidaturas, que comprovam a

relevancia deste evento e, esperamos, elevard ainda mais a qualidade dos trabalhos que

levamos at6 ao piblico.

A programaqSo da 2" edigSo da Ml[\4MOS inclui espectdculos de teatro, animaqeo, formagSo

e exposiQao, a serem apresentados em diversos espagos da freguesia de Agualva e

Mira-Sintra, devolvendo o espaQo ptlblico d comunidade atraves de uma oferta cultural de

qualidade, aberto a todo o publico e para todas as idades. com exceqSo da exposiqao e

formag6o, tOdOS os restantes eventos decorrem ao ar Iivre, para uma maior vivencia das

nossas ruas e espaQos verdes, nomeadamente no Jardim da Anta, no Parque Urbano de Mira

Sintra e no Largo da Republica Enquanto associaqao cultural sediada num local de ''periferia',

OU "dorrnit6rio", Como hOje se Intttulam os centros urbanOs nas fronteiras com as grandes

crdades, entendemos ser necess6ria uma crescente descentralizaqao da actividade cultural'

para que a programagdo cultural ndo seja exclusiva destes centros, mas que passe a estar

acessivel a um publlco cada vez mais carente destas actividades

Para fazermos da MIMMOS uma CelebraqSO, contamos com a vlslta de todas aS peSSoaS que

Se Oueiram deixar fascinar por esta arte e, por lSSo, d rigimos este convite a todosl Srntrenses
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e visitantes de Sintra, para que se aproximenn de linguagens artisticas que, em geral, nao s5o

t5o acessiveis ao pIblico

Queremos ser o Cqpitol do Marioneta, do M6scorc e do Objecto Animqdo

Elegermos as ruas e praqas como o palco principal para os espectdculos da i\,4lMN/0S 6 a

nossa estratdgia para irmos ao encontro do publico onde este mais provavelmente se

encontra. iocais de lazer, locais hist6ricos, centros de dia, escolas, entre outros. Pretendemos

demonstrar que a Unieo das Freguesias de Agualva e Mira Slntra, Concelho de Sintra, tem

tamb6m locais Inicos que necessitam urgentemente de serem mais valorizados por quem os

habita, visita ou neles trabalha.

Slntra 61ai a Capita do Romantismo e, cada vez mais, cresce o ndmero de visitantes nos

paldcios e outros espaqos culturais. Torna-se um desafio dar a conhecer e valorizar outros

territorios do Concelho, como prova da sua diversidade e riqueza. O intercambio com outras

companhias e associaqOes, nacionais e internacionais, que traballram sobre estas linguagens

artisticas, contribuem para colocar o nome de Srntra no mapa do roteiro das marionetas,

como festival a n5o perder.

ADlnmOsnosruos

E com uma energia contagiante que pretendemos que a MIMMOS contribua para uma

vivencia diferente dos espagos quotidianos e que as mdscaras, marionetas e outras formas

animadas sejam o veiculo que aproxima as pessoas as artes e aos espaqos que as rodeiam.

A animaqSo de rua terd um lugar importante nesta Mostra, ndo s6 como meio de divulgaq5o

dos espectdculos de teatro, mas tamb6m como promogSo da Maiscara e do envolvimento do

publico.

cine-EIEEOS

Este ano, acrescentarnos d nossa programagao um dia dedicado ao cinema e d homenagem

que este tem feito )s formas animadas, como outro meio privilegiado para divulgaqeo desta

arte.
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Vqlorizomos um Servigo Educotivo

Como estrattlg a de comunicagao e de formagSo de pUbl cos, remos promover Inumeras

actividades educativas, antes e durante toda a Mostra. Na nossa programagSo incluimos

actividades/ateLies em escolas, na Casa da Cultura de lvlira Sintra teremos actrvldades

educativas em torno da exposig6o de Jorge Cerqueira e serd promovida uma formaqSo de

mdscara com um dos maiores especialistas de terras vizinhas, Felipe cabezas, entre outras

actrvidades.
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Porticipontes
Teotro e Animocdo

Esco las

Boca de Cdo (Portugal)

Bufos Puppet Theatre (crecja)

Ca y Canto (Espanha)

Cie Aias Negras (FranQa)

Cris Migue (Brasrl)

Fplrnp tia hpz: < rF<nanheJ

lliyana Gadeleva (Bulgdria)

Manet Sangsahwa (Repub ica da Coreia)

Narfs (Brasil)

Periplo Marionetas (Espanha)

Puppetree (Reino Unido)

qL:ln7i D nnat Thortro /r]ron r'' co|| c ' \J' cU Cr,/

Synerciacom (Franqa)

Trule (Portugai)

Valdevinos teatro de rnarionetas (Portugal)

Formogdo

Felipe Cabezas (Espanha)

Exposigdo

lnrno l'ern r o,r:
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Progromo

15 componhios

2 Brasil

l Bulgiiria

'T Coreia do Su

3 Espanha

2 Franqa

2 Grdcia

l rnglaterra

3 Portuga I

l Formoqdo

l Exposigdo

l Confer€ncio

l Mostro de Curtos Metrogens
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Progromog6o
29 dejunho 2019 (s6bodo)
Coso do Culturo Livio de Morois - Miro Sintro

15H00

Confer&rcia de lmprensa - Apresentagio da programagSo

InauguragSo da exposigSo de marlonetas de Jorge Cerqueira
patente de 29 de Junho a 3.1 de Agosto

Beb€rete

30 de junho 2019 (domingo)
coso do Morion€to

I6HOO

"A lebre e a tartaruga" - Clube do Teatro - Valdevinos Teatro de Ma on€tas
apresentagao final da formaq6o anual

5, 6 dejulho 2019 (sexto e s6bado)
Lorgo do Republico

E@
21H00

Anamageo
Desfile das Ebs lo ciclo de Agualva e Mira Sintra - Temdtica: Caretos

21H30

'Toque de caixa" - Boca de C5o (Portugal)

22H20

"Do you slng in the Shower?' - Skantzi pupp€t theatre (Gr6cia)

23H00

"A-TA-KA!'- Cal y Canto Teatro - (Espanha)



@tr

Animaceo

"Cabaret on Strings"- Soulmade Theatre Company lBulg d r a;

"Jovan" - Buffos puppet lheatre (Grecia)

"Lost love" - Cie Alas Negras (Fr3nQa)

