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Em maio, todos os caminhos vão dar ao FIMFA!

Resistir, recomeçar, renovar, reconstruir, reinventar - são 
as palavras-chaves para este ano. Ainda não será possível soprar as 21 
velas ‘abraçados’, mas esperamos ansiosamente poder ver no palco, e ao 
vivo, os artistas darem vida a todo o tipo de objetos, criando universos 
fantásticos num percurso desenhado pela memória, mito, equilíbrio, 
engenho, superação e espanto. 

Os tempos são incertos. Em 2020 o Festival teve de ser alterado e 
realizado num outro formato e período, o Descon’FIMFA. Arrancamos 
com a sensação comum a todos: que estamos na corda bamba. Mas 
continuamos com esperança e esperamos poder realizar esta edição, 
onde mais uma vez serão cumpridas todas as normas de segurança. 

Desta forma, convidamos-vos a acompanhar os vários percursos e 
visões dos exploradores contemporâneos das artes da marioneta. Teatro 
de imagens, de objetos, de figuras, de sombras, de luz, de marionetas: 
um teatro de todas as matérias - a marioneta para ver e pensar o mundo 
com um outro olhar.

A viagem inicia-se com uma criação inspirada num dos grandes 
clássicos da literatura, Moby Dick, com cinquenta marionetas, projeções 
de vídeo, uma orquestra submersa e uma baleia-marioneta em tamanho 
real. Daqui seguimos para Ambregris, que aborda o mito do ventre da 
baleia e a busca pelo âmbar-cinzento, e mistura Pinóquio, o capitão 
Ahab e Jonas, com marionetas de fios, de vara, de luva e sombras, num 
órgão de odores sintetizados ao vivo. Depois, surpreendemo-nos com 
Optraken, num espetáculo incrível, sobre o equilíbrio e a queda ou 
como manter-nos em movimento ainda que o mundo desabe à nossa 
volta. Em Chaika, um solo para uma atriz, e uma marioneta de tamanho 
humano, livremente inspirado em A Gaivota de Tchékhov, observamos 
uma manipulação prodigiosa. Pelo caminho iremos ainda encontrar 
os Bonecos de Santo Aleixo com a sua irreverência pura! Mas ainda há 
outros caminhos a descobrir... Venham!

FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS
International Festival of Puppetry and Animated Forms
4 - 23 DE MAIO DE 2021
4 - 23 May 2021

Durante vinte dias, Lisboa transforma-se na plataforma internacional 
do teatro de marionetas e formas animadas, mantendo a ‘tradição’ de 
mostrar o que de mais importante tem sido desenvolvido nesta área, 
com a apresentação de reputados criadores e novos valores em vários 
espaços.

A 21.ª edição tem o apoio da República Portuguesa / Ministério da 
Cultura - Direção-Geral das Artes, e envolve um conjunto de parcerias 
fundamentais para a sua realização, com alguns dos mais importantes 
agentes culturais da cidade, destacando-se a que se realiza com a EGEAC 
e as coproduções com o Teatro São Luiz, o Teatro Nacional D. Maria II, 
o LU.CA - Teatro Luís de Camões, para além dos apoios e parcerias com 
a Câmara Municipal de Lisboa, o Teatro do Bairro, o Museu de Lisboa - 
Palácio Pimenta, a Cinemateca Portuguesa, entre outros.

Coloquem a vossa máscara e sejam bem-vindos ao universo da arte 
do movimento e da imagem!

In May, all roads lead to FIMFA!

To resist, to restart, to renew, to rebuild, to reinvent - these 
are the keywords for this year. It will still not be possible to blow out 
the 21 candles in a giant hug, but we look forward to seeing on stage 
and live, artists giving life to all kinds of objects, creating fantastic 
universes in a path designed by memory, myth, balance, ingenuity, 
overcoming and amazement.

Times are uncertain. In 2020, the Festival had to be changed 
and carried out in another format and period, Descon'FIMFA. We 
are starting with a common feeling to all: that we are walking on a 
tightrope. But we hope to be able to hold this edition, where once again 
all safety rules will be respected.

We invite you to follow the various pathways and visions of the 
contemporary explorers of the puppetry arts. Theatre of images, of 
objects, of characters, of shadows, of light, of puppets: a theatre of all 
subjects - the puppet as a mean of seeing and thinking the world with 
another gaze.

The journey begins with a performance inspired by one of the great 
classics of literature, Moby Dick, with fifty puppets, video projections, 
a submerged orchestra and a life-size whale. From here we go to 
Ambregris, which immerses us in the myth of the belly of the whale and 
the search for ambergris, mixing Pinocchio, Captain Ahab and Jonas, 
with string, shadow, hand and rod puppets, masks, and live perfume 
synthesis into an olfactory puppet operetta about being and its scents. 
Then, we are surprised by Optraken, an incredible show about balance 
and falling or how to keep on moving even if the world collapses 
around us. In Chaika, a solo for an actress, and a life-size puppet, freely 
inspired by Chekhov's The Seagull, we can admire a supreme puppet 
manipulation. Along the way we will also find the Bonecos de Santo 
Aleixo with their humour and irreverence! But there are plenty of other 
paths to discover... Come with us!

FIMFA Lx is an artistic project, open to new tendencies, of 
international dimension presenting an artistic and technical high-
level programme, with a very contemporary point of view. A 
multidisciplinary project committed since 2001 to the promotion, 
dissemination, knowledge and visibility of Puppetry and Animated 
Forms.

Put on your masks and welcome to FIMFA!

Luís Vieira & Rute Ribeiro, Diretores Artísticos Artistic Directors
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MOBY 
DICK
Yngvild Aspeli - Plexus Polaire (FR-NO)

Inspirado no romance de Herman Melville Inspired by the novel by Herman Melville Encenação Direction: Yngvild Aspeli Intérpretes e marionetistas 
Actors and puppeteers: Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic, Andreu Martinez Costa Com a participação especial de With the 
special participation of: José Neves (ator do núcleo residente do resident actor of TNDMII) Música Music: Guro Skumsnes Moe, Ane Marthe Sørlien Holen, Havard 
Skaset Marionetas Puppets: Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Leblanc, Sebastien Puech, Elise Nicod Dramaturgia Dramaturgy: Pauline Thimonnier 
Cenografia Scenography: Elisabeth Holager Lund Figurinos Costumes: Benjamin Moreau Desenho de luz Lighting design: Xavier Lescat, Vincent Loubière Som 
Sound: Raphael Barani Vídeo Video: David Lejard-Ruffet Assistente de encenação Assistant director: Pierre Tual Produção executiva Executive production: Claire 
Costa Administração Plexus Polaire Administration Plexus Polaire: Anne-Laure Doucet, Gaedig Bonabesse Fotografias Photography: Christophe Raynaud de Lage 
Coprodução Coproduction: Nordland Teater, Mo I Rana; Figurteatret i Nordland (Nordland Visual Theatre), Stamsund; Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France; Lutkovno 
gledališče Ljubljana / Ljubljana Puppet Theatre; Comédie de Caen CDN; EPCC Bords 2 scènes, Vitry-le-François; TJP CDN Strasbourg - Grand Est; Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières; Le Manège, scène nationale - Reims; Le Théâtre - Scène conventionnée d’Auxerre; Le Mouffetard - Théâtre des Arts de 
la Marionnette, Paris; Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon; MA scène nationale - Pays de Montbéliard; Le Sablier, Centre national de la marionnette - Ifs/Dives-sur-
Mer; Le Théâtre Jean Arp, scène conventionnée de Clamart; La Maison/Nevers scène conventionnée Art en territoire, Nevers; Théâtre Romain Rolland, scène conventionnée 
d’intérêt national de Villejuif; Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque; com o apoio para a diversidade multilingue de with a support for multilingual diversity by 
Theatre de Choisy-le- Roi/Scène Conventionnée d’Intérêt national art et création pour la diversité linguistique, em cooperação com in cooperation with PANTHEA, Teater 
Innlandet, Hamar; POC, Alfortville Apoios Support: Kulturrådet / Arts Council Norway; DGCA Ministère de la Culture; DRAC et Région Bourgogne Franche Comté; Fond 
for lyd og bilde; Conseil Général du Val de Marne; Département de l’Yonne; Danse -og teatersentrum Técnica Technique: Teatro visual, marionetas, música e vídeo Idioma 
Language: Inglês e francês, com legendagem em português English and French, with Portuguese subtitles Público-alvo Age guidance: +12 Duração Runs: 90 min.

Uma investigação sobre os inexplicáveis mistérios da vida.

A 21.ª edição do FIMFA abre no Teatro Nacional D. Maria II com Moby 
Dick! Absolutamente a não perder o novo espetáculo de Yngvild Aspeli, 
que encena este gigante da literatura com sete atores-manipuladores, 
cinquenta marionetas, projeções de vídeo, uma orquestra submersa e 
uma baleia-marioneta em tamanho real. A reputada companhia Plexus 
Polaire volta ao FIMFA para nos fazer embarcar numa viagem de 
mistério e de assombro.

Moby Dick invoca o mito da baleia branca para sondar os mistérios da 
alma humana diante da vastidão do oceano. A história de uma expedição 
de caça à baleia, mas também de uma busca obsessiva, que levou a 
tripulação ao seu destino trágico. Em torno deste conto quase mitológico, 
a artista norueguesa convoca em palco os homens e as mulheres que 
desapareceram no mar para nos fazer ouvir as suas histórias.

Herman Melville publicou Moby Dick em 1851, a história de uma 
caça desesperada e sem sentido a uma baleia branca por um homem, 
o capitão Ahab, que acabou por levar toda a tripulação do Pequod à 
perdição. Se as sucessivas gerações de leitores ávidos de aventura foram 
todas cativadas por esta obra-prima, é porque a sua história de iniciação 
está impregnada de uma natureza mística e os mares vêm sempre à 
mente. 

Diante desse espaço mitológico que une o homem à fera, a fera à 
natureza e o homem ao insondável, Yngvild imaginou jogos de escala 

ESTREIA NACIONAL

TEATRO NACIONAL D. MARIA II  
- SALA GARRETT
4 E 5 DE MAIO ÀS 19H (TER, QUA)

e dezenas de marionetas para ecoar o poder dos oceanos. Uma baleia 
branca esquiva, personagens gigantescos e vídeo para nos confundir 
e espantar: é todo um universo poético que se desenrola perante nós, 
no palco. Rodeada pela sua companhia Plexus Polaire, à qual gosta de 
chamar de “Babel flutuante”, Yngvild questiona o destino e oferece uma 
viagem obscura e misteriosa a todas as almas humanas.

“O meu avô era marinheiro. Ele tinha uma mulher nua tatuada no 
braço e lembro-me do seu cheiro a peixe e sal, a alcatrão e tabaco. O meu 
avô veio de uma ilha na costa oeste da Noruega, um pequeno porto cheio 
de navios e línguas estrangeiras, pescadores, marinheiros e crianças à 
espera de pais que nunca voltaram do mar (...). Um cemitério tão árido e 
rochoso que, para poderem enterrar os mortos, tiveram de o encher com 
a terra que servia de lastro aos navios que vinham comprar o peixe seco 
e salgado. Os meus antepassados estão, portanto, enterrados com terra 
vinda de Portugal.”

-Yngvild Aspeli

“Tão bem conseguido, tão belo e visual, tão profundo e tão completo 
que tenho dificuldades em encontrar palavras (...).”

-Amund Grimstad, Klassekampen
 
“Porque são elas [as marionetas] que reivindicam a parte principal, 

plástica e dramatúrgica. Sozinhas, ou em grupo, são impressionantes na sua 
conceção e manipuladas com um virtuosismo e fluidez notável (...)."

-Vincent Bouquet, Sceneweb

Bilhetes: 9€ a 16€ 

ESPETÁCULO DE ABERTURA DO FIMFA LX21 
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Yngvild Aspeli nasceu na Noruega e vive em França, desde 2003. 
Desenvolve um universo visual que junta suavidade e crueldade. Através 
de imagens e palavras, sons e gestos, imaginação e matéria, dá vida aos 
sentimentos mais ocultos e coloca no centro da sua investigação artística 
a relação entre o ator-manipulador e a marioneta.

Formou-se na École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq em 
Paris, e na École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de 
Charleville-Mézières (ESNAM). Fundou a companhia Plexus Polaire em 
2008, a qual agrupa uma forte equipa com vários anos de colaboração, e 
novos artistas consoante as criações. Criou cinco espetáculos no seio da 
Plexus Polaire: Signaux (2011), Opéra Opaque (2013), Cendres (2014), 
Chambre Noire (2017) e Moby Dick (2020). Chambre Noire foi um dos 
grandes sucessos do FIMFA Lx19, bem como Cendres, apresentado no 
FIMFA Lx17 e que tem estado em digressão pelo mundo inteiro; Opéra 
Opaque esteve presente no FIMFA Lx13.

Yngvild trabalha como atriz e marionetista, e também constrói 
máscaras e marionetas para diferentes companhias em França, Noruega 
e Inglaterra. Desde setembro de 2016 é artista associada de Le Théâtre, 
Scène Conventionnée d’Auxerre. No início de 2017, torna-se artista 
cúmplice do EPCC Bords 2 Scènes de Vitry-le-François. A partir de 2018, 
é artista associada de Le Mouffetard - Théâtre des Arts de la Marionnette 
em Paris. Anteriormente, de 2012 a 2015, foi artista associada da 
Compagnie Philippe Genty e da MCNN, Maison de la Culture de Nevers 
et de la Nièvre. Yngvild decidiu sediar a sua companhia em Nevers, e 
depois em Auxerre, escolhendo desenvolver as artes da marioneta em 
ligação com o território Bourgogne-Franche-Comté, enquanto continua 
permanentemente em digressões internacionais.

BIO

The 21st edition of FIMFA opens at Teatro Nacional with Moby Dick! 
Absolutely not to be missed the new show by Yngvild Aspeli, which 
stages this magnificent monster of literature with seven puppeteers, 
fifty puppets, video projections, a submerged orchestra and a life-size 
whale. Moby Dick invokes the legend of the white whale and explores 
the mysteries of the human soul confronted with the vastness of the 
ocean. After the worldwide success of Chambre Noire, the director and 
puppeteer Yngvild Aspeli returns to FIMFA with her new creation. The 
story of a whaling expedition but also of an obsessive search, which 
led an entire crew to their tragic destiny. A magic novel, in which, in 
the face of the immensity of the sea, it reveals an investigation into the 
unexplained mysteries of life and a dizzying dive inside the human soul. 
Drawing on this almost mythical tale, the Norwegian artist presents 
on stage the men and women who have disappeared at sea and lets us 
hear their stories.

