TEATRO E MARIONETAS
DE MANDRÁGORA
O TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA É UMA COMPANHIA PROFISSIONAL DE
TEATRO DE MARIONETAS, FUNDADA EM 2002, COM DIREÇÃO ARTÍSTICA DE CLARA
RIBEIRO E FILIPA MESQUITA E DIREÇÃO PLÁSTICA DE ENVIDE NEFELIBATA.

O nosso trabalho construiu-se a partir da criação de obras teatrais,
sobretudo espetáculos, e de um elemento de formação
fundamental dedicado quer a famílias e jovens
bem como a profissionais e ainda de uma componente
plástica própria nas suas instalações e exposições.
O nosso olhar sobre a sociedade rural e urbana,
sobre as tradições e as novas explorações artísticas
são fundamentais para a continuação das nossas escolhas
criativas possibilitando aos nossos artistas
uma liberdade criativa de extrema importância.
Somos uma companhia que olha para os distintos públicos e
movimentamos as nossas criações e formações numa base
de digressão constante nacional e internacional.

Cremos no diálogo fundamental com os públicos,
com as estruturas parceiras e com a comunidade.
A fonte deste diálogo é o teatro de, e com, marionetas
ou atores que utilizam a marioneta como
meio de comunicação e criação artística.

CRIAÇÕES

RAÍZ

AURORA
+ 6 ANOS // 45 MIN

INSERIDO NO PROJETO
“GNÓMON - ESCOLAS NA BIOSFERA”
A REDESCOBERTA DA NATUREZA, DAS
TRADIÇÕES E RAÍZES
DO PARQUE NACIONAL
DA PENEDA GERÊS
E DO NORTE DE PORTUGAL
É A ESSÊNCIA QUE GUIA O ESPETÁCULO

Nas entranhas da Montanha vive Aurora,
elemento cuidador da natureza.
Aurora nasce, e todos os dias
a montanha enche-se de luz e cor.
Todos os dias Aurora cuida das plantas,
das árvores e dos animais.
Mas determinado dia tudo muda, …
a sua floresta é devastada por um grande incêndio
que a obriga a fugir para um outro espaço.
Aurora encontra assim a cidade que lhe parece maravilhosa e cheia de luz.
Mas na cidade nem tudo é luz, há a sombra,
e Aurora perde-se num caminho que pode não ter volta.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Clara Ribeiro
PARCERIA Adere - Peneda Gerês / Associação
Regional de Desenvolvimento do
Alto Lima / Folk & Wild

casa dos ventos

“ARTEMREDE - TEATROS ASSOCIADOS”

+ 4 ANOS // 60 MIN

“casa dos ventos” é uma casa e é uma viagem.
É uma casa em viagem. Qual a dimensão de uma casa?
Pode uma pessoa ser uma casa? Necessita uma casa de paredes?
Pode uma casa ser um local, uma língua, um país... ?
Este espetáculo narra uma viagem de duas personagens
em busca de manterem a sua forma de estar,
o seu espaço de afetos e emoções num mundo em transformação.
Numa grande cidade, uma velha, Alba e Maria tentam atravessá-la
carregando um moinho de vento às costas na procura de uma nova colina que lhes
garanta um local para viverem. Mas a cidade respira, oprime e fascina.
A casa parte da procura da integração das memórias pessoais e coletivas na vida
quotidiana, olhando para os legados tradicionais como a possibilidade de construir
a imagem de um futuro próprio, repleta de memórias e tradições reinventadas.
ESPECTÁCULO CRIADO EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NA ACERT_TRIGO LIMPO

CRIAÇÃO Filipa Mesquita
DIREÇÃO DE ACTORES José Rui Martins
APOIO À PESQUISA Armando Ferreira (Rede Portuguesa de Moinhos)
PARCERIA Trigo Limpo teatro ACERT

queixa-te

+ 8 ANOS // 60 MIN

EXPLORANDO POR COMPLETO A RIQUEZA IMAGINATIVA
DA PEÇA ORIGINAL — OS ABSURDOS FEITOS, OS ENGANOS
FANTÁSTICOS, OS ENCONTROS ESTRANHOS, AS ILUSÕES DE D.
QUIXOTE E O COMPORTAMENTO BIZARRO DO SEU ESCUDEIRO
E AMIGO SANCHO PANÇA, ESTA CRIAÇÃO MISTURA
A SÁTIRA, O BURLESCO E FANTASIAS SURREAIS