"Alforria" - Boca de Cio iDcrlL,qal)

7 de julho 2019 (domingo)

Animagao

"Cabaret on Strings" - Soulmade Theatre Company (Bulgdria)

"Jovan" - Buffos puppet theatre (Gr6cia)

8 o 11 Julho (segundo o quinto)

FormagSo Mdscara Neutra - Felipe Cabezas (Espanha)
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12 de Julho 2019 (sexto)
Jardim do Anta

21H00

Animagao

21H30

'Naifs' - Daiane Baumgartner (Brasil)

22:30

"Puppet Fantasy" - Manet Sangsahwa (Coreia do Sul)

2 3:00

"Scapin, the gardener' - synerglacom (Franga)

13 de Julho 2019 (s6bodo)

17H00 os 19Hoo

MIMMOS na Academia
Encontro/Apresentagao de trabalhos acaddmicos sobre a arte da marioneta

lf.tE;lil
20H30

AnimagSo

21H00

"Sanfona Velha do Fole Furado" - Cris Miguel (Brasil)

22H30

"Houdini" - Sala F6nix (Espanha)

23H00

(R)Evolug5o: O Fim do Amanhi - Periplo Marionetas (Espanha)

mlmmos I Mosiro lnterndcronol de Morionetos M{]scoros e Obi€cros de Sii'r|r,:l
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14 de Julho 2019 (domingo)

"Vemo-nos Gregos para contar Contos Gregos" - Valdevinos Teatro de Marionetas

ApresentaQac co traba ho final da formagac de teatro de oblectos

"Robertos, Viola & Campaniga" - Trul6 irortuga )

"Punch and Judy" - Puppetree (ng aterra)

"Teatfo Dom Roberto: Rosa e os tr€s namorados" - Valdevinos Teatro de Marionetas
(PortugaL)

CineMIMMOS
Nlostra lnternacionai de Curlas "netragens

Beberete

mrmmos



Artistos / Componhios de Teotro

Boco de C6o (Portugol)

Toque de cnixo
DuraQao: 45 minutos I P[blrco. todas as idades

Inspirado nos tocadores de realejo, multi-instrumentrstas e nos mUsicos que levam a

harmonia dos sons de les a lds E um espetaculo rtrnerante, onde marionetas humanas

transportam uma mdgica caixa de sons.

Estd na hora, o espectdculo vai comeQarl Flora e o mestre Ananias prometem nao desaflnar?l

"Eu posso, sim eu consigo, so temos de acreditarl'

Duas marionetas humanas deambulantes, um carro de mfsica e muita interacQdo com o

pI b licol

Criageo e InterpretagSo: Hugo Ribeiro e Joana Domingos M{sica c6nica; Samuel Coelho I Apoio: Camara
i\,4unicipal de Espinho, F A.C E Forum de Ane e Cultura de Espinho e L4useu lvlunrcrpal Ce Esprnho, Teatro e
N,4arlonetas de I\,4andf dgora

Aifo rri o
Duracao. 40 minutos | | Publico: tocias as idades

Alforria, 6 um espectdculo em viagem, onde o pdblico poderd surpreendeT-se com a decis6o

da procura de uma vida mars feliz. Xaca e Tib6rio sao trabalhadores incansdveis, que viviam

escravizados. Porem, aos olhos de Silvestre, o simpdtico lavalicSo, descobriram que a

amrzade e a coragern sdo os guias do coragSo. Dentro e fora da carroqa rnostra-se a vida e o

acto de viver rumo d liberdade.

Espectdculo de teatro de rua, com marionetas de manipulaqdo direta e sombras

CriaQeo € Interprebgeo: Huqo Ribero e Joana Domrngos Mrisica c6nica: Rodriqo N,4a var Apoio: Cdmara

i\,4unicipal de Espinho, F.A.C E . Forum de Arle e Cultura de Esprnho e lvluseu \.4unicipal de Espinho. leatro e

l\,4arior'retas de l\,4anCrdgora

A Companhia:

A Boca de Ceo surge do amor ds artes pldsticas e ao teatro de rua, tomando forma no

espet6culo itinerante de marionetas "Agostinho e Felicidade" em 201 3.

Da vontade de cont nuar a apresentar criaqdes especlflcas para a rua e de desenvolver um

universo proprio de fusdo da estdtica tradacional com a contemporaneidade, Hugo Ribeiro e



Joana Domingos fundann a companhia em 201 5 no Festival l\,4ar Marionetas de Espinho

Em 2016 estreram o espetaculo "Alforrla", e s6o convidados para a criaq6o coletiva de "0

Nascer da Terra'com as companhias Anymamundy e Malatitsch.

Em 2011 estrelam a 3a crtagao exclusiva da companhia lntitulada "Toque de Caixa".

Em 2018 estrearam o espetaculo "A Fonte" espetdculo/instalaqeo de rua em cocriaqao com

Anymamundy, e encenaQao de Tommy Luther

Alem das fonnas animadas proc!ram desenvolver tambeim crraqdes pldsticas, nsta aqoes e

performances para o espaQo pLiblico, e estao abertos a realizar os mais diversos desaflos

Ao longo dos ultimos anos, tem desenhado e criado cenografla, marionetas e adereqos para

varias comDanhias, ta s como Tealro do Frio, PELE, Radar 3600, Erva Daninha, Teatro e

lvlarionetas de Mandralgora, Nuvem Voadora e Com6dias do Nlinho. A destacar em 2015 a

cocflaqeo da cenografia e interpretaqdo no espetaculo "Os Transportadores" da Companhia

Radar 3600, proleto vencedor da 1a Bolsa lsabel Alves Costa, parcerla FMP' Comddias do

Minho e Teatro Municipal do Porto, o qual se encontra em digressao
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Skontzi Puppet Theotre (Gr6cio)

il..-, :.1 ,1.l :ii:i.i trl tltc ,i i',,:., r,1'f t "

Duracao 30 mrnltcs I P[blico tcdas as dades

'hn rinrr crnn ,n tha qh^\^/ar?'

'N5o se canta por meta terma no banho, ou es uma estrela rock ou 6s uma diva de opera (Josh
Groban)

Lou tz canta durante o duche.

Pronto, tambdm tu cantas

N,4as, por acaso as tuas loalhas tocam violino? E elas cantam? E o teu chuveiro canta?