“So accomplished, so beautiful and visual, so profound and so 
complete that I have difficulty finding words (...).” 

- Amund Grimstad, Klassekampen
Yngvild Aspeli has been living in France since 2003. She studied at 

the Lecoq school in Paris before attending France’s prestigious ESNAM 
international puppetry school in Charleville-Mézières. She develops a 
visual universe that likes to mix softness and cruelty. Through images, 
sounds and gestures, imagination and matter, Yngvild gives life to the 
most hidden feelings. An approach centred around the double presence 
of the actor, in relation to the life-sized puppets. Yngvild created her 
company, Plexus Polaire in 2008 and has been performing successfully 
all over the world.

ENGLISH
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CHAIKA
Belova-Iacobelli (BE-CL)

Encenação Direction: Natacha Belova, Tita Iacobelli Olhar exterior Outside eye: Nicole Mossoux Cenografia Set design: Natacha Belova Interpretação Performer: 
Tita lacobelli Assistente de encenação Assistant director: Edurne Rankin Assistente de dramaturgia Dramaturgical assistant: Rodrigo Gijón Assistente 
de cenografia Set design assistant: Gabriela González Desenho de luz Lighting design: Gabriela González, Christian Halkin Construção de cenografia Set 
construction: Guy Carbonnelle, Aurélie Borremans Desenho de som Sound design: Gonzalo Aylwin, Simón González Música (inspirada na canção La Pobre Gaviota de 
Rafael Hernández) Music (based on Rafael Hernández's song La Pobre Gaivota): Simón González Técnico de luz e som Sound and light technician: Franco Peñaloza 
Produção Production: Javier Chávez, Ifo Asbl Fotografias Photography: Michael Gálvez, Simon Breeveld Apoios Support: Fédération Wallonie Bruxelles-arts de la 
scène-service interdisciplinaire Coprodução Coproduction: Mars-Mons arts de la scène, Théâtre des Martyrs, Atelier Jean Vilar // Chaika é uma produção Ifo Asbl, com o 
apoio do is an Ifo Asbl production, made with the support of the Fondo Nacional para el Desarrollo Cultural y las Artes National do Chile Técnica Technique: Manipulação 
à vista, marioneta de tamanho humano Full-view manipulation, life-size puppet Idioma Language: Espanhol, com legendagem em português Spanish, with Portuguese 
subtitles Público-alvo Age guidance: +12 Duração Runs: 60 min.

Um espetáculo a solo para uma atriz e uma marioneta de tamanho 
humano. Tita Iacobelli passa de um papel para outro com um virtuosismo 
prodigioso e uma sucessão de interpretações extraordinárias. 

Nos bastidores de um teatro, uma atriz no crepúsculo da sua carreira 
tenta recordar-se: o que está ali a fazer? Uma mulher aproxima-se e 
lembra-a do motivo da sua presença: interpretar o papel de Arkádina em 
A Gaivota de Tchékhov. Este será o seu último papel. 

Um adeus aos palcos para mergulhar na sua vida passada, para se 
voltar a ligar com a jovem atriz que era. Embora a sua memória esteja 
a desaparecer e não saiba muito bem qual é o seu papel, fará tudo para 
representar a peça. Tenta acompanhar os diálogos, mas perde-se nas 
memórias dos tempos, quando ainda era famosa no papel da jovem 
heroína Nina. No seu declínio, reflete sobre o teatro, o medo do palco, 
o medo do esquecimento, a reforma que se aproxima e as sombras dos 
amores do passado. Misturam-se ficção e realidade, passado e futuro, 
esperança e desilusão.

Livremente inspirado em A Gaivota de Anton Tchékhov, este 
espetáculo é construído em tensão permanente, entre uma obra-prima 
do teatro clássico, o teatro de marionetas e o movimento coreografado.

Chaika recebeu três prémios no Chile em 2018: Melhor Espetáculo 
e Melhor Atriz pelo Círculo de Críticos de Arte do Chile, e Melhor 
Encenação, Prémios Clap, por votação do público. Em 2020, recebeu o 
Prémio Belga Maeterlinck de la Critique - Melhor Espetáculo a Solo.

"É uma lição de escrita, de interpretação e manipulação, e um 
trabalho profundamente comovente. Chaika é um exercício magistral 
no uso da marioneta e nas possibilidades em que ela se desdobra. Todos 
os amantes do teatro, sem exceção, deveriam ter a oportunidade de ver 
este espetáculo, mesmo que seja apenas por este motivo."

-Mathieu Dochtermann, Toute la Culture

ESTREIA NACIONAL

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  
- SALA MÁRIO VIEGAS
7 E 8 DE MAIO ÀS 19H30 (SEX, SÁB)
9 DE MAIO ÀS 16H (DOM)

"Uma ode à vida e ao teatro, Chaika é um espetáculo magnífico, 
onde a marioneta atinge um nível de qualidade artística e notável força 
poética." 

-Dominique Mussche, RTBF Culture

Bilhetes: 6€ a 12€ 

A atriz e encenadora chilena Tita Iacobelli e a marionetista belgo-
russa Natacha Belova conheceram-se em Santiago do Chile no Festival 
La Rebelión de los Muñecos, em 2012. Em 2015 criaram um laboratório 
para pesquisar o teatro de marionetas contemporâneo. No final desta 
experiência decidiram criar um espetáculo. Chaika é a primeira criação 
da companhia Belova-Iacobelli, criada durante as residências artísticas 
realizadas em Buenos Aires, Santiago e Bruxelas, e apresentada pela 
primeira vez em 2018, no Festival La Rebelión de Los Muñecos. Desde 
a sua estreia, para além dos prémios recebidos, tem sido aclamada pela 
crítica e pelo público.

Natacha Belova, historiadora de formação, nasceu na Rússia e vive na 
Bélgica desde 1995. Começou por se destacar como figurinista nas artes 
performativas na Bélgica e no estrangeiro. Desenvolve diversos projetos 
relacionados com o teatro, mas também na área da dança, circo, cinema 
e ópera. Trabalhou durante dezanove anos como figurinista, cenógrafa 
e marionetista, com diferentes encenadores. Nos últimos anos, realizou 
inúmeras ações de formação em quinze países de três continentes. Em 
2016 criou em Bruxelas o seu próprio centro de pesquisa e formação - 
Ifo Asbl. Dirigiu um dos workshops do Projeto Funicular, programa de 
formação internacional desenvolvido pela Tarumba, no Teatro Nacional 
D. Maria II.

Tita Iacobelli iniciou o seu percurso artístico em 2001. Em 2003 
ganhou o prémio de melhor atriz no festival de Nuevos Directores. 
Trabalha desde 2005 na companhia de teatro e marionetas Viajeinmóvil, 
juntamente com Jaime Lorca, como atriz, coencenadora e professora em 
workshops de manipulação de marionetas. Com obras como Gulliver e 
Otelo, entre outras, percorreu vários palcos pela América e Europa.

BIO
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ENGLISH

A solo performance for an actress and a life-size puppet. Tita 
Iacobelli moves from one role to another with prodigious virtuosity, in 
a brilliant acting and a succession of extraordinary roles.

In the backstage of a theatre, an old actress in her twilight years 
wonders what she is doing there. A woman comes up to her and 
reminds her the meaning of her presence: to play the role of Arkadina 
in Chekhov’s The Seagull. It will be her last role. A farewell to the 
stage to immerse herself in her past-life, to reconnect with the young 
actress that she was. Although her memory is fading away, and she 
wonders about the meaning of her existence, she is determined to 
carry out the performance. She tries to follow the dialogues but gets 
lost in her memories of the times when she was still famous in the role 
of the young heroine Nina. In her downfall, she reflects upon theatre, 
the stage fright, the fear of oblivion, the approaching retirement and 
the shadows of past loves. Chaika was awarded with several prizes 
and received the Belgium prize Maeterlinck de la Critique - Best Solo 
performance, 2020.

In 2012, Chilean actress and stage director Tita Iacobelli met the 
Belgo-Russian puppeteer Natacha Belova in Santiago, Chile, at the 
La Rebelión de los Muñecos festival. In 2015, again in Santiago they 
created a theatre laboratory experimenting with modern puppet 
theatre. When the experience was over, they decided to develop a play 
together. Chaika is the Belova-Iacobelli company’s first creation. The 
process took place during four residencies in Buenos Aires, Santiago 
and Brussels. They presented their work for the first time in 2018 at 
the La Rebelión de Los Muñecos festival. Since its premiere, in addition 
to the awards received, the play has been acclaimed by critics and the 
audience.
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TEATRO DOM 
ROBERTO
Limite Zero (PT)

Autoria Authorship: Tradição popular Popular tradition Ator-manipulador Puppeteer: Raul Constante Pereira Técnica Technique: Marionetas de luva Glove puppets 
Idioma Language: Português Portuguese Público-alvo Age guidance: Famílias e público em geral a partir dos 3 anos Family-friendly +3 Duração Runs: 20 min.

O Teatro Dom Roberto faz parte das recordações da nossa infância, 
quando éramos surpreendidos em jardins, praças, feiras ou praias, e 
ficávamos a sonhar com as proezas inimagináveis que acabávamos de 
ver numa barraquinha, com lutas e outras recriações, e o Dom Roberto 
como o grande herói! Não faltavam também os gritos e gargalhadas que 
soltávamos e a curiosidade que sentíamos pelo marionetista que falava 
com uma voz estridente, devido à utilização da palheta. Raul Constante 
Pereira transporta-nos para junto dos saudosos Robertos. E agora é 
imaginar as pauladas e as zangas!

O Barbeiro
No dia do seu casamento, Dom Roberto resolve ir ao barbeiro para 

fazer a barba. Ao longo de muitas peripécias, o barbeiro executa a sua 
tarefa e, finalmente, apresenta a conta. D. Roberto recusa-se a pagar. 
Lutam e D. Roberto acaba por matar o barbeiro. Vem a morte buscar a 
vítima e pretende levar D. Roberto consigo. Luta de vida ou morte que, 
naturalmente, D. Roberto vence, matando a própria morte.

A Tourada
Não contendo propriamente um enredo dramático, esta peça 

descreve-nos as diferentes fases de uma corrida de touros à portuguesa, 
com as suas personagens típicas: o campino, o toureiro e, é claro, o touro!

MUSEU DE LISBOA 
- PALÁCIO PIMENTA 
8 E 9 DE MAIO ÀS 12H E 16H30 (SÁB, DOM)

Entrada livre*

Raul Constante Pereira aprendeu a arte do Teatro Dom Roberto com 
João Paulo Seara Cardoso.

Estudou Artes Plásticas/Escultura na FBAUP. Desde 1984, como 
marionetista, encenador e artista plástico, participou em projetos de 
teatro, televisão e artes plásticas com as mais diversas instituições. É 
diretor artístico da Limite Zero Associação Cultural, organismo cultural 
voltado para a concretização de iniciativas em diversos domínios 
artísticos. A atividade estende-se à produção de espetáculos de teatro e 
de formas animadas, produção vídeo e à formação. A companhia assume 
o seu espaço como lugar de cruzamento de linguagens artísticas.

BIO

ENGLISH

The Teatro Dom Roberto has been performed for about three 
centuries at fairs, pilgrimage spots, beaches and streets. The Portuguese 
glove puppet Dom Roberto is the cousin of Punch, Polichinelle, 
Pulcinella, Petrouska... The puppeteer uses a swazzle in his mouth 
to amplify his voice and produce remarkable sound effects. A unique 
opportunity to see this Portuguese traditional puppet!

Raul Constante Pereira learned the art of Teatro Dom Roberto with 
João Paulo Seara Cardoso. He is the artistic director of Limite Zero 
Associação Cultural, a cultural organization focused on implementing 
initiatives in several artistic fields. The activity extends to the 
production of theatre and animated form shows, video production and 
training. The company assumes its space as a place for crossing of 
artistic languages.

*Sujeita à lotação do espaço. Reservas: reservas@museudelisboa.pt
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PETITES 
FABLES 
Agnès Limbos - Cie Gare Centrale (BE)

Criação, encenação e interpretação Creation, direction and performer: Agnès Limbos Com a preciosa colaboração de With the precious collaboration of: 
Françoise Bloch Apoio na construção da cenografia - adereços e técnica no início da criação Support for building the set - props and technician for the 
premiere: Guy Thérache Assistência técnica no início da criação Assistant technician for the premiere: Antoine Clette Apoio na construção de adereços - 
costura Support in the construction of the props and sewing: Véronique Gihoul Figurinos Costumes: Françoise Colpé Fotografias Photography: Alice Piemme, Guy 
Thérache Técnico Technician: Nicolas Thill Agradecimentos Acknowledgements: Didier Caffonnette, Natacha Belova, Mark Elst, Eddy Kreptowski, Anne-Marie Loop, 
Olindo Bolzan, Marie Kateline Rutten, Alain Moreau, Didier de Neck, Isabelle De Busschère, Samy, Joachim // Festival Des Pieds et des Mains de Genappe, La Courte 
Échelle de Liège, Centre Nerveux d’Ottignies, Centre Culturel du Brabant Wallon Técnica Technique: Teatro de objetos Object theatre Idioma Language: Algumas 
palavras em inglês, francês e espanhol Some words in English, French and Spanish Público-alvo Ages guidance: +8 Duração Runs: 50 min.

Cada país tem o seu próprio estilo. Cada país tem a sua pequena fábula. 

Uma viagem ao mundo em miniatura com quatro pequenas fábulas 
que são como um diário de viagem. Contos imaginários que se passam 
em diferentes países. Imagens fortes ilustram o estado do mundo: "Aqui, 
está tudo bem. Mas ali... não sei. Mas comigo, aqui, está tudo bem." A 
conceituada Agnès Limbos, a papisa do teatro de objetos, regressa ao 
FIMFA e mostra-nos o seu universo selvagem, onde reúne fantasia e 
realidade, crítica social, tragédia e humor há mais de 30 anos. Um teatro 
de objetos para saborear com satisfação.