D. Quixote está velho e cansado, mas a sua sede de aventura é infinita.
Erguem-se muros que estão a separar o mundo e D. Quixote que ainda não
encontrou sua Dulcineia quer destruir esses muros, não vá dar-se o caso
de Dulcineia estar do outro lado do mundo. Precisará da ajuda de Sancho
que, à procura da ilha para ser Governador, embarca nesta aventura.
Cedo descobrem que os dois juntos, são mais originais
do que qualquer um dos dois sozinho...
O muro vai-se erguendo à sua passagem
e do outro lado está o caminho para a humanidade.

ENCENAÇÃO Clara Ribeiro
TEXTO inspirado livremente no texto “Vida do Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho
Pança” de António José da Silva
APOIO DGArtes / Governo de Portugal / Câmara Municipal de Espinho / Câmara Municipal de
Gondomar / F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho / Museu Municipal de Espinho / Museu da
Marioneta de Lisboa

capucha
vermelha
+ 6 ANOS // 45 MIN

INSPIRADO LIVREMENTE NO CONTO DOS IRMÃOS GRIMM,
AS MARIONETAS DESDOBRAM-SE PARA CONTAR
UM DOS MAIS CLÁSSICOS CONTOS INFANTIS
SOB O OLHAR ATENTO DA CONTEMPORANEIDADE,
NUMA ADAPTAÇÃO CRÍTICA AO MUNDO QUE HOJE NOS RODEIA

A capucha é a criança que ao longo do espetáculo se torna mulher.
Capucha é uma viajante. Viaja no espaço da cidade,
viaja entre a cidade e o campo, viaja no campo;
viaja em pensamentos, desejos, esperanças e expectativas;
viaja pelo mundo.
O que desencadeia esta viagem é o conceito de libertação
numa metáfora com a situação atual de muitos jovens em Portugal.
Partir à descoberta, partir para mais conhecimento
ou partir para uma vida melhor, mas na verdade
a intenção é a da partida e ao de leve falamos
das muitas partidas que nos rodeiam.

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita

ADORMECIDA
+ 6 ANOS // 45 MIN

ESPECTÁCULO CONCEBIDO
NO ÂMBITO DA GUIMARÃES 2012
CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA

Fiar, tecer e cortar.
A ladainha na construção de um fio, um fio como trajeto que
separa o novelo do tecido, metáfora simbólica.
Nascer, fazer nascer e desenhar linhas entre a roca e o fuso,
entre o bater do tear. Fiandeiras, que pelas mãos se constroem
e se reinventam, fios suspensos de uma ação contínua na construção
em muitas mãos. Adormecidas, suspensas, aguardam numa dimensão r
einventada de si mesmas, sem espaço nem tempo. Perdidas no não lugar,
ou no lugar de nenhures, tecem sem fim e tecem sem parar.
ENCENAÇÃO Filipa Mesquita
MÚSICA CÉNICA Fernando Mota / recolhas tradicionais de Michel Giacometti
APOIO À PESQUISA Alice Bernardo
PARCERIA aldeia de Bucos / Casa da Lã / Companhia Limite Zero
APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DGArtes / Governo de Portugal