Ah poisl Que festaL Wow, que concertol Que entrada de 6pera, que. upsl Acjdenles tambem

acontecem.

Encenadora / marionetista: t.ta Asafogou Marionetista: Anneta Siefanopoulo!

Sobre a companhia:

Shatrzr pupoel theatre 'o c.iada oor L ra As a^oglo- e- Atenas er, 2A 7 A prtrret'a

colaboragSo foi com Anneta Stefanopoulou, corn a peqa "Do you sing in the shower?"

Desde 2010, Lita Aslanoglou frequentou workshops de construqdo e manipuiaqSo de

rnarionetas com Theodora Larnpfnou, Stath s Markopoulos, Stephen N,4ottram, Jordi Bertran,

Gavin Glover, Girovago E Rondella, Rene Baker Jean-Jacques e Lem6tre. Ao nivel de

o'odLc6es, Inteq,a.. o seu repo4orio as pecas '-he Bac< Vnyt'.'1 tar the Swan" S-e

sLr. 
' 
.la q.r d \n. 'Dn vo. r < r^" tT lhe Sl^owe.?'

Com o espectaculo "The Black Vinyl' recebeu o premio para melhor performance de

nirarionetas para adultos no 2.c encontro de marionetistas no ambito do '12.a Festival

internaciona de N,4arionetas e lVirnos de Kl kis

Em 2014, JUntimente com Eleni Xylouri, fundou a companhia Don't Panic puppet theatre, com

o espectdculo ''She shouida said Nol' (2014), que recebeu o premio de melhor musica no lV

lnlern;tron: Pr,nnet Fcct ".r =^ _- ,nl. T,rm r-n,:nnr:rAec nnrnvPt-!! | !J! rJ. tr n,r,,o y \-ozouur)(ou, sr .v.Jvr'-vJ!J !r'ii

Bufo3 Puppet Theatre, no espectdculo "Jovan" e com Marian Charalampidou no espectaculo

"Fidel & Lucy"

Presidente da Unrma He las - Unr6o nternaclona de N,4arionetas - Cenlro Nac onal na Grecia
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Col g Conto (Esponho)

A-TA h:A'
DuraQSo.40 m nutos LPub||cortodas as rdades

Este fantastico batalhao transforma o espaqo a partir de urn ponto de vlsta diferente: O AR.

Uma eqUlpa de criaturas coloridaS enche as ruas e encorajam tanto adultos como crlanQas a

partiiharem um mundo de sonho.

Os sonhos derretidos de Salvador Dali insprraram a companh a de teatro Ca y Canto, que

utilizam o ar como ponto de partida, atraves de uma longa investigaqao no mundo dos

papagaios de papel.

"Uma performance vanguard sta que surpreende com a sua origlnalidade"

contemplemos boquiabertos uma torrer.lte de animais fantasticos sobre as nossas cabeqas

Estreia. 2008 na 23.a ediqeo do Festival lnternacional de 1\lar one{as em Dordrecht, Holanda

Encenadora: Ana Orlega I Produtor e Actor: \.'larcos Castro

Sobre a companhia:

Cal y Canto Teatro foi criada em 2002. A sua est6tica muito propria, especialmente em teatro

de rua, d o resultado de uma serre de apostas dos seus membros fundadores, Ana ortega e

Marcos Castro, para un.r trabalho de criaqdo autoral

As peQas de cal y canto Teatro jd foram apresentadas em festivals de renome um pouco por

todo o munclo. Espanha, Polonia, Canada, Ta wan, Coreia do Su, Franqa, ltal a, Holanda,

Bdlgica, Colombia, lsrael...

Na evoluQao cflat va de Cal y Canto Teatro, aS Suas produqoes inventaram novas llnguagens,

surpreendendo o pub ico. Entre estas inovaqdes, encontram se uma memorave pesqulsa

sobre papagaios de papel a nivel mundial, a partlr do qual crlaram o seu propflo rmagtnarro

O norne da companhta refere se a um conf namento artistico ('cerrado a cai y canto" que ern

portugues sefla equivalente a "fechado a quatro chaves'), que se encerra nurna rova

oroducdo.
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SoulMode Theotre Compong (Bulgdrio)

.-,..ilil! ii rl:. :::: ::i.,i
Ouraqaor 30 minutos lPubl co todas as rdades

Um colorido conjunto de marionetas de cabaret, que misturam as danqas bulgaras

tradicionais e modernas. Aqua podemos encontrar personagens muito conhecidas de todos

nos E vrs Presley, Can-Can e bailarinas do ventre, pinoquio, bailalna, pa hagos, Charlie Chap in

que criam um extraordindrio espectdculo.

No final, temos a oportunidade de ver a danqa bulgara Ratchenitsa , apresen,tada pelo

conjunto folclore de marionetas chamado "By the Draw Well'.

Este 6 um espetdculo para todas as idades: crianqas e seus pats, avos e vizinhos, e qualquer

oeSSoa que Se e'rcontre na diSposrq;o.

C.iador/ marionetist3; Georqr Gadelev Produtora: :liyrana Gadeleva

Sobre a companhia:

A companhia de teatro "Soulmade" foi criada em 2015, na Bulgdria, por lliyana Gadeleva e

Georgr Cade ev r-a e r-do lrtcralmente comeqa.ar por rep.eserta- ^as -Las Caoa um

deles tem o seu propno espectdculo de danqa em maflonetas: "Cabaret on Strings" (Cabaret

em cordas) e 'Freedom of the Smiles' (Liberdade dos sorrisos) Agora, no seu reportono

incluiram tamb6m um espetdculo de marionetas folclore intitulado "By the Draw We l' ('Na

Gerana"), baseado nas musicas e foiclore tradicionals da Hungria. Em 2015, a Soui[,4ade

participou em alguns festivais peia Europa. No rjltimo ano, apresentaram os seus espetdculos

em ruas da Europa, a comeQar na Bulgziria e passando pela Grecia, Crodca, Alemanha,

Bdlgica, Holanda, Reino Unido e Eslovdnia.
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Buffos Puppet Theotre (Gr€cio)