Quando as coisas ficam fora de controlo uma grande faca é ‘plantada’ 
na mesa com um gesto de raiva, enquanto pequenos corações vibram 
em momentos de felicidade. Descobrimos: que os caçadores não têm 
escrúpulos. Que muitas vezes estão armados com uma faca. Que esta faca 
é usada para cortar, para dividir. Que um corte deixa sempre uma marca. 
Que esta marca não impede o sol de brilhar. Que quando o sol brilha, os 
corações incham. Que corações assim são muito fortes. Que esta força 
pode ser usada para enganar. Para sermos astutos com os caçadores. Um 
espetáculo que atinge o nosso coração com as suas facas bem afiadas.

Petites Fables é uma criação de 1998 e um espetáculo de antologia 
do teatro de objetos, que mantém mais do que nunca a sua atualidade.

Menção especial do júri em Huy, Rencontres Theatre Jeune Public, 
1998; Coup de cœur de la presse em Huy, Rencontres Theatre Jeune 
Public, 1998; nomeado para o prémio Blikfelderprijs em Zurique, 2000.

TEATRO DO BAIRRO
12, 13 E 14 DE MAIO ÀS 19H (QUA, QUI, SEX) 

Bilhetes: 6€ a 10€

Agnès Limbos desenvolve uma abordagem pessoal como atriz-criadora. 
Através de uma linguagem visual em constante evolução, diverte-se a reunir, 
no universo por ela inventado, fantasia e realidade, tragédia e humor.

Agnès Limbos nasceu em Huy, na Bélgica, e passou parte da sua infância 
em África. Estudou Ciências Políticas e Filosofia. Após um percurso 
autodidata, que incluiu o trabalho como marionetista no Thèâtre Toone em 
Bruxelas, e atriz no Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles, ingressou 
na escola de Jacques Lecoq em Paris. Depois de várias colaborações com 
muitas companhias e criadores fundou a Cie Gare Centrale em 1984, tendo-
se especializado numa forma teatral particular: o teatro de objetos. Em mais 
de trinta anos a companhia criou um importante repertório, apresentado 
em todo o mundo. Desde a sua criação, os espetáculos têm sido distinguidos 
em numerosos festivais internacionais, e já foram apresentados em mais de 
vinte e cinco países. Agnès trabalha como autora, encenadora e professora, 
tendo lecionado na École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, 
entre outras instituições, acompanhando jovens criadores no seu percurso 
artístico. Os seus espetáculos já foram por diversas vezes apresentados 
no FIMFA, desde 2008, e dirigiu também três workshops no âmbito do 
Projeto Funicular, programa de formação internacional desenvolvido pela 
Tarumba. 

BIO

ENGLISH

Each country has its own style. Each country has its own small 
fable. Four small fables that are like a travel diary. Imaginary tales 
which take place in different countries. Strong images illustrate the 
state of the world: "Here, everything is fine. But over there... I don't 
know. But with me, here, everything is fine." The renowned Agnès 
Limbos returns to FIMFA and shows us her wild universe, where she 
has brought together fantasy and reality, social criticism, tragedy and 
humor for over 30 years. An object theatre to taste with satisfaction.

ESTREIA NACIONAL

Agnès Limbos is regarded as “the popess of object theatre” for her 
singular work. She was born in Huy, Belgium, in 1952, and spent part 
of her childhood in Africa. She discovered the miniature objects given 
away with Bonux washing powder. She studied Political Sciences and 
Philosophy, but she preferred the streets of the world to the University. 
Agnès founded the company Gare Centrale in Brussels in 1984. Her 
shows have been seen in numerous theatre festivals and have been 
presented in over 25 countries. She works as a writer, actor, director, 
teacher and she has been mentoring young creators throughout their 
artistic process. Her shows have been presented several times at FIMFA 
and she has directed three workshops in the frame of Funicular Project, 
an international training programme organized by A Tarumba.
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BRANCO COMO 
A NOITE E  
CLARO COMO 
O PRETO
Thalias Kompagnons (DE)

Ideia e interpretação Idea and performer: Joachim Torbahn Encenação Direction: Tristan Vogt Coprodução Coproduction: Tafelhalle in the Kunstkulturquartier, 
Nuremberg Fotografias Photography: Jutta Missbach, Bruno Weiss Técnica Technique: Pintura ao vivo Live painting Idioma Language: Inglês, com tradução 
simultânea em português de English, with Portuguese simultaneous translation by Luís Hipólito Público-alvo Age guidance: +4 Duração Runs: 45 min.

ESTREIA NACIONAL

LU.CA - TEATRO LUÍS DE CAMÕES
14 DE MAIO ÀS 10H30 E 14H30 (SEX) - ESCOLAS
14 DE MAIO ÀS 18H (SEX) | 15 E 16 DE MAIO ÀS 
11H30 (SÁB, DOM) - FAMÍLIAS

Bilhetes: 3€ a 7 €

Thalias Kompagnons foi fundada em 1990 por Tristan Vogt e Joachim 
Torbahn. Em 1997 a companhia (em parceria com Theater Salz & Pfeffer) 
abriu o seu próprio teatro em Nuremberga. Thalias faz diversas tournées 
e atua frequentemente em festivais internacionais por todo o mundo.

Joachim Torbahn estudou Arte em Viena e trabalhou como cenógrafo 
para diversos teatros e óperas. Constrói a cenografia e as marionetas 
para os Thalias Kompagnons e participa nos espetáculos também como 
marionetista. Tristan Vogt estudou Literatura Alemã e Sociologia e 
é, desde 1990, marionetista profissional, autor e encenador. Ambos 
os membros são professores convidados da Ernst Busch School for 
Performing Arts (no departamento de Teatro de Marionetas) em Berlim.

No FIMFA já tivemos várias oportunidades de ver as suas criações, 
como por exemplo, a ópera A Flauta Mágica, em 2011. Os seus 
espetáculos misturam frequentemente marionetas, pintura, máscaras, 
objetos e projeções de vídeo. Com as suas produções de teatro/pintura 
- pintura ao vivo/música, criaram uma síntese especial de arte e teatro.

BIO

ENGLISH

Preto e Branco. Claro e Escuro. 

Um espetáculo surpreendente sobre a luz e a escuridão, frente e 
verso, dar e receber. Um quadro negro e um balde de tinta branca é 
tudo o que é necessário para uma viagem fantástica com pintura ao vivo 
que ganha vida - e para descobrir como os opostos se podem unir para 
construir o mundo.

O preto e o branco são as cores que interpretam os papéis principais, 
apenas com algumas pinceladas, manchas e nuvens de borrifadores. A 
partir de uma linha, o ponto branco transforma-se num coelho, numa 
casa, numa baleia ou num gato. E as imagens mudam constantemente. 

Equipados com pincéis e espátulas, os dois opostos embarcam numa 
aventura criativa, onde nem um único espaço fica por pintar! Uma 
viagem de descoberta para viajantes destemidos e curiosos.

"É incrível o quão pouco é necessário para criar imagens que 
surpreendam e encantem os espectadores jovens e adultos (...). Um jogo   
incrível com primeiros planos e fundos, reflexos, luzes e sombras. Desta 
forma, a imaginação é habilmente estimulada com a imaginação.”

-Nürnberger Nachrichten

Black and white. Bright and dark. An astounding play on light and 
dark, front and back, giving and taking. A blackboard and a bucket of 
white paint: that’s all it takes for a spirited session of painting – and 
to experience how the world is created out of opposites. A voyage of 
discovery for curious and intrepid travellers.

Thalias Kompagnons was founded in 1990 by Tristan Vogt and 
Joachim Torbahn as a professional freelance touring company. In 1997 
the company (in partnership with Theater Salz & Pfeffer) opened their 
own theatre in Nurnberg, Germany. The company tours to festivals 
both nationally and internationally. At FIMFA they already presented 
several creations, such as the opera The Magic Flute, in 2011. Their 
productions present an interesting mix between puppets, theatre, 
painting, music and animation and with their shows of theatre/
painting – live painting/music they have created a special synthesis of 
art and theatre.
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THE PUPPET
-SHOW MAN
Yeung Faï (CH-FR)

Conceção, ator-manipulador e marionetas Concept, puppeteer and puppets: Yeung Faï Encenação Direction: Eric Domenicone Conceção do castelet Puppet 
booth: Michel Klein Desenho de luz Lighting design: Marc Laperrouze Produção Coproduction: Le Manège Maubeuge - Scène Nationale Coprodução Coproduction: 
Perth International Arts Festival Fotografias Photography: Kalimba M Técnica Technique: Marionetas de luva tradicionais chinesas Chinese glove puppets Idioma 
Language: Sem palavras Without words Público-alvo Age guidance: +8 Duração Runs: 50 min.

Marionetas tradicionais de luva chinesas realizam várias cenas de 
cortar a respiração, e revelam a extraordinária manipulação e destreza 
do mestre Yeung Faï. O tigre devora o monge afável, os estudantes 
enfrentam-se numa luta dramática de lança e espada, pratos rodam 
loucamente sem se partirem, casais apaixonam-se e desapaixonam-se... 

 
Yeung Faï é o último descendente de uma dinastia de marionetistas 

(cinco gerações e vários séculos de manipulação). Pratica incansavelmente 
a sua arte, tornando-se no mestre incontestável de marionetas de luvas 
chinesas. Graças ao seu virtuosismo, é capaz de expressar com grande 
precisão o estado de espírito, temperamento e sentimentos das personagens 
que manipula.

Na sua bagagem, espalhada num "palco improvisado", transporta um 
legado de marionetas e uma experiência peculiar e não convencional. 
Se inicialmente a sua personagem parece perdida no nosso mundo 
contemporâneo, o mestre é revelado quando as malas se abrem e espalham 
o seu conteúdo de histórias improváveis para os nossos olhos modernos.

The Puppet-Show Man oferece-nos o que a história lhe legou: uma 
impressionante lição de manipulação, humor e humanidade. 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL  
- SALA MÁRIO VIEGAS
14 DE MAIO ÀS 19H30 (SEX)
15 E 16 DE MAIO ÀS 16H (SÁB, DOM)

Bilhetes: 6€ a 12€

Yeung Faï nasceu em 1964. É a quinta geração de uma grande família 
de marionetistas chineses. Foi iniciado na manipulação de marionetas 
de luva chinesas com a idade de 4 anos, pelo seu pai, um dos maiores 
mestres, que acabou por ser perseguido durante a Revolução Cultural, 
o que deixará marcas indeléveis na sua prática artística. Marcado para 
sempre por esta história familiar, Yeung Faï pratica incansavelmente a 
manipulação e a construção de marionetas, apresentando-se por todo 
o mundo. Atualmente, vive em França, e ensina regularmente na École 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières.

Artista apaixonado, produz espetáculos cheios de poesia, humor e 
beleza, por vezes com um olhar político sobre a sua China natal, com 
espetáculos que surpreendem públicos de todas as idades.

Depois de ter sido apresentado um documentário sobre este criador 
no FIMFA Lx16, esta é uma oportunidade única de o ver atuar ao vivo.

BIO

ENGLISH

Traditional Chinese glove puppets perform a series of breath-taking 
scenes and reveal the extraordinary manipulation and dexterity of the 
master Yeung Faï. The tiger devours the affable monk, students clash in 
a dramatic spear and sword fight, plates twirl without ever smashing, 
couples fall in and out of love... Yeung Fai, the last member of a 
puppeteer dynasty (5 generations and several centuries of practice), 
is unrelenting in the pursuit of his art and has become a celebrated 
and unchallenged master of Chinese glove puppets, a virtuoso able to 
express most accurately the state of mind, temper and feelings of the 
characters he manipulates.

Born in China in 1964, Yeung Fai represents the fifth generation of 
a great family of Chinese puppeteers. Yeung Fai was trained from the 
early age of four by his father, a Chinese master puppeteer who was a 
victim of the Cultural Revolution. This left indelible marks on the son’s 
art, unrelentingly pursues it, now an unchallenged master of puppet 
manipulation and making. Yeung Faï today lives in France and teaches 
regularly at École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières. A passionate artist, he presents shows full 
of poetry, humour and beauty all over the world. FIMFA Lx16 has 
presented a documentary about this creator and now this is a unique 
opportunity to see him perform live. 

ESTREIA NACIONAL
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CONCERTO PARA 
UMA ÁRVORE
Fernando Mota (PT)

Criação e interpretação Created and performed by: Fernando Mota Produção e coordenação Production and coordination: Violeta Mandillo Operação técnica 
Technical operation: Catarina Côdea Fotografias Photography: Mário Melo Costa No âmbito de In the frame of: Projeto Embrião/FIMFA Lx - Festival Internacional de 
Marionetas e Formas Animadas/A Tarumba Técnica Technique: Objeto sonoro Sound object Público-alvo Age guidance: +8  Duração Runs: Aprox. Approx. 35 min.

Concerto para uma Árvore marca o início de uma pesquisa à volta de 
objetos sonoros e instrumentos musicais experimentais criados a partir 
de árvores e outros materiais naturais. 

O instrumento Hárvore foi criado a partir de um carvalho cortado 
numa limpeza de terrenos na Serra de Montemuro em fevereiro de 
2020. Durante a quarentena esta pequena árvore foi-se lentamente 
transformando num instrumento musical, com cordas esticadas entre os 
seus ramos e sinos em lugar de flores. É tocado com as mãos, pauzinhos 
chineses, arco de violino, powerball, slide, pedras e troncos. 

Este e outros instrumentos desta pesquisa, como a Ramira e a 
Birdcage, fazem parte de um concerto que é a primeira paragem de 
um caminho que se adivinha longo e que englobará outras ramificações 
como os sistemas de comunicação e simbiose entre plantas e árvores e a 
pesquisa poética sobre a velhice e a memória.

A convite do FIMFA, Fernando Mota apresenta Concerto para uma 
Árvore, numa nova adaptação.

TEATRO DO BAIRRO 
18 DE MAIO ÀS 21H (TER) 

Bilhetes: 6€ a 10€

Fernando Mota é músico, compositor, inventor de instrumentos 
experimentais, criador de objetos sonoros, artista multidisciplinar e 
autor de vários espetáculos, como Mapa (estórias de mundos distantes), 
Photomaton, Peixe Lua e Quando o homem lavrava o mar. Nos seus 
espetáculos utiliza a música, o teatro, o vídeo e as artes plásticas para 
criar objetos multidisciplinares únicos e transversais.

