SOMBRAS 2018
:: que a sombra esteja convosco ::
ciclo de teatro de sombras
Museu da Marioneta, Setembro e Outubro 2018

On, El Funambulista | Luz, micro y punto
7 e 8 Setembro :: 21:30 | + 4 anos | sem palavras | 45’

Uma viagem interior de On em busca de equilíbrio. On, el Funambulista é um
espectáculo de sombras que usa a imagem projectada e a música ao vivo como
linguagem narrativa. Durante o espectáculo, assistimos à montagem das distintas
cenas e cenários, com decorações feitas à mão, de uso exclusivo.

◄ RESERVAR

Picolo Asmodeo | Teatro Gioco Vita
13 e 14 Setembro, 21:30 |+ 6 anos | Falado em italiano; legendado em português | 50’

Asmodeo vive nas entranhas da terra, onde o sol não chega e os melros não cantam: é
um pequeno diabo bom, que não consegue ser mau e que por isso entristece a sua
família.
Asmodeo é por isso enviado à Terra com uma missão: convencer pelo menos uma
pessoa a entregar-lhe a sua alma.
No final do dia, no entanto, Asmodeo percebe que nunca terá sucesso num função que
não sente como sua. É nesse momento de grande solidão e tristeza que conhece
Kristina…
Picolo Asmodeo é inspirado num conto de Ulf Stark.

◄ RESERVAR

Diez Anõs de Sombras | Cia. Sombras Chinas de Valeria Guglietti
21 e 22 Setembro :: 21:30 | + 3 anos | sem palavras | 45’

É a festa de aniversário de todas as personagens de sombras. Algo efémero, mas que
permanece na memória pela simplicidade e pela curiosidade que as histórias
despertam. Sem palavras, como um filme tradicional.
◄ RESERVAR

Le Cirque est arrivé | Clair de Lune théâtre
22 Setembro (15:30, 17:00) 23 Setembro (11:00, 12:30, 15:00, 16:30) | + 3 anos | sem palavras

O cenário transporta-nos para a atmosfera do famoso Chat Noir em Paris e a Belle
Époque do teatro de sombras em Montmartre.

A cortina sobe. Um circo de sombra está a chegar e tudo se torna possível... Sombras e
luz brincando juntas, saltando sobre notas musicais, guiam o público numa história
divertida, sem palavras.
◄ RESERVAR

Filipe Raposo apresenta Lotte Reiniger :: ciclo de cinema mudo
28 e 29 Setembro, 21:30 | +3 anos

Filmes da realizadora Lotte Reiniger, pioneira do cinema de animação, com música
original e ao vivo de Filipe Raposo (pianista, compositor e orquestrador).
Filipe Raposo (pianista, compositor e orquestrador) tem estreitado a sua relação com o
cinema, não apenas na composição de bandas sonoras para filmes, mas
principalmente pelo acompanhamento ao piano de filmes mudos.
É pianista residente da Cinemateca Portuguesa, tendo já acompanhado mais de 150
filmes. Filipe Raposo consegue, num estrito diálogo com o filme, criar uma banda
sonora que se torna intrínseca ao objecto fílmico.
Os filmes deste ciclo são de Lotte Reiniger, realizadora alemã e pioneira do cinema de
animação. Reiniger realizou mais de 30 filmes sempre com a sua técnica de papercutting, inspirada no teatro de sombras com marionetas. Muitos dos filmes foram
realizados no período do cinema mudo (entre as décadas de 20 e 30) e alguns são
inspirados nas histórias dos Irmãos Grimm.
O filme As Aventuras do Príncipe Achmed (1926) é considerado o primeiro filme de
longa duração de animação e também o filme mais conhecido da realizadora. Neste

ciclo serão ainda projectadas algumas das suas curtas-metragens: The Flying Suitcase
(1922), Cinderella (1922), The Chinese Nightingale (1927), The Seemingly Dead Chinese
(1928).
◄ RESERVAR

Pedro e Luna | Anna Fabuli (Anna-Maria Schlemmer)
29 Setembro (16:00) e 30 Setembro (11:30) | + 3 anos | Sem diálogos |50’

Pedro está na cama, a dormir. O luar bate-lhe na cara.
- Pedro, diz a Lua
- Lua, diz o Pedro
A Lua vem para os braço de Pedro e juntos iniciam uma viagem de sonho
◄ RESERVAR

El Flautista D’Hamelín | Cia. Olveira Salcedo
6 Outubro (16:00) e 7 Outubro, 11:30 | + 5 anos | Falado em português | 45’

A história do Flautista de Hamelin, contada em sombras. Um teatro que parece cinema
em directo e ao vivo.

◄ RESERVAR

La Maleta de Maese Pedro| Teatres de la Llum
13 Outubro (16h00) 14 Outubro (11h30) | +3 anos |Falado em espanhol | 40’

O Teatres de la Llum recria o Retábulo do Mestre Pedro, um dos episódios de D.
Quixote de la Mancha. Macacos adivinhos, cavaleiros, ferozes guerreiros e a formosa
Melisandra - todos participam numa série de aventuras contadas pelo Mestre Pedro,
que nos fala sobre sonhos; sonhos que irão cativar o ilustre cavalheiro Dom Quixote e
o seu fiel escudeiro, Sancho Pança.
◄ RESERVAR

Sombras & Sueños | Teatres de la Llum
19 e 20 Outubro, 21:30 | + 12 anos | falado em espanhol; legendas em português | 50’

Uma obra de poesia visual, com as obras de Concha Méndez.
A força da linguagem de poetisa Concha Méndez une-se à poesia visual do teatro de
sombras, para recriar o universo particular de uma das grandes poetisas do século XX
.
◄ RESERVAR

Un trocito de Luna | A La Sombrita
25 e 26 Outubro (10:30), 27 (16:00) e 28 Outubro (11:30) | + 2 anos | em espanhol| 50’

Quem nunca desejou provar a lua?
O desejo dos animais desta história era provar um pedacinho da Lua, mas não eram
capazes de lhe tocar. Então, a tartaruga teve uma ideia genial: "Talvez entre todos
consigamos alcançá-la".
◄ RESERVAR
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