-i il'i fl Il
iuraqdo 30..r,rn'.itcs Publico lodas as rdades

Jovan, um contemporaneo 6 o heror deste espetaculo Ee prepara o seu cafd e inicia a

prdtica do seu amado "bouzouki" E esta a rotina didria para Jovan, no entanto, desta vez os

eventos tomam Um rumo lnesperado, revelando o seu cardter rebelde e pouOo convencional,

bem como a sua patxdo latente pelo rock. Jovan esta enn constante lnteraQao corn os

espectadores. Ele sente que o publico mostra muito mais compreens6o sobre a sua

personalidade, do que as duas pessoas misteriosas vestidos de preto atras dele

Encenadora / marionelista: Annela SlefanopouloLt Marionetista: LLta As anoglor

Sobre a companhia:

Bufos Puo0et Theatre for fundada no ver6o de 20'1 1, em Atenas Grecta, por Anneta

Stefanopoulou. Desde entao, apresenta regularmente espectdculos de rua, em cafes, teatros,

instltuiqdes de solidarredade e festivais na Gr6oa e fora do pais Ao mesmo tempo, dirige

wofkshoos de construQao de ma|onetas para crianqas e adultos crou marlonetas para

varias comoanhias de teatro e artistas indivduais. As princrpars colaboradoras para este

projecto sao Lita Aslanoglou e Fvgenla Tsichlia.

Anneta stefanoOoulou nasceu em Atenas, em 1982. Formou'se em Estudos de Teatro pela

universidade de Atenas. Descobriu o mundo das marionetas ern 2001 e partrcipou em

woorkshoos com stathis Markopoulos Rene Bakef, Roberto whte e Francisco Brlto. Entre

2AA7 e 2A13, trabalhou com grupos ftxos de crangas e adu tos' enquanto professora de

"Creative Drama" e "Teatro de N/larlonetas" ComeQou a traba har como rnarionetista em 2008

Desde 20'1 5, e membro da companhia educativa Logou Paignlon
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Cie Alos Negros (Frongo)

-- :I i. r.,1, a

Duraqdo 25 ,r'inulcs Prjblicc.lcdas as rdades

um escfltor oerde a sua r^sp raq5o e o a'no'da sua vrda ao mes'ro teroo . Ere dorme entre

sonhos e memorias serd ele capaz de virar a pagtna? Este espetdculo onirico faz nos

mergulhar nas aventuras de uma personagem cu.ios pensamentos nos fazem vialar para

terras de poesra.

Memorras ou imaginaqao? Um mundo de fantasia cheio de suavidade e capaz de mostrar o

Incrivei poder da imagrnaQ6o, como fonte de vrda.

Malionetistas: Danre B ander e Elsa Grre Pechayre Compositor / Int6lprete: Cr st an Anon

Sobre a companhia:

A co'roanl'ra Alas \egras lasce- em B-eros Arres Argert na, ern 20'14 O seu pr'rero

especticulo, El Camino del Erzo', foi apresentado por maroneristas argentinos no teatro 'El

Camarin de Las Musas", na cidade de Buenos Aires Fste espectdculo for nomeado em 2014

para o Premro Naclonal de lVarionetas de Javier Viliafarie (Argentina) para melhor coreografia,

relhor ""usrca orrgi^al e !e.ce- o premio de re'hor espectacu o de ma'onetas A

companhia cria principalmente espectacuios visuais r.ros quars os simboios do inconsciente

colectrvo e das metdforas esteo rnuito presentes A m srca tem um papel primordial, substitui

as palavras dando ugar a uma linguagem visua Os espectdculos sem texto sao destrnados a

espectadores de todo o mundo. A companhla cria, assim, um conjunto de mundos sensivers e

po6ticos, espaqos ernocionais que nos fazem mergulhar em questdes humanas.

Os espelicLlos de .Alds \egras provocdm o desoenar da r-agr-agao e das emoqoes dos

espectadores.

A compar'rhja deixou a Argentina em lunho de 201 5 e passou a fazer paf'e do mundo

adrnrn stratlvo francds em laneiro de 2016.
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Doione Boumgortner e Jodo Sobrql (Brosil)

li;; i f,l,

DuraQdo 5C n"rnltcs rP[blicc tcdas as dades

insprrados no termo francds NarI criado para desengurqar arte Ingenua e espontanea, a

marionetista e mUltiartista Daiane Baumgartner e o compositor e mU t art Sta JoeO Sobral

Unem aS SuaS experienCias na PerfOrmance NalfS Em Nalfs oS artistas apresentam a trama

do quotidiano de uma senhora (boneco hibr do) e urn muslco lnventor que toca com a sua

vassoura (Vassonora), construindo um ambente podtco e Udico Atrav6s da rnstura de

mt:sica, bOnecos e danga, entram em cena aS alegrias e dOres, os anseios e vazlos contldos

na memoria e nas histonas experrmentadas peos dors personagens, num convlte para a

valor zaQ5o do nosso d a-a-dia.

Marionetista e produtora: Daiane Baun-rgar:ner Mfsico: Joao Scbral

Sinopse

Depois da perda do seu mando, violeta vai para a casa dos seus frlhos levando tudo o que

tem Na estaQao de comboto encontra Ant6n o Bento, um mus co de rua e lnventor que passa

os seus dias ali na estaQao, entre chegadas e partidas. Desse encontro, somos convrdados a

assistir e a participar das iembrangas e recordagoes, dores e amores da vlda dessa velhlnha

senhora que nos mostra como e mportante valorizar o agora

Daiane Baumgartner - Marionetista e produtora

Formada em 2008 em Al1es Cdnicas pela Universidade Estadual de Londrlna Partlclpou,

como atflz, produtora e ilurninadora, em varlos festivais de tealro no Brasil Trabalha com

teatro de animacao desde 2006 De 20'l3 a 201 5 integrou o elenco da companhia de teatro

BuZum fazendo apresentaQ6es por todo Brasrl pea Lei Federal de Incentvo:t cutura (Lei

Rouanel) De 2013 a ?A16 fot coordenadora, produtora, pesquisadora, atrlz-sombrlsta e

bonequeira da companhia da Sombra de Rio claro, onde pesqursou a Inguagem do teatro de

sombras e suas relagoes com o genero do Horror. Nos anos de 201 5 e ?al6 fez cursos com

reconhecrdos pesqursadores da inguagem do Teatro Ce Sc,n bras, Fabrizio lvlontecha e

Federica Ferrarr cjo Teatro Gioco Vrta da ltaiia e fez o Vvorksnop de Construqeo de Bonecos

com a reconhec da Natacha Belova

Atualmente e iluminadora da Cia Caravan Maschera de Atlbala/SP, desenvol''re pesquisa com

convroaoos, e cooroena os prcletos "BOO - Horror para crianqas", aprcvado ro edital ProAC
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36/2411 e "Crrculagdo Vincent e Naifs" aprovado no edilai L/unicipal de CirculagAo da cidade

de Rio Claro/SP.