O seu universo musical resulta do cruzamento de diversas 
linguagens, geografias e ferramentas, como o estudo de instrumentos 
tradicionais portugueses e de outras culturas, a construção de 
instrumentos experimentais e objetos sonoros, a utilização de elementos 
da natureza e sons do quotidiano nas suas composições e a manipulação 
e experimentação sonora através da informática e da eletroacústica.

Desde 1994 que compõe música para teatro, dança e cinema de 
animação, tendo colaborado com diversos diretores, companhias e 
produtoras. Algumas destas criações ganharam diversos prémios 
nacionais e internacionais.

BIO

ENGLISH

Concerto para uma Árvore (Concert for a Tree) marks the beginning 
of a research on sound objects and experimental musical instruments 
created from trees and other natural materials. The Hárvore instrument 
was created from an oak tree cut in a land clearing at the Serra de 
Montemuro in February 2020. During quarantine the oak was slowly 
transformed into a musical instrument, with strings stretched between 
its branches and bells as leaves. It is played with hands, violin bow, 
powerball, guitar slide, stones and sticks.  

Fernando Mota is a musician, a composer, an inventor of 
experimental instruments, a creator of sound objects and the author 
of various shows. Most of his shows share the use of music, theatre, 
video, visual arts and other artistic areas that result in unique objects 
and cultural crossovers. As a composer and performer, he has also 
collaborated with theatre, dance, cinema and other visual arts 
productions, often creating experimental musical instruments or sound 
objects for these. His instruments and objects have gained a symbolic 
and metaphorical level, often conveying themselves the theatrical or 
narrative discourse.
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AUTO DA CRIAÇÃO 
DO MUNDO 
Bonecos de Santo Aleixo (PT)

Atores-manipuladores Puppeteers: Ana Meira, Gil Salgueiro Nave, Isabel Bilou, José Russo, Vítor Zambujo Acompanhamento musical Musical accompaniment: 
Gil Salgueiro Nave Fotografias Photography: Paulo Nuno Silva Técnica Technique: Marionetas de varão Rod puppets Idioma Language: Português Portuguese 
Público-alvo Age guidance: +6 Duração Runs: 70 min.

TEATRO TABORDA
18 E 19 DE MAIO ÀS 19H (TER, QUA)

Bilhetes: 8 €

BIO

ENGLISH

Pela quinta vez no FIMFA, Senhoras e Senhores, os Bonecos de Santo 
Aleixo! Únicos no mundo, ingénuos, puros, malandros e irreverentes... 
ninguém do público estará a salvo das suas piadas!

Estes títeres tradicionais do Alentejo parecem ter tido a sua origem 
na aldeia que lhes deu o nome. São marionetas de varão, manipuladas 
a partir de cima, à semelhança das grandes marionetas do Sul de Itália 
e do Norte da Europa, mas diminutas, entre 20 e 40 centímetros, feitas 
de madeira e cortiça, vestidas com um guarda-roupa que permite, como 
no teatro naturalista, identificar as personagens da fábula contada. O 
essencial dos meios utilizados é composto por um lugar de representação 
chamado “retábulo”, construído em madeira e tecido florido, 
reproduzindo um palco tradicional em miniatura, com pano de boca, 
cenários pintados e iluminado com candeias de azeite. Possui uma rede 
dupla de cordéis, colocada verticalmente entre os Bonecos e o público.
Os manipuladores estão ocultos por panos de chita. A música, guitarra 
portuguesa e cantigas, é interpretada ao vivo e os textos, transmitidos 
oralmente, resultam de uma fusão entre a cultura popular e uma escrita 
erudita. O repertório consiste em peças de tradição secular, de teor 
basicamente religioso, para além de outras, cujos textos pertencem, em 
geral, à chamada literatura de cordel. A representação inicia-se sempre 
com o Baile dos Anjinhos ou Contradança. As figuras carismáticas são o 
Padre Chancas e o Mestre Salas, que, por tradição, tem uma moca, com 
a qual castiga ou abraça o Padre, enquanto este prega.

For the fifth time at FIMFA, Ladies and Gentlemen, the Bonecos 
de Santo Aleixo! Unique in the world, naive, pure, malicious and 
irreverent... These traditional puppets from the Alentejo region seem to 
have their origin in the village which gave them their name. They are 
puppets operated from above by rods, similar to the great marionettes 
of southern Italy and northern Europe, but tinier – between twenty 
and forty centimetres in height, and made of wood and cork, dressed in 
costumes which, as in the regular theatre, enable the characters in the 
story to be identified. An essential element in the performance is the set 
where it takes place, called the retable (originally a decorative screen 
behind an altar), which is built in wood and has floral hangings. It is 
a reproduction of a theatre stage in miniature, with a front curtain, 
painted scenery on cardboard, and stage lighting (an oil lamp). The 
music (Portuguese guitar) and the songs are performed live. 

The texts, based on oral tradition, presents a fusion of erudite theme 
and popular culture.

These puppet “dynasty” dates from the middle of the nineteenth 
century, but the oldest references date back to the eighteenth century. The 
puppets that are seen today belonged to the Talhinhas family for about 
three decades. In 1967 they were brought to the attention of a wider 
cultural world by Michel Giacometti and Henrique Delgado. The Bonecos 
de Santo Aleixo, property of the Évora Cultural Centre, are operated by a 
“family” comprising professional actors, which guarantees the permanent 
authenticity of the performers, and thus ensures the continuity of this 
expression of traditional Alentejo arts.

As referências mais antigas remontam ao século XVIII, mas os 
Bonecos que chegaram ao século XXI foram revelados por Michel 
Giacometti e Henrique Delgado, a partir de 1967, e terão tido origem em 
meados do século XIX. Os textos terão sido “criados” ou “reelaborados” 
por um certo Nepomucena, e transmitidos oralmente, de pais para 
filhos, bem como o estojo de bonecos, até chegarem ao casal Manuel 
Jaleca e a Antónia Maria, que os recebera dos seus antepassados. Este 
agrupamento percorria o Alto Alentejo numa carroça puxada por um 
muar, exibindo-se, geralmente, em palheiros ou celeiros. Jaleca, em 
colaboração com António Talhinhas, prossegue a tradição, acabando 
este por lhe adquirir todo o material. Em 1978 a Assembleia Distrital 
de Évora adquiriu o espólio e entregou-o ao Centro Cultural de Évora, 
que, desde 1980, fez a recolha do repertório e, através de ensaios com o 
próprio Talhinhas, formou uma nova “família” com atores profissionais. 
A pesquisa foi assegurada por Alexandre Passos que acompanhado 
por Manuel da Costa Dias garantiu também a recolha do repertório na 
primeira fase. A partir da fixação desta nova “família” dos Bonecos, a 
conclusão da recolha foi assegurada pelos atores que a constituem. 
Estes garantem a permanência do espetáculo, assegurando assim a 
continuidade desta expressão artística alentejana e única no mundo. 

Conhecidos e apreciados em todo o País, com frequentes deslocações 
aos locais onde tradicionalmente se realizava o espetáculo, os Bonecos 
de Santo Aleixo, propriedade do Centro Cultural de Évora, participam 
habitualmente em muitos eventos internacionais fora do País e são 
anfitriões da BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora.
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HOTEL PARADISO
Familie Flöz (DE)

Criação A play by: Sebastian Kautz, Anna Kistel, Thomas Rascher, Frederik Rohn, Hajo Schüler, Michael Vogel, Nicolas Witte Encenação Direction: Michael Vogel 
Interpretação Performers: Anna Kistel, Fabian Baumgarten, Daniel Matheus, Sebastian Kautz Cenografia Set design: Michael Ottopal Máscaras Masks: Thomas 
Rascher, Hajo Schüler Figurinos Costumes: Eliseu R. Weide Desenho de luz Lighting design: Reinhard Hubert Desenho de som Sound design: Dirk Schröder 
Técnicos de som Sound: Florian Mönks, Thomas Wacker Técnicos de luz Light: Sylvain Faye, Max Rux Fotografias Photography: Marianne Menke, Gabriele 
Zucca, Frederik Rohn, Michael Vogel, Simona Fossi Direção de produção Production manager: Gianni Bettucci Coprodução Co-production: Familie Flöz, Theater 
Duisburg, Theaterhaus Stuttgart

Os virtuosos da máscara alemã estão de volta com Hotel Paradiso, 
um dos grandes sucessos da companhia, apresentado no FIMFA Lx9! 
O espetáculo mais misterioso, carismático e cheio de humor negro da 
Familie Flöz. Absolutamente imperdível!

O caminho para o paraíso passa pelo inferno!

Acontecimentos muito estranhos ocorrem no tradicional Hotel 
Paradiso, uma pequena empresa familiar que se mantém de pé graças 
aos esforços da sua velha diretora. Uma fonte termal promete aliviar as 
doenças do corpo e do espírito e sobre a porta de entrada do hotel brilham 
quatro estrelas. No entanto, no céu e na terra também há nuvens escuras. 
O filho sonha com um grande amor, enquanto luta incansavelmente com 
a sua irmã pela direção do hotel. A empregada rouba os hóspedes e o 
cozinheiro não corta apenas bifes de porco... 

Quando o primeiro morto aparece, pessoal e hóspedes, sem nenhuma 
exceção, vêm-se envolvidos num turbilhão de acontecimentos fatais. 
Entre vertiginosas cadeias montanhosas abrem-se obscuros abismos, 
sem fundo, dos quais ninguém pode escapar. O destino do hotel parece 
traçado: os cadáveres nunca são bons para o negócio. 

Nunca até então a Familie Flöz tinha sido tão malvada e misteriosa. 
Um sonho alpino cheio de humor negro, sentimentos tortuosos e um 
toque de melancolia.

A Familie Flöz combina técnicas de interpretação, mímica, teatro 
de máscaras, dança, marionetas, música, acrobacias e ilusionismo para 
criar a linguagem singular da sua escrita visual e dramática.

“                    De vez em quando, um espetáculo agarra-nos desde o 
início, leva-nos numa volta de montanha-russa e deixa-nos no final da 
pista, ofegantes, a querermos fazer tudo de novo. Este é um deles.”

-The Edinburgh Evening News

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
- SALA LUIS MIGUEL CINTRA
13, 14 E 15 DE MAIO ÀS 20H (QUI, SEX, SÁB) 

A Familie Flöz foi criada em 1994 e é uma companhia internacional de 
criadores teatrais: atores, músicos, bailarinos, encenadores, construtores de 
máscaras, desenhadores de luzes e de figurinos, cenógrafos, dramaturgos e 
outros profissionais provenientes de dez países.

É uma família emocionante e bizarra, que aparentemente surgiu do 
ventre escuro da Terra através de um longo poço para alcançar a luz 
do dia pela primeira vez. Foi esta mesma imagem que colocou Familie 
Flöz no mapa do teatro internacional em 1996. Por trás desta metáfora 
está também a filosofia de um método de trabalho totalmente distinto 
deste grupo, sempre em mudança, de criadores de teatro. Cada peça é 
desenvolvida num processo de trabalho coletivo que desperta um novo 
universo, habitado por personagens e histórias que abriram o caminho 
da obscuridade até à luz.

Num constante redescobrir de disciplinas centenárias como a 
interpretação teatral, máscaras, marionetas, dança, clown, magia, acrobacia 
e improvisação, a Familie Flöz cria sucessos teatrais de uma poesia 
incomparável. A “melhor companhia alemã de comédia”, sedeada em 
Berlim, desde 2001, galardoada com numerosos prémios internacionais, 
tem encantado o público desde a Austrália até ao Zimbabwe, e da China 
ao México, em mais de trinta e quatro países. Regressa agora novamente 
ao FIMFA, depois de ter apresentado Hotel Paradiso em 2009 e ter feito a 
abertura do FIMFA em 2017, com Teatro Delusio.

BIO

“Sem palavras e de alguma forma tão expressivo, cheio de melancolia, 
mas também tão cheio de alegria; uma comédia esplêndida e muito bem 
executada.”

-The Guardian

“O público grita de entusiasmo, as pessoas batem com os pés e, quando 
acaba, ficam de pé nas cadeiras como se agradecessem aos intérpretes o 
presente que acabaram de receber. O teatro pode ser magnífico.”

-Berliner Zeitung

Bilhetes: 12€ a 15€
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The Germany’s mask-theatre virtuosos return to FIMFA with one of 
its most internationally successful shows, Hotel Paradiso. Unmissable! 
The road to heaven leads through hell. Strange things happen at 
Hotel Paradiso, a time-honoured mountain resort kept alive with 
some difficulty by an old lady and her family. While a mineral spring 
promises relief from physical and mental pain and the hotel proudly 
boasts four stars, dark clouds are nevertheless gathering in the bright 
sky. The son dreams of his great love while fighting his sister in his 
effort to gain control of the hotel. Meanwhile, the maid is in the habit of 
stealing the hotel guests' valuables, and the cook chops up much more 
than just pork... A first corpse turns up causing all the hotel's staff and 
guests to get mixed up in a turmoil of fatal events. Dark abysses open up 
between the dizzy heights, threatening to devour all of the protagonists. 
The hotel's decline seems to be inevitable, since corpses are always bad 
for business... This is a dramatic nightmare steeped in black humour 
with a hint of melancholy, the most vicious and mysterious play 
hitherto staged by the company.

Familie Flöz is an international pool of theatre makers, actors, 
musicians, dancers, directors, mask-, light-, set and costume designers, 
dramatic advisors and other good souls from ten nations. It is a moving 
yet bizarre family that apparently rose up from the dark womb of the 
earth through a long shaft to reach daylight for the very first time. It 
was this very image that put Familie Flöz on the map of international 
theatre in 1996. Through constant rediscovery of century-old disciplines 
such as acting, mask theatre, dance, clownery, acrobatics, magic and 
improvisation, Familie Flöz creates theatre experiences of a unique 
poetry. Since 2001, Berlin is the base of Familie Flöz. At FIMFA they 
presented Hotel Paradiso in 2009 and they made the opening of FIMFA 
in 2017, with Teatro Delusio.

