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1.º MÓDULO  

INICIAÇÃO À MÁSCARA 

 

A Escola da Máscara é um projeto, criado por Filipe Crawford em 1997, que 

funcionou até 2012 no Teatro Casa da Comédia, realizando um Curso Anual de 



Técnica da Máscara. Neste curso eram abordados os princípios e regras da 

representação com máscara e trabalhadas as máscaras Neutras, Larvares e 

Expressivas, as Máscaras de Commedia dell’Arte e as do Teatro de Bali.  

Agora, com o apoio do Museu da Marioneta, pretende-se retomar a atividade 

da Escola da Máscara que já formou centenas de atores.  

O Curso de Técnica da Máscara tem a duração total de 150 horas e está dividido 

em 5 módulos: Iniciação à Máscara, Teatro Gestual – Máscaras Neutras, Larvares 

e Expressivas, Commedia dell’Arte, Máscaras de Bali, Construção de Canovaccio 

e Lazzi. Cada módulo tem a duração de 30 horas e representa uma progressão no 

domínio da técnica da máscara, sendo o primeiro fundamental para poder aceder 

aos módulos seguintes.   

A Técnica da Máscara trabalha a arte de representar do actor, inspirando-se 

nas grandes formas tradicionais do Teatro Ocidental, como o Teatro Grego Antigo 

e a Commedia dell’Arte renascentista, mas também nas contribuições 

contemporâneas da mímica moderna e nos teatros Orientais de referência, dos 

quais Bali é um exemplo. 

Neste primeiro módulo, Iniciação à Máscara, serão enunciadas e 

trabalhadas as regras e leis fundamentais da Técnica da Máscara através de 

exercícios específicos como “O jogo do Círculo”, exercício inspirado nos Coros da 

Tragédia Grega Antiga, a “Roda Ritmo”, exercício de reflexos e concentração, a 

“Decomposição do Gesto e Movimento”, exercício de introdução à mímica, 

“Objetivo e Objetivo Único” e “Criação de Espaço Imaginário e Espaço Único”, 

exercícios de preparação para a Improvisação e, por fim, “Improvisação Livre e 

Improvisação Preparada”. 



 

FILIPE CRAWFORD 

 

Filipe Crawford introduziu a metodologia da 

Técnica da Máscara em Portugal em 1987, 

realizando os primeiros cursos na Fundação 

Calouste Gulbenkian. Discípulo de Mário 

González, Ariane Mnouchkine e Ferruccio 

Soleri, entre outros mestres do teatro de 

máscaras, fundou a companhia teatral Meia 

Preta com alunos seus em 1989.  

Em 1995 funda a FC Produções Teatrais e em 1997 nasce o projeto Escola da Máscara. 

Desde 1987 que os seus Cursos têm sido realizados nas principais escolas de teatro do 

país e também no estrangeiro, nos países de língua Lusófona e em Itália e Espanha. Em 

2001 cria o Festival Internacional de Máscaras e Comediantes que, a par da apresentação 

de espetáculos do género, tem acolhido a realização de Estágios de Máscaras dirigidos 

por mestres de renome internacional, como Carlo Boso, António Fava, Adriano 

Yourissevich entre outros já citados. 

Ao longo da sua carreira encenou vários espectáculos de Commedia dell’Arte e de 

Máscaras para várias estruturas teatrais, sobretudo para aquelas que formou, como “A 

História do Tigre” de Dario Fo, prémio Garrett em 1991 e “Cenas da Commédia dell’Arte”, 

Meia Preta 1993,  “As Desventuras de Isabella” de Flaminio Scala, 2004, “Arlequim, 

Servidor de Dois Amos” de Carlo Goldoni, 2005, “Otário Doing em Portugal”, de Filipe 

Crawford e Filipe Abranches, 2005, “A Idade do Ouro” criação colectiva, 2009, “Os Três 

Capitães” criação colectiva, 2011, “A Ilha dos Deuses” – criação colectiva,  2012, todos 

estes últimos para a FC Produções Teatrais e, no último ano, “A última noite do Capitão” 

de Felipe Cabezas  



 

INICIAÇÃO À MÁSCARA 

CURSO DE TEATRO ESCOLA DA MÁSCARA 

Direção de Filipe Crawford, com o apoio do Museu da Marioneta 

 

DATAS  16 Outubro a 18 Dezembro 2018  

10 sessões 

Terças-feiras, das 20h às 23h00 

  

DURAÇÃO  30 horas 

 

PARTICIPANTES  15 a 20 

 

PREÇO 150€ (pagamento integral no acto de inscrição)  

 

EQUIPAMENTO  Roupa preta confortável, ténis ou sapatilhas e uma meia de 

mousse collant para a calote. 

 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES e INSCRIÇÃO 

museu@museudamarioneta.pt 
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