JoSo Sobral - Mrisico

toSo Sobral e brasrler.o. -- JoJerr arlesdo ro o'ico e a se'vrqo do som, consTroi 'Tr.os.

melodias e canqoes. 0 seu repertorio vai do lidico ao indigo em experirnentaq6es de texturas

que transitam entre o acustico e o eletr6nico. Das infuenclas ds aflu6ncias dos grandes

artistas brasileiros e das singularidades regionais do pais vai tamb6m do foiclorico ao

contempordneo. Do Brasil para o mundo, a sua obra chega em Londres pelo pesqursador

n us'cal espec a ista em nisrca orasrlerra e D1 Grtrg5 Dete.son
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Monet Songsohwo (Coreio do Sul)

Fil;ipr, : t i,I l: I rii';;
DuraQSo: 30 mnutos lPJblcc todas as dades

'PuDpet Faniasy' recnou a emoqao e beleza da cuitura coreana atraves da arte das

maflonetas. O trabalho d uma confjguraqao antologica em que cada trabalho e composto por

urn t po e forma de marionetas.

Ao publrco e oferecrda a oportunidade de sonhar com a riqueza de rraginaqdo e fantasia

deste trabalho, que retrata os nossos sonhos e o amor, atraves de rnateriais tradlcionais

Flores e borboletas que srmbolizam felicidade, coreografias que simbolizam boa sorte, a

danqa de hip-hop entusiasmante do avo, e uma danga de pequenas marionetas que partilham

^ ^, ^ ^l^^"^ ^^,- ^ ^ F,l,^^d >ud dr,:g 0 uu! u fruu, !u

"Puppet Fantasy'tem como oblectrvo a parti ha do sopro da vida esperanqa e paz com todo o

pu b lico.

Encenageo: <c Bon sLk Marionetista: (o Ky'rrn

Sobre a companhia:

N/anet Sangsahwa baSeia o SeU trabalho em espetacUlos de rnarionetas construidOS em torno

de matenais tradicionats e de emog6es Atraves das marionetas, danqa, entretenlmento

tradicronal e elementos de mirnesis, apresentam-nos um rrlundo novo

Receberam c grande premto do Festiva de ]\,4arionetas Jeongseon, em 2018

mlmmosl



Sgnergiocom (Frongo)

Sropin, the gordener
Duraqaor35 minutos I Priblico todas as rdades

Esta e uma adaptaqao louca da famosa peqa de Molidre, com 8 ferramentas de jardinagem

como protagonastas.

Virgil chega a casa depois de um dia normal de trabalho e vai direto para o seu Jardim, onde

encontra as ferramentas de jardinagem com as quais brlnca... dd a cada uma vozes

diferentes, sotaques e atitudes. FranQois Manuel;an, sozinho em palco, convida-nos a

redescobrir "Scapin, o conspirador", um espetdculo dinamico e louco cheio de ritmo. Franqois

l\,4anuerian e V rgr eVrgleScaoin..

Uma farsa que d uma verdadeira performance na linguagem do sdculo 17, com uma

inesperada adaptaqAo ao s6culo 2 l

Sinopse

Sem consultar o seu pai, Octave casou com Hyacinthe, enquanto que a sua amiga Leandre

est6 a planear casar com Zerbinette, um jovem bodmio. 0s dois jovens estdo com medo de

^^- r.^-+ ^"con ronrar os seus 0a s que eslao presres a reg"essar oe uma vtagem rrdts ce00 oJe o

planeado. Pediram a Scapin que os ajudasse. Scapin aceita e trata dos assuntos em primeira

mao, com uma ajuda extra de Sylvestre (o mordomo de Octave) e Carl Com recurso a

esquernas audiciosos, o inventivo e fingidor Scaprn, sempre cheio de tatcas, salta, roda e

sempre aterra nos seus pes, consegue enganar os dois velhos homens, pais das damas. A

comedia termina com oJardlneiro perlo das suas ferramentas, graqas a um sonudo revds das

coisas.

Intetpretaeeo: Fra.qois Manueliar'r I Diregeo de cena e adaptageo: Morga. Guerbe, Francois Manuelran Cria€o

das personagens de ferramentas de jardim: Catheflne Pezarre Cenogratia: Franqors lvlanuelian, Morgan Guerbe,

Nlar ne Vassa Fotografla: Sarah Layan

Frangois Manuellian - Encenador e Actor

Frangois Manuelian formou-se em Estudos Musicais (Diploma do Conservatorio Nacional em

Marseille) e conta com l0 anos de carreira como m0sico e cantor desdejazz a wortd music. Depois

da formagSo musical, procurou diversifica.-se e seguir uma formaqeo multidisciplinar enquanto actor

na Choreia (Paris) em 2004. Conheceu Fabrice Eberhard e juntou-se i companhia Boramar para
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participar no festival Collioure (66), onde se apresentaram por sete anos consecutlvos.

Paralelamente, recebeu formagao de Annie Hamel, Catherine Hubeau e S{ibastien Bonnabel.

Apesar da sua carreira artistica ser sobretudo voltada para a misica e o teatro, Franqois tamb€m

participou em cinema, nomeadamente com uma passagem na serie "Marseillaise"

Enquanto criador, adapta, toca e encena as obras de MoliCre. Depois de "Scapin au iardin'vird uma

criaQeo em lorno das obras de Tartuffe e Misanthrope, cumprindo o desafio da sua "trilogia

Moli€resque'.

A sua primeira adaptaQeo, "scapin no jardim', 1d foi apresentada mais de 120 vezes e ganhou um

pr6mio no Festival Internacional de Nanchong em 2014.
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Cris Miguel (Brosil)

Snnfona Velho da Foie Fiirndo
Durac6o:60 minutcs

Severino do Xaxado d filho de cangaceiro e vive no sertdo do Brasrl E chamado assrm porque

sabe danqar muito bem o xaxadol Mas ele n5o sabe nada de outros ritmos. Depois que

descobre o baiio, resolve viajar para o Rio de Janeiro em busca de uma sanfona para tocar. 0

cendrio, um teatro de bonecos decorado com xilogravura, descreve o universo do sert6o, das

emboscadas, da seca no Nordeste, de Lampiao e Maria Bonita. Os bonecos seo de

manipulaQSo direta, no chamado estilo bunraku.