ENGLISH
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CINDERELA
Teatro de Marionetas do Porto (PT)

Encenação, texto e cenografia Direction, text and set design: João Paulo Seara Cardoso Marionetas a partir de desenhos de Puppets from the illustrations by: 
João Vaz de Carvalho Música Music: Paul Ferrer Figurinos Costumes: Pedro Ribeiro Coordenação de movimento Movement coordination: Isabel Barros Desenho 
de luz Lighting design: António Real, Rui Pedro Rodrigues Produção Production: Sofia Carvalho Interpretação Performers: Micaela Soares, Shirley Resende, Vitor 
Gomes Operação de luz Light operation: Filipe Azevedo Assistentes de produção Production assistants: Edgard Fernandes, Pedro Miguel Castro Oficina de 
construção Construction workshop: Rui Pedro Rodrigues (coordenação e modelação coordination and modeling), Inês Coutinho (pintura painting), Nuno Valdemar 
Guedes, Filipe Garcia Construção cenográfica Set construction: Américo Castanheira, Tudo-Faço Design gráfico Graphic design: Jorge Cerqueira Fotografias 
Photography: Pedro Sardinha Apoio: Balleteatro Auditório Coprodução Coproduction: Teatro de Marionetas do Porto, Auditório de Espinho, FIMS - Chão de Oliva 
Estrutura financiada por Company sponsored by: República Portuguesa - Ministério da Cultura | DGArtes Técnica Technique: Manipulação à vista Full-view 
manipulation Idioma: Português Portuguese Público-alvo Age guidance: +3 Duração Runs: 55 min.

CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA 
- AUDITÓRIO
15 DE MAIO ÀS 16H30 (SÁB)
16 DE MAIO ÀS 11H (DOM)

Bilhetes: 6€ a 8€ 

O Teatro de Marionetas do Porto constitui-se em setembro de 1988, 
data simbólica que coincide com a apresentação da companhia na seleção 
oficial do Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières. João Paulo Seara Cardoso (1956-2010) foi o seu fundador 
e diretor artístico. Na primeira fase, o TMP centra a sua atividade na 
criação de espetáculos que resultam da pesquisa do património popular, 
destacando-se o estudo e reconstituição da antiga tradição portuguesa 
do Teatro Dom Roberto. A partir das raízes, a companhia progride na 
pesquisa de elementos de modernidade na marioneta. A prática teatral 
do TMP revela uma visão não convencional da marioneta. A pesquisa 
vai no sentido de encontrar novas formas de conceção das marionetas, 
no limite objetos cinéticos, e novas possibilidades de explorar a sua 
gramática, no que diz respeito à interpretação e à relação transversal 
com outras áreas, como a dança, artes plásticas, música e imagem. Após 
a morte de João Paulo Seara Cardoso, Isabel Barros assumiu a direção 
artística da companhia. Em 2013, a companhia inaugurou o Museu das 
Marionetas do Porto, sonho do seu fundador e, em 2016, foi também 
aberto o Pólo das Marionetas/Quinta de Bonjoia, através do qual a 
companhia tem realizado um forte trabalho de integração social com as 
comunidades locais.

BIO

ENGLISH

Esta não é uma Cinderela tradicional. Há uma reescrita, um tanto 
ou quanto anacrónica, da história tradicional, a partir das versões de 
Perrault e Grimm. Personagens saídos de outros contos de fadas caem 
do céu para dificultar a vida a Cinderela.

Há uma Bruxa-Má que detesta histórias com final feliz e um Lobo-
Mau disfarçado de GNR a patrulhar as estradas da floresta. Os Sete Anões 
são chamados para salvar a Cinderela de morte certa, na sua qualidade 
de especialistas em técnicas de salvamento de meninas envenenadas. A 
Fada-Madrinha é uma tia irascível e ajusta contas com a Bruxa-Má, num 
combate de wrestling. No final a Cinderela casa mesmo com o príncipe e 
têm imensos filhinhos, para descanso de todos.

This is not a traditional Cinderella. There is a somewhat anachronic 
rewriting of the traditional story, from the versions of Perrault and Grimm. 
Characters from other fairy tales fall from the sky to make Cinderella’s 
life difficult. There is a Bad Witch who hates stories with a happy ending 
and a Big Bad Wolf disguised as a policeman, patrolling the forest roads. 
The Seven Dwarves are called to save Cinderella from inevitable death, as 
specialists in the techniques for saving poisoned young ladies. The Fairy 
Godmother is an irascible socialite and settles a score with the Bad Witch 
in a wrestling combat. In the end, Cinderella really marries the Prince and 
they have lots of children to everybody’s relief.

Since their foundation, in 1998, Teatro de Marionetas do Porto 
produced and presented more than 40 shows. All these productions 
represent extremely diverse experiences in the contemporary puppet 
theatre, questing to find new concepts and new ways of regarding the 
interpretation and the relationship with other areas of creation. In the 
beginning, TMP was also dedicated to the study and revival of old forms 
of traditional theatre, like Teatro Dom Roberto. The artistic director 
and founder was João Paulo Seara Cardoso (1956-2010). Presently, the 
TMP is also engaged in a major project, the Puppet Museum of Oporto, 
which opened in 2013.

WORKSHOP DE ISABEL BARROS NO DIA 15 DE MAIO
Ver p. 24
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MAIAKOVSKI 
- O REGRESSO DO 
FUTURO 
Teatro de Ferro & Teatro de Marionetas do Porto (PT)

Texto Text: Vladimir Maiakovski Encenação, cenografia e sonoplastia Direction, scenography and sound design: Igor Gandra Acompanhamento artístico 
Artistic support: Isabel Barros Tradução e apoio à dramaturgia Translation and dramaturgical support: Regina Guimarães Marionetas e objetos Puppets 
and objects: Eduardo Mendes, Igor Gandra, João Pedro Trindade Percussões Percussions: João Pais Filipe Mistura e Masterização Mixing and Mastering: José 
Arantes Interpretação Performers: Carla Veloso, Eduardo Mendes, Micaela Soares, Rui Oliveira, Vítor Gomes Desenho de luz Lighting design: Filipe Azevedo 
Realização plástica e oficina de construção Plastic production and construction workshop: Eduardo Mendes, Filipe Azevedo, João Pedro Trindade, Mário Gandra, 
Rui Oliveira, Carlota Gandra, Catarina Lopes Assessoria de imprensa Press office: João Arezes Produção executiva Executive production: Carla Veloso, Sofia 
Carvalho Fotografias Photography: Susana Neves Cocriação Co-creation: Teatro de Ferro & Teatro de Marionetas do Porto Coprodução Coproduction: FITEI 2021 
Estruturas financiadas por Companies sponsored by: República Portuguesa - Ministério da Cultura | DGArtes Técnica Technique: Mista Mixed Idioma Language: 
Português Portuguese Público-alvo Age guidance: +16 Duração Runs: Aprox. Approx. 60 min. 

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL 
- SALA LUIS MIGUEL CINTRA
21 E 22 DE MAIO ÀS 20H (SEX, SÁB)

Bilhetes: 12€ a 15€ 

O Teatro de Ferro surgiu em 1999 com direção artística de Carla 
Veloso e Igor Gandra. A escolha deste nome, Teatro de Ferro, pressupõe 
uma noção de matéria primordial, resistente e ao mesmo tempo 
mutável: este processo de transformação continua a inspirar o grupo. 
O trabalho da companhia tem sido desenvolvido no campo do teatro de 
e com marionetas e objetos. É um projeto que assenta numa lógica de 
investigação em que a marioneta tem assumido um valor matricial, nas 
suas hibridações possíveis, tentadas e tentadoras. As relações, do corpo-
intérprete com o objeto manipulado e a implicação de cada espectador 
na construção desta relação, são linhas de reflexão transversais à prática 
artística do TdF. O Teatro de Ferro tem sido apoiado, desde 2003, 
pelo Ministério da Cultura, Direção-Geral das Artes. Desde 2009, Igor 
Gandra é diretor artístico do Festival Internacional de Marionetas do 
Porto.

BIO

ENGLISH

Nesta cocriação entre o Teatro de Ferro e o Teatro de Marionetas do 
Porto, as companhias portuenses laboraram em conjunto para construir 
uma máquina-do-tempo em que se imagina uma tentativa de ressuscitar 
o grande poeta Maiakovski algures numa linha temporal alternativa. Aos 
habitantes desse tempo-da-máquina vamos chamar Os do Futuro.

Nesse tempo-do-teatro está em marcha um programa experimental 
de ressurreição humana. Maiakovski é um dos humanos do passado que 
Os do Futuro desejam conhecer. Envolvido neste teatro-do-tempo, o 
poeta da revolução acaba por ser apanhado numa das suas armadilhas. 
As coisas complicam-se, mas Os do Futuro não desistem do seu desígnio, 
pois a poesia e o teatro de Maiakovski estão cheios de mensagens que 
eles assumiram que lhes eram endereçadas.

Através desta ficção, talvez pouco científica e habitada por atores 
e marionetas, vão (re)animar alguns objetos do complexo universo 
de Vladimir Maiakovski: imagens, poemas e fragmentos de peças da 
sua máquina-do-teatro. Artefactos em que descobriram alguns traços 
inconfundíveis deste autor: a rutura deliberada com as estruturas 
tradicionais e o diálogo sistemático (embora nem sempre pacífico) entre 
o ativismo político, o desejo amoroso, o trabalho da poesia e uma espécie 
de troca de correspondência constante com o futuro.

same time changeable matter: this transformation process continues 
to inspire them. The work of the company has been developed in the 
theatre of, and with, puppets and objects. They conceive their practice 
in the logic of a research in which the puppet has assumed a matrix 
value in its possible hybridizations, both tempted and tempting. The 
relationships - of the body interpreter with the manipulated object and 
the implication of each spectator in the building of this relation - are 
lines of thought that are transversal to the artistic practice of Teatro de 
Ferro. The company has the support of Ministério da Cultura, Direção-
Geral das Artes, since 2003.

In this co-creation between Teatro de Ferro and Teatro de 
Marionetas do Porto, the companies worked together to build a time 
machine in which an attempt is made to resurrect the great poet 
Maiakovski somewhere in an alternative timeline. To the inhabitants of 
that time of the machine they will call Os do Futuro [From the future]. 
They will (re) animate some objects in the complex universe of Vladimir 
Maiakovski: images, poems and fragments of pieces from his theatre 
machine. 

Teatro de Ferro was founded in 1999. The artistic directors are  
Carla Veloso and Igor Gandra. The choice of the name - Teatro de Ferro 
(Iron Theatre) - implies a notion of primordial, resistant and at the 
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BAKÉKÉ
Fabrizio Rosselli (IT-FR)

Criação e interpretação Creation and performer: Fabrizio Rosselli Olhar exterior e apoio à encenação Outside eye and direction support: Etienne Manceau 
Colaboração artística Artistic collaborations: Pierre Déaux, Christian Coumin Apoio à encenação Direction assistant: Giorgio Bertolotti Figurinos Costumes: 
Sarah Béranger Desenho de luz Lighting design: Hélène Tourmente Direção de cena Head of stage: Hélène Couet-Lannes Produção e difusão Production and 
diffusion: Claire Thevenet Administração e produção Administration and diffusion: Les Thérèses Fotografias Photography: Le Dandy Manchot Coproduções 
Coproductions: Groupe Geste - Bagnolet; Archaos, Pôle National Cirque Méditerranée; Théâtre des Franciscains - Béziers; Ville de Billom Residências artísticas 
Arstistic residencies: La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Balma; Le Lido, Centre des arts du cirque - Toulouse; Le Grain à moudre - Samatan; 
Bouillon Cube, La Grange - Causse de la Selle; La Cascade, Pôle National Cirque Auvergne-Rhône Alpes-Bourg St Andéol; Art Ensemble - Cherche Trouve - Cergy-Pontoise; 
Ax Animation-Ax-Les-Thermes; Espace Bonnefoy-Toulouse; Espace Marcel Pagnol-Villeneuve-Tolosane; Théâtre Sud-Est Villeneuve St George); Théâtre des Franciscains 
- Béziers Apoio Support: Comité Départemental de la Haute-Garonne / Occitanie en Scène Técnica Technique: Novo circo e manipulação de objetos New circus and 
objects manipulation Idioma Language: Sem palavras Without words Público-alvo Age guidance: +6 Duração Runs: Aprox. Approx. 50 min.

Neste espetáculo de novo circo e manipulação de objetos, onde não 
se usam palavras, o balde, ou bakéké no idioma havaiano, um objeto do 
quotidiano e usado pela maioria dos países e culturas do mundo, serve 
para tudo, menos para a sua função principal.

Uma personagem curiosa e aventureira multiplica construções 
geométricas, através da manipulação de baldes. Mas as suas operações 
nunca terminam como estavam planeadas... os baldes transformam-
se noutras coisas, abrindo a porta para um mundo absurdo e onírico. 
Teimoso diante do impossível, este doce sonhador oferece-nos uma 
visão cheia de humor e absurda da sua obsessão, transformando as suas 
derrotas em jogos.

Um espetáculo poético e cómico sobre a impossibilidade da perfeição.

LU.CA - TEATRO LUÍS DE CAMÕES
21 DE MAIO ÀS 10H30 E 14H30 (SEX) - ESCOLAS
21 DE MAIO ÀS 18H (SEX) | 22 E 23 DE MAIO 
ÀS 11H30 (SÁB, DOM) – FAMÍLIAS

Bilhetes: 3€ a 7€

Fabrizio Rosselli nasceu num dia chuvoso, em 1975, nos Alpes 
italianos. Passou a sua infância a correr nos campos dos vizinhos, a 
jogar futebol e a assistir a desenhos animados. Depois de trabalhar como 
pizzaiolo e carteiro, descobriu aos 26 anos a alegria de fazer malabarismo 
e, desde então, dedicou-se totalmente à sua paixão.

Formou-se em 2001 na escola de circo de Carampa (Madrid), depois 
na FLIC (Turim), para além de participar em muitos workshops de 
clown, e apresentar-se, durante dez anos em vários festivais de rua.

Em 2012, chega a Toulouse para frequentar a escola de circo Le 
Lido. Após completar o terceiro ano, criou a companhia BettiCombo, 
desenvolvendo as suas habilidades artísticas e conhecendo a cena do 
circo europeu. Ao mesmo tempo, dirigiu oficinas sobre a manipulação 
de objetos e clown em centros de treino profissional para as artes 
circenses. A companhia BettiCombo ganhou um prémio no Festival 
Mondial de Cirque du Demain, permitindo um grande reconhecimento e 
o lançamento de uma digressão internacional.

