Um salto fora da Europa...
Esta sala também mostra outras marionetas que, não sendo da Europa, têm em comum virem de origens com culturas semelhantes. È o
caso da Oceânia, mesmo do outro lado do mundo!!! Risca os materiais
que não são utilizados:
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Percursos para Famílias
Marionetas da Europa

Num só espaço podes
encontrar marionetas
europeias com muitas tradições.

Agora completa o desenho com os olhos, a boca, o nariz e
outras formas geométricas que encontrares!

Para começar, tenta descobrir os tipos de manipulação que vês: marionetas de fios, fantoches, marionetas de varão.
Pequenos teatros
Antigamente estes teatros de miniatura eram uma forma de passar o
tempo em família de forma divertida. Basta uma só pessoa para contar
uma história conhecida como a da Cinderela. Repara bem neste teatro e
em casa constrói um igual, basta utilizares uma caixa de cartão, cortares
à frente e dos lados, enquanto atrás podes pintar o cenário!

Dom Roberto
Dom Roberto também é um descendente do italiano Pulcinella. Para
além disso é o mais famoso dos fantoches portugueses. Para saberes
mais sobre ele tens de consultar o desdobrável dedicado a Portugal e
continuar a tua visita!!!
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Marionetas de luva

Bélgica e Alemanha

Pulcinella, o mais famoso dos fantoches italianos deu origem a muitas
outras personagens que apareceram na Europa. Podes encontrar
alguns deles aqui:

Para além das marionetas de luva, existem na Europa outras tradições.
Na Bélgica, um dos personagens do teatro Toone é Woltje, que se movimenta com a ajuda de varas. Na Alemanha, temos o Dr. Fausto, uma
marioneta de fios. Completa os desenhos com as varas e os fios!

Polichinello da França
Petruska da Rússia
Punch de Inglaterra.

Por serem espectáculos itinerantes — que nunca estavam parados no
mesmo sítio — iam de terra em terra e assim espalhavam a sua arte
por todo o sítio. Olha bem para os fantoches e põe um círculo à volta
nas características que são parecidas e m todos eles:
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Guignol
Esta também é uma marioneta de luva, mas um pouco diferente!
Foi inventada por um senhor francês para distrair as pessoas a quem
tinha de arrancar os dentes, mas tornou-se tão famosa que passou a
fazer espectáculos para todo o público! O seu principal inimigo é o
polícia Gendarme, consegues descobri-lo?
Todos gostavam de
mim porque eu defendia os mais fracos
contra os poderosos!

Sicilianas
Estas marionetas vêm de uma ilha em Itália chamada Sicília e também
podem ser chamadas de pupi. Os espectáculos contam-nos histórias de
cavaleiros e das suas batalhas. São usados muitos truques e efeitos
especiais para tudo parecer verdadeiro.
Os materiais de que são feitas tornam-nas muito pesadas, por isso têm
de ser manipuladas com varões. Mas também têm algumas coisas
leves!!! Consegues descobrir quais???

Podes espreitar no computador um espectáculo
onde eu entro, basta
tocares na imagem.