O HOIVENAGTADO

O espetdculo 6 uma homenagem ao grande mestre da mtisica popular brasrlerra Lurz

Gonzaga. A trilha musical d executada ao vivo com sanfona, zabumba, triangulo e piano,

utilizando as composigdes do Mestre Lua numa jornada musical e divertida. O personagem

Luiz Gonzaga tambem vem para mandar seu recado diretamente da pofta do c6u. Agradece

ao povo brasi eiro e diz que, se ele mereceu mesmo a coroa de rer do baiao, soube honrd-la

atd como urra obrigaqSo.

Criaeao e interpretatao: Cris fvliguel I Diretor musical, mosico e ator: Danrlo lomrc I Bonecos: Paula Ga asso

e Cns N,4rguel i cenografia e figurinos: Cris Miguel e [,4aria D'CaJas lluminaQao: Rayra Costa I Produgao; N4arc]a

Calde ra - Caiderra Produqdo

Cris Miguel - criagio e interpretagSo

Cris Miguel € formada em mtlsica pela Faculdade de Artes do Parand. Al6m de cantora, 6 tamb6m

actriz, acordeonista e dangarina. Participou em cursos de teatro e cinema como o CPT de Antunes

Filho, Filtima Toledo e Tisuka Yamasaki. Estudou canto com cida Moreira, percussSo com UAKTI e

Paulo Campos, canto indiano e harmonium com Ratnabali Adhikari. Estuda dangas drabe, cigana,

flamenca, afro e dangas circulares, tendo se especializado em Odissi, danqa cldssica indiana.

Como actriz atuou nos espetdculos, Trapo e Cabard do Valentin com diregao de Ariel Coelho, De

Banda pra Lua, dirigido por Sebastieo Apol6nio, O Guarani com diregao de Sofredinni, A Hota da

Fsfreia dirigido por Roberto Vignati, Uma Lua e Na Piscina dos feus o/hos, ambas dirigidas por Sergio

Penn a.

Em 1998, fundou a Cia. opera na Mala, premiada companhia de espetdculos infantis ao lado de

S6rgio Serrano. Foi uma das fundadoras do programa infantil Ba, de Histodas, exibido nos canais
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Cultura e Rd Tim Bum com mais de 80 programas gravados. com a Cia Opera na Mala crlou 13

espetdculos se apresentando por todo o Brasil e exterior como Suiga, Austria, ltdlia (Festival Fitbrica

Europa), Argentina (festivais em C6rdoba, Mendoza, Ushuaia e Ros6rio), B6snia (Festival MESS-

Sarayevo/ Bosnia), Hungria e S6rvia no International Festival Children Sub6tica

Em 2013, iniciou a sua carreira a solo e tem realizado diversos especldculos teatrais para crianqas

semore focados em tradic6es do mundo, como Carmencita, Habiba - Contos 6rabes, Zingarella,

Fdbulas da Princesa, Camtnhos do Mundo e Tanto Mar (estes dois ijltimos em parceria com Danilo

Tomic).
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Lo lro Teotro (Esponho)

i{ctrdtni
DuracAo 60 mrnutos Plibftco malores 6 anos

"Houdini, a arte da fuga" e um mon6logo de teatro de imagem e do gesto, atravds do uso de

pantomima, mascaras e marionetas corporais, que indaga sobre a infancia e morte do

famoso fugitivo h6ngaro-amerrcano. E Interpretado por Felipe Cabezas, ator e diretor

especializado em commedia dell'arte, e dirigido por Berty Tovias, professor, diretor de teatro e

representante-chefe da pedagogia de Jacques Lecoq em Barcelona atraves de sua Escola

lnternacional de Estudos de Teatro.

Pode o homem escapar er morte, mesmo depois da morte? Harry Houdini d famoso pelas

suas performances estranhas e fugidias, com representaQoes inovadoras, de muita habilidade

magica e engenhosidade.

Desde a morte, esse espaQo e tempo infinito, Houdini procura a resposta entre as suas

lembranqas de infdncia, num escape ao tempo que o oprime. Ele, que nasceu infrator hdngaro

e ludeu, prematuro e pobre, conseguiu escapar de ser o que ele parecia estar destinado a ser,

contra tudo e todos. lvlals ningudm consegue adivinhar os seus truques, a ndo ser uma [nica

pessoa, o seu amor: Bess, sua esposa e amiga alem da sepultura.

Phoenix foi transformada numa sociedade de mdgicos em Nova York, enquanto irmandade

secreta que alnda hoje invoca o grande Harry Houdini, o homem capaz de executar o truque

que nunca mars nenhum homem conseguru: retornar dos moftos.

DiregSo Beny To,/ias Artoria € interpreta€o Felrpe Cabezas Mtsica origina L4ara Laoore Voz off Ana ii.oenez

T6cnico de luz lvlattra Russo Figutinos Lul aby Mdscaras Anna Chwaliszewska Assessoria i magia f,4ag Lun o

ProduQeo Executiva lsabel a Pintanr

Sobre a Companhia

La lra Teatro e uma companhaa criada por lvlarisol Robertson e Felape Cabezas, chilenos

rps dentpc em trsn..nha hi 7 tnos ..:l^alha- || int^ l^i r - desoe o eSlJoiO nO Cl.t e ate

Barcelona. Em Barcelona, foi crrada a associaQao cultura La ra Teatro e, desde o ano 2006,

montaram 5 obras de teatro, todos com presenQa peia cidade. O seu trabalho 'O Nariz",

participou em 4 festivais nacionais no ano de 2008 e esteve em cena durante meses em

Barcelona. 0 monologo de Felipe Cabezas, "L'U tima Notte del Capitano", foi programada

Madrid, Sor a e BarceLona, em sitios de relevo como "Casa Arnerica". Jd "Autopsia de

mimmosl .r ^..,rr.,..?..,..,,rr,i r..\.r.i:..11r,.,r.1 r,1,r..,'.,:..r i1,..,.i. 1, jrr,,ii

em
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Crime", foi apresentado na "La Noche en Blanco", em Madrd, em 2009 Neste momento,