Agora a solo, com Bakéké, combina a arte do clown com a 
manipulação de objetos.

BIO

ENGLISH
In this show of new circus and object manipulation, where no words 

are used, the bucket, or bakéké in the Hawaiian language, an everyday 
object and used by most countries and cultures in the world, serves 
everything but its main function. A curious and adventurous character 
creates multiple geometric constructions by manipulating buckets. 
Obstinate in the face of the impossible, this gentle dreamer offers us a 
playful and absurd vision of his obsession. As a metaphor for our lives, 
Bakéké questions our capacity to face failure and recover from it. A 
deceptively absurd and deliciously poetic philosophical tale.

Born on a rainy day in 1975 in the Italian Alps, Fabrizio passed 
his childhood running in his neighbours’ fields, playing football and 
watching cartoons. After working as a pizzaiolo and a postman, 
he discovered the joy of juggling at the age of 26, and has dedicated 
himself fully to the passion since. He continued to develop his technique 
by enrolling in 2001 at the circus school of Carampa (Madrid), then 
FLIC (Turin). In 2012, he went to Toulouse to attend Le Lido school 
of circus. After completing the third year of the program, he created 
the company BettiCombo. Now in a solo performance, with Bakéké, he 
combines the art of clown with the manipulation of objects.

ESTREIA NACIONAL
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HISTÓRIAS 
SUSPENSAS
Radar 360º (PT)

Direção Artística Artistic direction: Joana Providência Intérpretes e cocriadores Performers and co-creators: António Franco de Oliveira, Filipe Caldeira, Julieta 
Rodrigues, Rui Paixão Cenário Scenery: A2G Arquitectura - Ângela Frias e Gonçalo Dias Figurinos Costumes: Julieta Rodrigues Adereços Props: Suzete Rebelo 
Sonoplastia Sound design: Flanco Coordenação Técnica, Cenografia e operação de som Technical coordination, set design and sound operation: Emanuel 
Santos / Hugo Ribeiro / Rui Azevedo Desenho de luz versão palco Indoor lighting design: Wilma Moutinho Operação luz Light operation: Wilma Moutinho / Luís 
Ribeiro Fotografias Photography: Fernando Resende Coprodução Coproduction: Teatro Maria Matos Apoios Support: Fábrica da rua da Alegria (ESMAE), Vera 
Santos Técnica Technique: Novo circo, objetos, máscaras New circus, object, masks Idioma Language: Português Portuguese Público-alvo Age guidance: Famílias e 
público em geral a partir dos 4 anos Family-friendly +4 Duração: Aprox. Approx. 45 min.

MUSEU DE LISBOA - PALÁCIO PIMENTA
22 E 23 DE MAIO ÀS 10H30 E 16H30 (SÁB, DOM)

Entrada livre*

A companhia RADAR 360º foi fundada em 2005 por um coletivo de 
artistas multidisciplinar, e trabalha nos domínios do teatro físico, das 
artes de rua e do novo circo. A direção artística é de António Oliveira 
e Julieta Rodrigues. As suas atividades artísticas repartem-se pelas 
seguintes áreas: criações de espetáculos de autor; intervenções em site-
specific; oficinas pedagógicas e artísticas; laboratórios de pesquisa e 
investigação; reflexão e prática sobre novas dramaturgias.

Ao longo do seu percurso nacional e internacional, a companhia tem 
estado em itinerância contínua desde a sua fundação, apresentando 
workshops e espetáculos em vários países.

Esteve sediada entre 2007 e 2015 na Fábrica da Rua da Alegria, na 
cidade do Porto, com o apoio institucional da ESMAE e do Instituto 
Politécnico do Porto. Fez parte do programa de residências de longa 
duração entre 2015 e 2017, denominado Teatro em Campo Aberto, no 
Teatro Campo Alegre, promovido pelo Teatro Municipal do Porto.

Desde 2018 a companhia está sediada no concelho de Matosinhos, 
com o apoio institucional da Câmara Municipal de Matosinhos.

BIO

ENGLISH

Imaginamos três narradores de histórias. O corpo e a voz saltam 
para dentro das histórias, agindo e reagindo através de voos, voltas e 
reviravoltas. Criam-se desvios que nos levam a outras pequenas histórias. 
A ideia de suspensão acontece na ação e no enredo, que surpreende a 
cada momento. O Tempo nas histórias, ou pára ou passa muito rápido… 
aqui suspende-se no olhar de quem assiste e partilha esta aventura! O 
que vem a seguir?! 

O projeto Histórias Suspensas, criou um volume, que às vezes se 
confunde com uma casa ou um armário. Aqui guardam-se segredos. As 
portas vão-se abrindo e fechando, expondo e ocultando, personagens 
e situações. Neste armário de fabricar sonhos, as possibilidades são 
infinitas, e o limite é a própria imaginação!

We have pictured three storytellers. Their bodies and voices jump 
into the stories, acting and reacting through flights, twists and turns. 
Deviations lead us to other short stories. Suspension happens in both 
interaction and plot, surprising us every time. Time, in these stories, is 
either stopped or gone too fast… or suspended in the eyes of the audience 
sharing the adventure! What’s coming next? At this dream-making factory 
the possibilities are endless and the only limits are your own imagination!

RADAR 360º was founded in 2005 by a collective of multidisciplinary 
artists, and works in the fields of physical theatre, street arts and new 
circus. The artistic directors are António Oliveira and Julieta Rodrigues. 
Their artistic activities are divided into the following areas: creation 
of performances; site-specific interventions; pedagogical and artistic 
workshops; research laboratories; reflection and practice on new 
dramaturgies. Throughout its national and international trajectory, the 
company has been continuously touring since its foundation, holding 
workshops and performing in several countries.*Sujeita à lotação do espaço. Reservas: reservas@museudelisboa.pt
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AMBREGRIS
Les Antliaclastes (FR)

Conceção, encenação, marionetas Concept, direction, puppets: Patrick Sims Marionetas, máscaras, adereços Puppets, masks, props: Josephine Biereye Figurinos 
Costumes: Camille Lamy Cenografia, adereços, máquinas e mecanismos Set design, props, machines and mechanics: Richard Penny, Nicolas Hubert Música e 
desenho de som Music and sound design: Karine Dumont Vídeo Video: Mickaël Titrent Desenho de luz Lighting design: Jean Grison, Sophie Barraud Intérpretes 
Performers: Karine Dumont, Patrick Sims, Nicolas Hubert, Richard Penny Fotografias Photography: Mickael Titrent, Jeff Lefranc Coprodução Coproduction: TJP CDN 
Strasbourg Grand Est, Mini Théâtre de Payerne Suisse, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières Companhia convencionada por Company 
subsidised by: DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil Départemental de l’Allier Técnica Technique: Marionetas de fios, de vara e de luva 
String, rod and glove puppets Idioma Language: Algumas palavras em francês Some words in French Público-alvo Age guidance: +10 Duração Runs: 60 min.

Uma opereta de alquimia para marionetas...

Qual o ponto comum entre Pinóquio, o capitão Ahab de Moby Dick, o 
profeta Jonas e o âmbar-cinzento? Ambregris mergulha-nos no mito do 
ventre da baleia, através da história da transformação do âmbar-cinzento, 
cujo valor iguala o do ouro. Mecanismos de uma engenhosidade louca e 
fabulosa, levam-nos numa incrível odisseia com marionetas de fios, de 
vara, de luva e sombras, num órgão de odores sintetizados ao vivo, com 
os cheiros dos mitos populares. Único e singular!

Adepto de cenografias com mecanismos inventivos, o americano 
Patrick Sims criou um órgão de perfumista para a sua nova criação. 
No interior deste laboratório gigante, semelhante a um esqueleto de 
baleia, está um charlatão que procura obsessivamente o bloco perfeito 
de âmbar-cinzento. Aquele que lhe permitirá completar a sua obra-
prima olfativa. A história da criação desta preciosa fragrância produzida 
pelo sistema digestivo dos cachalotes, embora possua, em si, um cheiro 
indescritível, está no centro desta opereta de alquimia para marionetas. 

A sua faculdade mágica de unir harmoniosamente fragrâncias 
diferentes serve como metáfora para um conto iniciático, através do 
encontro de grandes figuras da literatura, que têm em comum terem 
sido engolidas por uma baleia. A marioneta Pinóquio lança-se no seu 
interior em busca do seu criador para emergir, mudado para sempre. O 
profeta Jonas, engolido por desobedecer a Deus, não sai até recuperar a 
sua fé. Quanto ao capitão Ahab de Melville, a sua obsessão pela mítica 
Moby Dick vai levá-lo à derrota nas profundezas do oceano. O processo 
de purificação psicológica destas três figuras solitárias, a marioneta, o 
profeta e o caçador de baleias, que vagueiam implacavelmente no meio 
das ondas, acompanha o da misteriosa formação do âmbar-cinzento.

Patrick Sims utiliza técnicas ligadas aos autómatos, à taxidermia ou 
à escultura para criar as suas marionetas únicas, construídas a partir 
de ossos de animais, madeira, ferro ou tecido. Esta mistura única de 
técnicas e de marionetas, o seu universo sonoro, para além de belas e 
inquietantes imagens, têm deslumbrado o público por toda a Europa.

ESTREIA NACIONAL
TEATRO DO BAIRRO
21, 22 E 23 DE MAIO ÀS 19H (SEX, SÁB, DOM)

A companhia Les Antliaclastes está sediada em Maillet, França. É 
dirigida por Patrick Sims, caracterizando-se pela sua mistura única de 
técnicas e estilos de marionetas, máscaras, máquinas e bandas sonoras 
em vários projetos de cinema, teatro, instalação e música, reunindo 
artistas e técnicos dos Estados Unidos da América, Alemanha, Inglaterra, 
Irlanda e França.

Patrick Sims nasceu em 1975 em Vermont, EUA. Trabalha na área 
no teatro de marionetas desde 1994. Esta paixão nasceu durante os seus 
estudos de cinema e animação no Middlebury College, EUA. Em seguida, 
trabalhou com os Bread and Puppet Theatre, estudou teatro de sombras 
em Java e começou o seu doutoramento no Trinity College Dublin, com 
a tese: “A Patafísica da marioneta, Alfred Jarry e o intérprete inumano”. 
Durante 5 anos foi diretor artístico, autor, construtor de marionetas e 
marionetista dos Buchinger’s Boot Marionnettes, que se apresentaram 
no FIMFA Lx8. 

No FIMFA Lx18 maravilhou o público com o seu imaginário singular 
no espetáculo La Valse des Hommelettes, apresentado no Teatro 
Nacional D. Maria II.

BIO

Bilhetes: 6€ a 10€
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An alchemical puppet operetta! Pinocchio, Captain Ahab of Moby 
Dick, the prophet Jonas and ambergris... What do they have in 
common? Ambregris immerses us in the myth of the belly of the whale, 
through the story of the transformation of ambergris, whose value 
equals that of gold. Mechanisms of crazy and fabulous ingenuity, 
take us on an incredible odyssey with string, shadow, hand and rod 
puppets, masks, and live perfume synthesis into an olfactory puppet 
operetta about being and its scents. Unique and singular!

Les Antliaclastes are based in Maillet, France. The company is 
under the direction of Patrick Sims. Les Antliaclastes use a unique 
blend of puppetry techniques and styles, masks, machines, and original 
organic soundtracks, bringing together artists and technicians from 
the United States, Germany, England, Ireland and France. Patrick 
Sims (b. 1975, Vermont, USA) has been working on puppetry since 
1994. He first became involved with puppets whilst studying film and 
animation at Middlebury College, USA. He has worked with Bread 
and Puppet Theatre, studied shadow puppetry in Java, and pursued 
a Phd at Trinity College Dublin with a thesis on the ‘Pataphysics of 
the Puppet, Alfred Jarry and the inhuman performer’. For five years 
he was the artistic director, writer, puppet-maker and puppeteer for 
Buchinger’s Boot Marionettes, that participated in FIMFA Lx8. He is 
currently artistic director of Les Antliaclastes with whom he is engaged 
with several projects, including film, theatre, installations, music, 
and a multimedia electronic opera. He amazed the audience with his 
singular imagery in the show La Valse des Hommelettes, presented at 
FIMFA Lx18 in the National Theatre.

ENGLISH
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LILI
Realização Directed by: Charles Walters (EUA)

Com With: Leslie Caron, Mel Ferrer, Jean-Pierre Aumont, Zsa Zsa Gabor, Kurt Kasznar, Amanda Blake Argumento Script: Helen Deutsch, baseado numa história de 
based on a story by Paul Gallico / 1953, Estados Unidos da América USA, 81 min. / Legendado eletronicamente em português With electronic subtitles in Portuguese 
Público-alvo Age guidance: +12 

A song of love is a sad song, Hi-Lili, Hi-Lili, Hi-Lo, A song of love is a 
song of woe, Don't ask me how I know, A song of love is a sad song, For 
I have loved and it's so, Hi-Lili, Hi-Lili, Hi-Lo, Hi-Lo…

Lili é um dos filmes mais inesquecíveis com marionetas. Um clássico 
absoluto que nos vai deixar com um sorriso. Um dos momentos mais 
memoráveis é quando a adorável Lili canta Hi-Lili, Hi-Lo com a marioneta 
Carrot Top. Uma heroína de olhos sonhadores, que ainda acredita na 
beleza do mundo e que as marionetas podem ter vida própria. Um filme a 
ver e a rever, e que não é apresentado na Cinemateca desde 1986.

As marionetas foram concebidas por Walton and O'Rourke, 
conhecidos pelos seus números de cabaret, e que no filme manipularam 
também Marguerite e Reynardo. O grande marionetista americano 
George Latshaw foi o responsável pela manipulação de Carrot Top e 
Wolo Von Trutzschler por Golo the Giant.