Vabalham com a atflz galega Maria Suanzes e esteo em fase de prd-produQeo de "La Pazzta

de lsabella", a estrear a 21 de maio. A companhia La lra Teatro 6 autofrnanciada atraves do

seu proprio trabalho e arte, que estd a meio caminho entre a commedia dell'arte, o drama, a

adaptaqao iterdria, o teatro do gesto, mdscara e pantomima. Utilizarn como mdtodo a crlag5o

coletiva, a improvisaqao, a adaptaqao reconstruqeo de textos cldssicos e dramaturgia do

Actor
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Periplo Morionetos (Espanho)

, R jIt;lli-uC,:, O Fint *.r.r Arr;oniln
DufaQao: 60 rninltos Piblico. maiofes de T 0 anos

Viena 1914 A electrificaqao das cidades, a produqSo em massa e o uso do petr6leo estdo a

revolucionar tudo. 0 mundo estd cada vez mais pequeno para os grandes imperios, prestes a

medrr forqas. John Conrad um aventureiro decepcionado com as colonras, tem como misseo

encontrar Thomas Fdison, visto pela ultima vez no espectaculo de um conhecido miigico. Nas

catacumbas do velho teatro, o nosso protagonista enconlrard uma verdade incrivel e um

p ano terrivel para salvar a rnundo do abismo que se avizinha

Varionelas de'os e vrdeo-.naopr-g cr,ar o arbrente oerfeto oara esta 'econst'uqao oa

hrstona: um mundo paralelo que nos fala sobre o c6rebro humano, os nossos instintos e o

meio ambiente

Autoria, direg;o e interpretaQao Andrds Matu.ana e D ana R. Del fl erro Misica JLran M gue Rcdr glez Produeao

Andres lvlaturana e l)rana Del :lierro Ass. Producao Rrcardo llejia e Jlan ltglel Rodnguez

Sobre a Companhia:

Perplo Marionetas seo Diana Romero e Andres Maturana desgners construtores e

manipuladores de marionetas e hist6rias. Antes de inicrar esta viagem com as marionetas,

tiveram outras profiss6es, na area do lornalismo e arquitectura, que os aludaram a ver o

teatro de rnarionetas como urna serie de oossib lidades criatrvas

Comegaram no mundo das marionetas entre as teorias que encontraram na biblioteca do

lnstitut del Teatre e a prdtica nas ruas de Barcelona. Comegaram com o estudo do

movlmento e do realismo na construqSo, para alcanqar o seu proprlo estilo. l\,4ergulharam,

deoors, ro guSo ^a drar.atJ'ga e r^a dreqdo arl,stica. -estardn de fo"na autodroata as

suas pequenas performances Corno construtores, comeqaram a trabalhar no mundo

audiovisual e, naturalmente, entraram no mundo da publicaqSo, rlumrnagdo e mappng

O seu oblet vo alcanCd" L-m.,den erle o traba l-o global, como asorrava Wagner e-oo'a
para ambos essa ideia adviesse drrectamente do trabalho de Robert W 1son. Nessa busca,

chegararr a um ti'atamento concreto da luz, de imagem em rxovimento e do

atormarionetrsta Tentam que o espectador se srnta dentro de uma experiencja visual

envolvente, bonita e desconcertante e jogam constanternente com a sua capac dade

qprlcnr ,r A q ra ./,ralpm anmpanr pm ?00I m.rq fn, cnmpntc em ?nnq nr rp ap rarn.:rrrm a

Companhia de Bonecos Perrplo Desde entao, os selrs especticulos e marionetas estrveram

em festrva s nacrona s e Internacronais como, a titu o de exemp o, FIROBI Barcelona,

mimmosl



Titirimuncli Segovla, FIMFA L sboa, FIB Brasllia, Umore Azoka Leloa, AR CA Palencia, FIMO

Oporto, Tampere B. Happening Flnlandia, Bristol Festival of Puppetry UK, Internationai

Beatleweek L verpool, Festival Mondial de Theetre des Manonnettes Charleville Mdzidre, entre

outros

Participaram, ainda, em videos musicais com Selig (Universal, Alemanha),4 Gatos (Avispa,

Espanha), Enrique lglesias y Pitbull (universal, Miami)l e em campanhas comerciais (Hema,

Ho anda y Optimus, Portuga ).

mlmmosl



Voldevinos Teqtro de Morionetos (Portugol)

Yemo-nos 6regos poro contor Contos Gregos
DuraqSo: 60 minutos lPriblico. todas as idades

Apos a oficina de manipulageo de objectos levada a cabo na Casa da Marioneta em 201 I pelo

grupo Grupo Titrnerante Arriba las hulmanos, vtndos da Argentina e Chile, e da formaq5o de

contadores de hist6r as por Thomas Bakk, do Brasil, os Valdevrnos Teatro de Marionetas

propuseram a quatro jovens - Ines Figueiredo, Andre Almeida, Ntsa Elizidrio e Fdbio Mendes -

a construqao de um espectdculo, a partir do conhecimento adqurr do nas formagoes

Sinopse

Quatro amigos combinam um jantar temdtico com o tema 'Grecia Antiga".

A proposta do grupo de amrgos e levarem um conto Grego para contarem aoJantar.

A Anfitria do lantar estd muito nervosa com a chegada da hora e, enquanto prepara a mesa,

ensaia o seu conto Depois vao chegando, cada um na sua vez.

Veem-se gregos para contar os contos gregos e para divertirem os seus amrgos

Autoria: Colectivo i Encenagao: Fernando Cunha i Int€rpretagao: Andre Almeida, Fdbio Vlendes, Ines Figueiredo,

N se Elizidrlo Cendrio/aderegos/figurinos: Co ectrvo I Fotografia/luz: Car os Apolo Design crefico/Web: Norrna

Carvalho I Produgio: Valdevrnos Teatro lvlarionetas

Tentro Doai Roberto - Roso e os Tr€s Nomorndos
Duracao.20 minutos Publico todas as idades

A Rosa aproveita a saida dos patrdes para receber os seus namorados em casa, o Sapateiro,

o Ourives e o Brasileiro que lhe prometem mundos e fundos. Depois de muita truca, truca,

truca, com eles e de os esconder nos armarios, os patr6es chegam e e urn caso serio. O

patrao chama o guarda que comeqa a dar paulada em todos os namorados Aproveitando a

nova salda dos patr6es, Rosa puxa o guarda para a cama e truca, truca, truca...

Autor: Teatro Popular PortuQues I Bonecreiro: Fenando Cunna ! ConstruqSo de Bonecos: Ana pinto i Cenerios e

Aderegos: Carlos Apolo Marceneiro: JoseArruda Ftgueiredo lSerralh€iro: JoaquimGuerrero pesquisa:

V3ldevrnos Design grdfico/web: Norma Carvalho Video/Fotogratia: Ricardo Rers lprodugeo: Vaidevrnos

mimmos | . ..,r



Trul6 (Portugol)

l{;bEit;tr '"'::l,i lr i- t'Lltl i,', I t :,: ,l ' lJml T;lLtrcr'1'l rj',1! }lrl b$,
Duragac 45 min"tos LP[bl|cc icdas as rdades

Uma tourada dos Diabosl Peca para Robertos, v ola campan qa, guitarra e lengo branco

E neste Pais Associag6o Cultural, apresenta um espect6culo de Robertos com ingredientes

pouco habituais nesta forma de teatro de marionetas

Baseada na "Tourada ir portuguesa", uma das peqas que comp6em o restrito report6rio

tradicional de Robertos, "Uma Tourada dos Diabos", apresenta uma vjsSo murto propria do

confronto do Homem com a "besta", venha ela em forma de animal ou drabo' se.1a ela o

reflexo de si rnesmo ou uma imagem de olhos fechados

A mUsrca, murto rara nos espect6cuios de Roberlos, tem aqui um papel fundamental para o

contar da hisloria; d ela que monta e desmonta essa arena de pano, brinca e dialoga com os

bonecos transoorta as emoQ6es nas cordas das violas e das vozes

"Uma Tourada dos Diabos" e uma peQa divertida de medo e coragern, de fado e lenQo

(bra n co)l

*Tradicionalmente, o enqo branco 6 exibldo para a atribuiqeo de musica na tourada d

portu g uesa.

o esoectdculo "Uma tourada dos d abos" de Robertos, V ola e Campaniqa pretende promover

a tradiqeo milenar das marionetas, em particular o espectdcuio de Robertos, tdcnaca de luva

tradicional portuguesa dando- he I\lanuel costa Dias uma interpretaqeo e uma marca de

renovaCdO, caracteristica do seu trabaiho, em conlunto com o InStrumento tradicional dO

Alentejo, a vrola campantga, instrumento que Ant6nio Bex ga tem vindo a explofar em dlversos

contextos musicais e no qual se apresenla como um dos tocadores mals vlrtuosos da

actualidade e, por ultimo, com a incrfvel voz dc mustco Nuno do 6, o fado acrescenta

qua idade ao espectdculo com arranjos e etras originais uTna marca de portugalidade

resultando num espect5culo de forte ra{z tradicional e popular da cultura portuguesa

Cr'raQdo ccletrva a pa(1r Ce '-cufJC:a A Pc-ilquesa" - ,qerefiir c t:3c clc.ai ie :.Denos

Manipulaqao, ConstrugSo dos bonecos e palheta: lvlanue CostaDas MUsica original, arranjos, viola campaniga

e percussao: Antonio BexLga Alranios, guitarra percussSo e voz: Nlnc cc i I Produgio: E |este Pais

AsscciacSo Cult-rai
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Puppetree (lngloterro)

_r' t: .. ;

Dur3Qdo 30 nr nutos iPubl 0o todas as idades

O espectaculo 'Punch and iudy" d parte da tradig5o popuiar Lngiesa e tem sido usufruida por

)r'.rs ner,ra.icc llnde e nrrp n ccnpalia rl lp\ p -flnt.m' flrr:ndn fn : c ,e nflma,rr

anrpepni;.in ) p.daramne n n.r a vr,.r c,rhor - -llnr,nc dr,'er_n nr p .npll a'.:l ^
a nda na era pre-crista A primerra referencia de que hd registo foi feita por Samuel Pepys enr

1662 E e vlu um espetaculo ita iano ntitulado "Policine la", ern Convent Garden, Londres f e

escreveu "Punchrnello' e abreviou oara "Punch". H6 Drrrnos de Punch em mu tos outros

Daises, mas a marioneta vestrda de vermelho e amarelo e verdaderramenle britantca

As persorlagens podem rr e v r, mas a essencia do Sr Punch como um hero para os

000ulares mantem'se.

0 Drriessor B'an Dabey te'r vndo a aorese'ta' f seut'aocro'a espectacuro D, rr dr"ld

J"oy ha'ras oe 40 aros 'o Rero -'do e ae-'rar E -e'nbro oo (oegeofP-^cr&

Judy Prolessors , The Punch & Judy Fellowship" e "EQUITY" A sua esposa, Atison, co abora

nos seLS esoec-ac,los serdo sua a.Lda^te -untos, en0uanfo The Dupperee co-pa,r\,

apresentam outros espectaculos de sucesso

Criadores e marionetistas: Brian Davev e Alison Davev

Sobre a Companhia:

Brian e Alison Davey tdm vindo a actuar com as suas marionetas hd mais de 40 anos.

Conheceram-se no Art College e, desde enteo, tem vindo a construir uma carreira de sucesso,

com as suas belas marionetas artesanaas, desde ds mais extravagantes atd as favoritas de

todas as pessoas, Punch e Judy. Brian comeqou o seu trabalho com espectdculos Punch &

Judy para as suas tres filhas e, logo depols, para as escolas locais e organizag6es que o

solicitaram para vdrios eventos. Hoje, este casal de marionetistas trabalha em conjunto, em

vdrios locais e contextos diferentes, desde festivais a eventos corporativos, para todas as

idades com espectdculos cheios de divertimento e um amplo reportdrio, com uma sempre

em mudanga trupe de marionetas. Viajam desde a sua casa, em Devon, para entreter

diferentes publicos por todo o Reino Unido e fora de fronteiras. A Puppetree Company 6 uma

companhia profissional de marionetas que se estabeleceu como neg6cio de venda de

^+^^^^^i^
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Valdevinos AssoqagSo Cu tural

Financiamento

Cdmara Munrcrpal de Srntra

tinlSo de Freguesias de Agualva e Mira Sintra

Apoios

Apartamento Sintra Postal

Media paftners

Estrelas e Our Qos

Jornal da Regieo

Jornal de Srntra

Correio de Slntra

Estrutura associada
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