Leslie Caron interpreta Lili, uma doce e inocente jovem órfã, que viaja 
para uma cidade com o objetivo de pedir ajuda a um amigo do pai, mas 
descobre que este também já morrera. Acaba por encontrar trabalho num 
circo, onde se apaixona por um mágico, Marcus the Magnificent (Jean-
Pierre Aumont). Ao ver que não é correspondida pensa em acabar com a 
vida, mas a sua atenção é desviada por marionetas que começam a falar 
com ela. Na sua ingenuidade, Lili acredita que conversa realmente com 
elas, facto que atrai a atenção do público. Com o inesperado sucesso, é 
convidada a apresentar o seu número todas as noites. Lili esquece-se que 
por trás das marionetas está Paul (Mel Ferrer), o marionetista, um ex-
bailarino, que abandonou a dança por causa de um ferimento na Segunda 
Guerra Mundial. Paul é bastante introspetivo e até mal-humorado, 
mas acaba por revelar os seus sentimentos através das marionetas. Lili 
fica encantada com os seus novos amigos, embora não saiba quem na 
verdade fala com ela, e Paul apaixona-se secretamente por Lili. 

O realizador Charles Walters criou um mundo de fantasia, com o 
papel principal interpretado pela atriz francesa Leslie Caron, na época 
com 22 anos, e que foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz. O 
argumento, escrito por Helen Deutsch, teve por base um conto de Paul 
Gallico, The Man Who Hated People, publicado a 28 de outubro de 1950, 
no The Saturday Evening Post. O sucesso alcançado pelo filme foi de tal 
ordem, que Gallico aumentou a história e publicou The Love of Seven 
Dolls, em 1954. O seu impacto durou até 1961, quando serviu de base 
para um musical de sucesso da Broadway, Carnival.

CINEMATECA PORTUGUESA
MUSEU DO CINEMA- SALA M. FÉLIX RIBEIRO
13 DE MAIO ÀS 18H (QUI)

ENGLISH

An adorable movie with an unforgettable song, “Hi-Lili, Hi-Lo”. 
Traveling with little more than her naïveté, sunny teenager Lili (Leslie 
Caron) arrives in a new town and is befriended by a circus troupe. 
Though she becomes infatuated with the dashing magician, Marcus the 
Magnificent (Jean-Pierre Aumont), Lili forms a more significant bond 
with puppeteer Paul (Mel Ferrer) and his four puppets, which she treats as 
real people. Together, Lili, Paul and the puppets prove to be a popular act, 
but their success and happiness are threatened by Paul's gruffness.

Directed by Charles Walters, Lili was based on Paul Gallico’s short 
story “The Man Who Hated People” (1950). Walton and O'Rourke 
made the puppets, famous in puppeteering circles, they mostly worked 
in cabarets. Walton and O'Rourke manipulated Marguerite and 
Reynardo, the great puppeteer George Latshaw was responsible for 
Carrot Top, and Wolo Von Trutzschler for Golo the Giant.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
OTHER ACTIVITIES
CINEMA

Charles Walters (1911-1982) foi realizador, coreógrafo e ator, muito 
conhecido pelo seu trabalho em vários musicais de grande êxito e 
comédias para a MGM, realizadas entre os anos de 1940 e 1960. Entre 
os seus filmes destacam-se, por exemplo, Sempre em Festa (Good 
News), Quando Danço Contigo (Easter Parade) e Alta Sociedade (High 
Society). Trabalhou ao lado de algumas das maiores estrelas da época, 
como Judy Garland, Fred Astaire, Gene Kelly, Peter Lawford, June 
Allyson ou Esther Williams.

A título de curiosidade, o primeiro registo do uso do famoso emoticon 
“smiley” terá ocorrido num anúncio ao filme Lili, publicado a 10 de 
março de 1953 no New York Herald Tribune: “Today You’ll laugh :) 
You’ll cry :( You’ll love <3 ‘Lili’.”

Lili ganhou o Óscar de Melhor Banda Sonora Original e esteve nomeado 
nas categorias de Melhor Atriz, Melhor Realizador, Melhor Argumento 
Adaptado, Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte. Recebeu ainda 
o Prémio Internacional de Melhor Filme de Entretenimento no Festival 
de Cannes e o Premio BAFTA de Cinema de Melhor Atriz Estrangeira.

Bilhetes: 1,35€ a 3,20€ 
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AS AVENTURAS DO 
PRÍNCIPE ACHMED
Realização Directed by: Lotte Reiniger (DE)

1926, 69 min. / Mudo, intertítulos em alemão e legendas em português Silent film, German intertitles with subtitles in Portuguese Público-alvo Age guidance: +6

CINEMATECA JÚNIOR - SALÃO FOZ
15 DE MAIO ÀS 15H (SÁB)

ENGLISHAs Aventuras do Príncipe Achmed (Die Abenteuer des Prinzen 
Achmed) é um filme prodigioso inteiramente realizado com sombras 
chinesas. Um conto mágico, que se passa num país árabe, em que um 
belo príncipe parte num cavalo voador, que o leva a terras distantes e 
a aventuras mágicas, que incluem tornar-se amigo de uma feiticeira, 
encontrar Aladino, defrontar demónios e apaixonar-se pela princesa 
Pari Banu. 

É considerado a primeira longa-metragem de animação da história do 
cinema, tendo sido realizado em 1926 por Lotte Reiniger, que trabalhou 
em todos os seus filmes com as chamadas sombras chinesas, ou seja, 
silhuetas recortadas, inspirando-se nos teatros de sombras da Indonésia. 
O filme As Aventuras do Príncipe Achmed, baseado em contos de As Mil 
e Uma Noites, tornou-se uma obra fundamental na história do cinema 
de animação e do teatro de marionetas. Lotte levou o teatro de sombras 
para o cinema e conseguiu insuflar vida nas suas silhuetas, recortando-
as e filmando meticulosamente cada um dos seus movimentos. 

Nos seus filmes, sobre um fundo desenhado, com a paisagem ou os 
diferentes cenários, movem-se as personagens, que são todas mostradas 
como silhuetas. O que as obriga a estarem sempre de perfil e faz com que 
os seus vultos negros se destaquem nitidamente do fundo. As silhuetas 
são articuladas com pequenos fios de arame, como no teatro. O seu 
trabalho era feito de modo artesanal, com uma pequena equipa, mas a 
própria Lotte desenhava e recortava todas as figuras. Era um trabalho 
extremamente lento e minucioso. O seu marido, Carl Koch, fotografou 
todos os seus filmes, até à sua morte, em 1963. As Aventuras do Príncipe 
Achmed levou três anos a ser feito. Sabe-se que foram criadas 250 mil 
silhuetas de personagens para este filme, das quais cerca de 96 mil foram 
utilizadas. 

A cineasta alemã Lotte (Charlotte) Reiniger (1899-1981), era 
apaixonada pelo teatro de sombras oriental e pela arte das silhuetas 
recortadas, tendo inclusive escrito sobre o teatro de sombras, 
salientando-se, por exemplo, o livro Shadow Theatres and Shadow 
Films. Foi a primeira mulher a destacar-se no cinema de animação e o 
seu legado incrível é constituído por dezenas de filmes com a técnica de 
animação de silhuetas, na sua maioria composto por curtas-metragens, 
baseadas principalmente em contos populares.

One of the world’s most innovative and influential animations. Three 
years in the making. This enchanting film still stands as one of the great 
classics of animation - beautiful, mesmerizing and utterly seductive. A 
handsome prince rides a flying horse to faraway lands and embarks on 
magical adventures, which include befriending a witch, meeting Aladdin, 
battling demons and falling in love with a princess. The entire film is 
animated using the silhouette technique.

Experimental German filmmaker Lotte Reiniger (1899-1981) was a 
pioneer in animation best known for her innovative work with backlit 
silhouettes, which was partially inspired by Chinese shadow puppets. She 
is credited with directing one of the first animated features, The Adventures 
of Prince Achmed (1926), ten years before Disney made Snow White. 
Reiniger studied under Max Reinhardt whose innovative expressionist 
light techniques also influenced her films. Soon after, she found herself in 
a clique of other avant-garde filmmakers including Paul Wegener, Walter 
Ruttman, Berthold Bartosch, Hans Richter and the man she married, 
Carl Koch. Prince Achmed is done in silhouette, but also includes abstract 
sections involving sliced wax, and sand on backlit glass. To do the film, 
Reinger built an innovative 'multiplane' camera that was able to separate 
background layers from foreground layers.

CINEMA

Bilhetes: 1,35€ a 3,20€ 
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POESIA DA PRECISÃO 
POETRY OF PRECISION
Oficina de Marionetas e Formas Animadas Puppetry and Animated Forms Workshop

Coordenação Directed by: Isabel Barros - Teatro de Marionetas do Porto (PT)

Entrada Livre Free Admission Destinatários For: +16 / Dirigido a todos os interessados com experiência nas artes performativas, estudantes e professores de todas as 
áreas Addressed to all interested with some previous performance experience, students and teachers Idioma Language: Português Portuguese Nº de participantes: 
12 (mediante inscrição upon registration) Data limite de inscrição Deadline for applications: 14 de maio 14 May 
Inscrições através do Registrations through Centro Cultural da Malaposta: ccmalaposta@gmail.com 

CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA
15 DE MAIO DAS 14H ÀS 16H (SÁB)

Isabel Barros, ao longo da sua carreira tem desenvolvido trabalho 
como coreógrafa, intérprete, programadora e formadora. Nasceu no 
Porto e é membro da direção do balleteatro do qual foi fundadora. É 
diretora artística do Teatro de Marionetas do Porto desde 2010 e do 
Museu das Marionetas do Porto, inaugurado em 2013. Tem um vasto 
percurso de criação artística, no qual se destaca o cruzamento de 
linguagens, nomeadamente dança, teatro e marionetas. Desde cedo se 
interessou por criar momentos de programação ligados à dança, ao teatro 
e à performance, privilegiando formatos transversais e alternativos e 
dedicando momentos para criadores emergentes. Após a sua formação 
inicial em dança clássica com Ruth Howner realizou diversos cursos em 
dança contemporânea e composição em Paris, onde residiu e estudou. 
Participou em diversos seminários dirigidos por Gisèle Barret e Pierre 
Voltz no Voltz no Institut d’Etudes Théâtrales - Paris III. Em 1996, 
Berlim, fez um estágio com Susanne Linke onde desenvolveu trabalho 
na área da performance a solo. Estudou teatro e conclui a licenciatura 
do Curso Superior de Teatro na Escola Superior Artística do Porto. 
Para além da apresentação regular dos seus trabalhos, foi colaboradora 
regular das Marionetas do Porto, desde 1994, ao nível de cocriação, do 
movimento e coreografia de diversos espetáculos da companhia. Recebeu 
o prémio Almada (1999) atribuído ao balleteatro, como distinção do 
trabalho realizado ao nível da programação. Em 2018 recebeu a Medalha 
Municipal de Mérito - Grau Ouro.

 Isabel Barros, throughout her career, has developed work as a 
choreographer, interpreter, programmer and trainer. She was born in 
Porto and is a member of the board of directors of Balleteatro which she 
founded. She has been the artistic director of Marionetas do Porto since 
2010, and of Museu das Marionetas do Porto, inaugurated in 2013. She 
has a board range path of artistic creation, in which the crossing of 
languages, namely dance, theatre and puppetry, stands out.

BIO

ENGLISHOficina de experimentação, inteiramente prática, com base na 
linguagem e processos criativos do Teatro de Marionetas do Porto. 

O cruzamento e ligação entre a dança, teatro e o teatro com marionetas 
e objetos. O corpo/objeto, fundamentos da animação/manipulação com 
vista ao diálogo teatral. A marioneta, ator mudo, privada de movimento 
autónomo e sua composição, conjunto de materiais vivos (marionetista) 
e materiais inanimados. Corpo fragmento, que se propõe “representar” 
uma realidade momentânea, uma espécie de tela através da qual 
se formam novas imagens, síntese de corpos, dialética entre vivo e 
inanimado. 

Relação do objeto com o ator; o centro motor do corpo em direção 
a outras partes do corpo; impulso, a distanciação, a ocupação e relação 
com o espaço, são alguns dos pontos que vão ser propostos num trabalho 
entre técnica e improvisação. 

Experimental and practical workshop based on the language and 
creative processes of Teatro de Marionetas do Porto. The crossing and 
connection between dance, theatre, puppet theatre and object theatre.

WORKSHOP
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O TEATRO DE OBJETOS  
E O PALCO VIRTUAL 
OBJECT THEATRE AND  
THE VIRTUAL STAGE
Realização Directed by: Ariel Doron (IL-DE)

No âmbito do In the frame of Projeto Funicular - um projeto internacional de 
formação na área do Teatro de Marionetas do An international training project on 
Puppetry by CAMa - Centro de Artes da Marioneta | A Tarumba 

Ariel Doron desenvolve um interessante trabalho em torno do teatro 
de objetos com os seus espetáculos a solo. Pudemos ver o seu espetáculo 
Plastic Heroes no FIMFA Lx18 e observar a mestria da sua manipulação e 
o seu humor negro. Uma oportunidade a não perder!

Neste workshop iremos explorar o ambiente próximo e o que temos 
nele - a nossa casa (ou onde quer que o nosso computador ou telefone 
estejam) nós próprios, os objetos que temos connosco e à nossa volta - e 
o espaço virtual, em que estamos todos juntos. Vamos tentar transformar 
as limitações e restrições que temos num playground inspirador, e 
experimentar as diferentes possibilidades do que podemos fazer com 
os nossos corpos e os objetos que temos nas nossas casas, bem como no 
ambiente virtual. Partiremos do pressuposto de que qualquer objeto que 
esteja à nossa volta tem o potencial de ser interessante, poético, engraçado, 
trágico, pessoal ou político. Iremos pesquisar e brincar através dos olhos 
de uma criança, sozinhos e em grupos (virtualmente), para mergulhar no 
mundo fascinante da arte do teatro de objetos.

WORKSHOP ONLINE 
17, 18 E 19 DE MAIO DAS 15H  
ÀS 17H30 (SEG, TER, QUA)

ENGLISH

Ariel Doron has been developing an interesting work on object theatre 
with his solo shows. An opportunity not to be missed!

In this workshop we will explore our immediate environment and 
what we have in it – our home (or wherever our computer/phone is 
located) ourselves, the objects we have with and around us – and the 
virtual space we are in all together. We will try to turn the limitations 
and restrictions we have into an inspiring playground, and experiment 
with the different possibilities of what we can do with our bodies and the 
objects around us in our homes, as well as in the virtual environment. We 
will go from the assumption that every object around us has the potential 
to be interesting, poetic, funny, tragic, personal or political, and play and 
research through the eyes of a kid, alone and in groups (virtually), to dive 
into the world of the fascinating world of object theatre art.

Ariel Doron é marionetista, encenador e performer. No seu trabalho 
artístico usa pouco texto e muito humor, abordando recorrentemente 
temas sociais e políticos difíceis. Cada projeto é criado com a esperança 
de expandir e questionar os meios utilizados, quer seja com marionetas 
ou não, e com o desejo de inspirar o público a sentir, a pensar e a reagir. 
Os seus espetáculos a solo, como Boxed, Plastic Heroes e Pinhas foram 
apresentados em festivais e teatros em mais de 30 países em todo 
o mundo. Ariel vive atualmente na Alemanha e tem colaborado ou 
encenado espetáculos para diversas instituições, como por exemplo, 
Schauburg Theater München, Theater Junge Generation Dresden, 
Maxim Gorki Theater Berlin ou a Ópera de Hamburgo, entre outros. 
Ariel é também professor e já foi convidado a dar formações em diversas 
instituições, como Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart, UQAM Université de Québec Montréal, Central School 
of Speech & Drama, Londres, entre outras. Ariel também trabalha com 
marionetas para cinema ou televisão (é o Elmo, na versão israelita da 
Rua Sésamo). Estudou teatro de marionetas na School of Visual Theatre 
de Jerusalém e cinema na Universidade de Telavive, para além de ter 
participado em diversos workshops no Institut International de la 
Marionnette de Charleville-Mézières, em França. Nestes tempos de 
pandemia, Ariel tem dirigido workshops de teatro de objetos, criou 
dois espetáculos especialmente para o formato online, Kitchen Games 
e Alarm in the petting Zoo(m), criou instalações de luz para um único 
espectador e escreveu Do Not Open! - um livro/performance interativo.

Ariel is a puppeteer, director and performer. In his work, he uses 
very little text and a lot of playfulness, often dealing with hard social 
and political subjects. His solo shows such as Boxed, Plastic Heroes and 
Pinhas have been invited to festivals and theatres in over 30 countries 
worldwide. Currently living in Germany, Ariel also directs shows for 
theatres and has collaborated with institutions such as Schauburg 
Theater München, Theater Junge Generation Dresden, Maxim Gorki 
Theater Berlin and Opera in Hamburg, among others. He also teaches 
and is invited to give lectures and masterclasses in institutions such 
as Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, 
UQAM Université de Québec Montréal, Central School of Speech & 
Drama, London and more. Ariel also animates puppets for dozens of 
Television & Cinema productions, such as Sesame Street Israel, where 
he plays the beloved character Elmo. He graduated Cinema studies 
(B.A) in Tel Aviv University, studied puppetry classes in the School of 
Visual Theatre, Jerusalem, and participated in several masterclasses 
in the Institute International de la Marionnette, Charleville-Mézières. 
In Pandemic times he has been giving object theatre workshops, has 
created two shows especially for the internet format Kitchen Games and 
Alarm in the petting Zoo(m), has created light installations for a single 
viewer and wrote Do Not Open! - an interactive book/performance.

BIO

Destinatários For: Marionetistas, atores, bailarinos, encenadores, artistas 
plásticos, estudantes de artes visuais e performativas Puppeteers, actors, 
dancers, directors, visual artists, performing and visual arts students N.º de 
participantes N. of participants: 16 Horário Workshop schedule: Segunda a 
quarta das 15h às 17h30 Monday to Wednesday from 3pm to 5.30pm Idioma 
Working language: Inglês English Custo Cost: 20 € | Data limite de inscrição 
Deadline for applications: 14 de maio 14 May Seleção por ordem de inscrição 
mediante pagamento Admittance in order of registration after payment 
Workshop online via Zoom (mais informações após a inscrição further 
information after registration) A inscrição é realizada através do preenchimento 
da ficha de inscrição que pode solicitar via e-mail e enviar para The registration 
is made by the dully filled application form, which you may request by by e-mail 
and must be sent to: projectofunicular@gmail.com ou or atarumba@gmail.com

WORKSHOP
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A todos os que desde o primeiro momento se mostrarem disponíveis e nos 
ajudaram a concretizar este projeto, mesmo em tempos tão estranhos e 
cheios de incerteza, por causa da pandemia. Agradecemos também a todos 
os artistas, a todos os espaços de apresentação e a todas as instituições 
envolvidas, às equipas dos locais de acompanhamento do Festival, à 
nossa equipa e aos nossos amigos e voluntários que tornaram possíveis a 
realização do FIMFA Lx21. We are thankful to everyone who believed and 
helped us make this project, despite such strange and uncertain times, 
due to the pandemic. We also would like to thank all the artists; all the 
presentation venues, and all the institutions that were involved, the teams 
from the venues working with the Festival, our team and all our friends 
and volunteers who made this edition possible.

AGRADECIMENTOS ACKNOWLEDGEMENTS

Direção Artística e Programação Artistic Direction and Programme: 
Luís Vieira, Rute Ribeiro
Produção Executiva Executive Production: Daniela Matos 
Produção Production: Ana Rita Nabais, Carlos Alberto Oliveira, 
Mariana Monteiro, Miriam Faria
Assessoria de Imprensa Press Office: ShowBuzz
Design Gráfico Graphic Design: Flúor Studio - Design Advisors
Vídeo Video: Tiago Inuit
Editora do programa Programme editor: Rute Ribeiro
Uma Produção Produced by: A Tarumba - Teatro de Marionetas

EQUIPA TEAM

PENSAR A MARIONETA: 
CONVERSAS COM MUITO CHÁ  
THINKING PUPPETRY: TEA TALKS
Em parceria com In partnership with: CET - Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa & ESELx - Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (Pós-graduação em Marionetas e Formas Animadas)

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL - SALA BERNARDO SASSETTI 
ENTRADA LIVRE, SUJEITA À LOTAÇÃO DA SALA FREE ENTRY, SUBJECT TO AVAILABILITY

Conversas com criadores e investigadores dedicadas à criação contemporânea e à tradição nas artes da marioneta. Diferentes olhares sobre a marioneta 
e o seu cruzamento com as outras artes, serão alguns dos assuntos debatidos. Consulte a nossa página para mais informações. Talks with creators and 
researchers dedicated to contemporary creation and tradition on puppetry arts. Different views on the puppet and its crossing with other arts, will be 
some of the subjects debated.

- OS BONECOS DE SANTO ALEIXO E O TEATRO DE MAMULENGO
Com With: Atores dos Bonecos de Santo Aleixo, Christine Zurbach, Catarina Firmo, Marcondes Lima

19 de maio às 17h (qua)

- MAIAKOVSKI - O REGRESSO AO FUTURO. CRIAÇÃO EM CONTEXTO DE PANDEMIA: QUE FUTURO 
PARA AS ARTES PERFORMATIVAS
- APRESENTAÇÃO DO LIVRO "MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS: TEORIAS E PRÁTICAS"
(COORD. MIGUEL FALCÃO, CATARINA FIRMO)
Com With: Isabel Barros, Igor Gandra, Catarina Firmo, Miguel Falcão

21 de maio às 17h  (sex)

- AMBREGRIS: ENTRE PINÓQUIO E MOBY DICK. A TRADIÇÃO E A DRAMATURGIA CONTEMPORÂNEA 
NO TEATRO DE MARIONETAS
Com With: Didier Plassard, Patrick Sims, Catarina Firmo, Luís Vieira

22 de maio às 17h (sáb)

-Serão respeitadas todas as medidas de segurança.
-Nos espaços interiores serão considerados os lugares de intervalo entre 
cada espectador.
-A par das normas de higienização é obrigatório o uso de máscara no 
interior de cada espaço de apresentação.
-Deve entrar uma pessoa de cada vez.
-Manter a distância de segurança.
-Adote as medidas de etiqueta respiratória.
-Desinfete as mãos.
-Agradecemos a todos que sigam as recomendações, para que possamos 
FIMFAr em segurança.

-All safety rules will be respected.
-In the interior spaces of each venue, safety spaces between each 
spectator’s seat, will be considered.
-Alongside the hygiene rules, the use of a mask inside each venue is 
mandatory.
-Only one person at a time should enter.
-Keep a Safe Distance.
-Adopt respiratory hygiene/cough etiquette.
-Wash your hands.
-We thank everyone for following the recommendations, so that we can 
have a safe FIMFA.

Medidas Preventivas COVID-19  COVID-19 Safety Measures
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TEATRO CAMÕES
23 de Setembro a 31 de Outubro

LANÇAMENTO DO LIVRO 
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ACQUA ALTA
CROSSING THE MIRROR
Adrien M & Claire B (FR)

Um livro pop-up, em que os desenhos e volumes de papel são o 

cenário de uma história apenas visível em realidade aumentada, 

com as belas ilustrações de Adrien M & Claire B. Quando olhamos 

para as páginas duplas do livro Acqua Alta através de um tablet, 

estas transformam-se em pequenos teatros, onde se desenrola 

um bailado em miniatura, graças a uma aplicação especialmente 

concebida para este dispositivo. Volumes brancos de papel e 

desenhos encontram-se na pureza gráfica e na simplicidade do 

preto e branco. A vida  artificial de seres em miniatura que dançam 

num mundo marcado pelo imaginário da água. Uma experiência 

sensorial fantástica, no cruzamento do teatro, da dança, da banda 

desenhada e da animação. Experience this immersive augmented 

reality art installation, which brings books to life and features the 

beautiful illustrations of acclaimed French artists Adrien M & Claire B.

Em coprodução com In coproduction with: OPART | Companhia 
Nacional de Bailado 

EXPOSIÇÃO
EXHIBITION

Fique atento à nossa página!  
Stay tuned to our website!

FIMFA Lx em Fotos: Festival Internacional  
de Marionetas e Formas Animadas - 20 Anos

FIMFA Lx in Photos: International Festival 
of Puppetry and Animated Forms - 20 Years 



[ORGANIZAÇÃO ORGANIZATION] 
A TARUMBA
TEATRO DE MARIONETAS
CAMA - CENTRO DE ARTES DA MARIONETA
RUA DA ESPERANÇA, 152 (MADRAGOA)
T. 212 427 621 | 913 519 697
WWW.TARUMBA.PT 
INFO@TARUMBA.ORG

Consulte a nossa página para ver o programa completo
Check out website for the full programme

www.tarumba.pt

Preços praticados de acordo com as bilheteiras 
de cada espaço de apresentação

Programa sujeito a alterações

Don’t just applaud, give money 

INFORMAÇÕES E RESERVAS INFO AND RESERVATIONS

TEATRO NACIONAL D. MARIA II
PRAÇA D. PEDRO IV
T. 800 213 250 
WWW.TNDM.PT | BILHETEIRA@TNDM.PT

AUTOCARROS BUSES: 711, 714, 732, 736,  
759, 760
METRO SUBWAY: Linha verde Green line 
Estação do Rossio / Linha azul Blue line 
Estação dos Restauradores 
ELÉTRICOS TRAMS: 12, 15
COMBOIO TRAIN: Estação do Rossio

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
RUA ANTÓNIO MARIA CARDOSO, 38
T. 213 257 650 
WWW.TEATROSAOLUIZ.PT
BILHETEIRA@TEATROSAOLUIZ.PT 

AUTOCARRO BUS: 758 
METRO SUBWAY: Linha azul Blue line 
Linha verde Green line - Estação Baixa-Chiado 
ELÉTRICOS TRAMS: 24, 28 

LU.CA - TEATRO LUÍS DE CAMÕES
CALÇADA DA AJUDA, 80
T. 215 939 100 
WWW.LUCATEATROLUISDECAMOES.PT
INFO@LUCATEATROLUISDECAMOES.PT

AUTOCARROS BUSES: 714, 727, 728, 729, 751
ELÉTRICO TRAM: 15
COMBOIO TRAIN: Belém - Linha de Cascais 
Cascais line
BARCO BOAT: Estação Fluvial de Belém
Travessia da Trafaria Trafaria crossing

TEATRO DO BAIRRO
RUA LUZ SORIANO, 63
T. 213 473 358 | 913 211 263
WWW.TEATRODOBAIRRO.ORG
TEATRODOBAIRRO.GERAL@GMAIL.COM

AUTOCARRO BUS: 758 
METRO SUBWAY: Linha azul Blue line 
Linha verde Green line - Estação Baixa-Chiado 
ELÉTRICOS TRAMS: 24, 28, Elevador da Bica  

TEATRO TABORDA
COSTA DO CASTELO, 75
T. 218 854 190 | 924 213 570
WWW.TEATRODAGARAGEM.COM
PRODUCAO@TEATRODAGARAGEM.COM 
 
ELÉTRICOS TRAMS: 12, 28  

MUSEU DE LISBOA
PALÁCIO PIMENTA
CAMPO GRANDE, 245
T. 217 513 200 
WWW.MUSEUDELISBOA.PT
INFO@MUSEUDELISBOA.PT

AUTOCARROS BUSES: 701, 717, 735, 736, 
738, 747, 750, 755, 767, 778, 783, 796, 798
METRO SUBWAY: Linha amarela Yellow line 
Linha verde Green line - Estação Campo Grande

CINEMATECA PORTUGUESA 
MUSEU DO CINEMA
RUA BARATA SALGUEIRO, 39
T. 213 596 262 
WWW.CINEMATECA.PT 
CINEMATECA@CINEMATECA.PT

AUTOCARROS BUSES: 709, 711, 732, 736, 744
METRO SUBWAY: Linha azul Blue line 
Linha amarela Yellow line - Estação Marquês  
de Pombal; Linha azul - Estação Avenida

CENTRO CULTURAL DA MALAPOSTA
RUA DE ANGOLA, OLIVAL BASTO
T. 219 320 940 | 212 478 240 
WWW.MALAPOSTA.PT
CCMALAPOSTA@GMAIL.COM

AUTOCARRO BUS: 736 
METRO SUBWAY: Linha amarela Yellow line 
Estação Sr. Roubado 

CINEMATECA JÚNIOR 
SALÃO FOZ
PALÁCIO FOZ - PRAÇA DOS RESTAURADORES
T. 213 462 157 | 213 476 129
WWW.CINEMATECA.PT 
CINEMATECA.JUNIOR@CINEMATECA.PT

AUTOCARROS BUSES: 709, 711, 732, 736, 744 
METRO SUBWAY: Linha azul Blue line 
Estação dos Restauradores / Linha verde  
Green line - Estação do Rossio
COMBOIO TRAIN: Estação do Rossio