ES P E TÁC U LO S

DE EMBALAR

DESCOBRIDORES

0 AOS 5 ANOS // 45 MIN

UM ESPETÁCULO E UMA EXPOSIÇÃO PARA BEBÉS

Chegam pelo mar os descobridores.
Recebidos pela mãe-ilha viajam pelo embalar dos abraços.
Em cada terra nasce um menino, em cada terra nasce uma mãe.
Em Portugal o gato brinca, no Brasil os pássaros voam e a mãe é grande.
Em África a mãe é chão e é terra, na Índia as mãos e os pés da mãe brilham
e agitam-se de sons, em Timor a terra é um lugar imaginário
que nos leva a jogar, na China os dragões saltam
e a mãe tem mãos que dançam e tocam e embalam.
Um espetáculo que é também Terra de cores,
cheiros e sons, a descobrir com os pais
e com aqueles que nos embalam.
ENCENAÇÃO Filipa Mesquita
MÚSICA CÉNICA Fernando Mota
PARCERIA ARTEMREDE - Teatros Associados

CONCHAS

DOS 0 AOS 5 ANOS // 45 MIN

“CONCHAS” É UMA COPRODUÇÃO INTERNACIONAL PARA BEBÉS,
RESULTANTE DO PROJETO “HANDS FULL OF SHELLS AND FEET FULL OF FLOWERS”,
UM PROCESSO CRIATIVO COLABORATIVO DESENVOLVIDO ENTRE D’ORFEU AC,
TEATRO E MARIONETAS DE MANDRÁGORA E FRANZISCA AARFLOT PRODUKSJONER (NORUEGA).
ESTE PROJETO ESTÁ A SER DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO PROGRAMA
“PEGADA CULTURAL - PRIMEIROS PASSOS” LANÇADO E GERIDO PELA DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES
SENDO CO-FINANCIADO PELOS ESTADOS DA ISLÂNDIA, LIECHTENSTEIN E NORUEGA,
ATRAVÉS DO MECANISMO FINANCEIRO DO ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU “EEA GRANTS”

A grande inspiração para este projeto é, indubitavelmente,
o mar e todo o seu universo, uma vez que é, por excelência,
o elemento comum a Portugal e Noruega.
Ambos têm uma forte relação com o mar e os seus povos
apresentam alguns traços temperamentais decorrentes da saudade
e de ter os seus entes queridos longe no mar e em águas perigosas.
Neste sentido, explorando os contextos do mar e em terra,
as suas atividades, objetos, cores, formas, histórias populares,
elementos da natureza, sons, movimentos, gestos e expressões corporais
(animais e humanos) pretendemos criar uma performance
que possa dar uma experiência artística multissensorial
ao público infantil mas também aos adultos que os acompanham.

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita
APOIO À DRAMATURGIA Franziska Aarflot
CO-PRODUÇÃO d’Orfeu AC e
Teatro e Marionetas de Mandrágora

para que
servem
as mãos
+ 3 ANOS // 40 MIN

UM PROJETO QUE VISA IDENTIFICAR A VIOLÊNCIA ENTRE CRIANÇAS E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS,
E TAMBÉM CONSCIENCIALIZAR A COMUNIDADE PARA A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DOS MAUS
TRATOS NA INFÂNCIA. O PROJETO PROCURA ESTIMULAR E FAVORECER NAS CRIANÇAS
A EXPRESSÃO DE UMA VISÃO CRÍTICA DO MUNDO

O Sol nasce, o galo canta e os pássaros chilreiam, são horas de acordar!
Cuckoo! Cuckoo! Toca a levantar!
O bebé só quer brincar, mas há muito que fazer,
a mãe precisa de trabalhar, não há tempo a perder.
O bebé fica zangado, faz asneiras por todo o lado.
Vai procurar outra casa onde lhe possam dar atenção,
onde possa fazer o que quer, comer doces, e ver televisão…
O que será que vai encontrar? Qual será a solução, para tamanha
confusão…
ENCENAÇÃO Clara Ribeiro
PARCERIA Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar / Instituto de Medicina Legal do
Porto / SPECAN - Sociedade Portuguesa para o Estudo da Criança Abusada e Negligenciada /
Faculdade de Medicina do Porto / Fundação Calouste Gulbenkian

o jardim - tomo I
a primavera
+ 2 ANOS // 30 MIN

PARA PAIS E PIQUENOS QUE NÃO CHEGAM AO PUXADOR DA PORTA!
UM ESPETÁCULO DEDICADO À PEQUENA CATARINA
LIVREMENTE INSPIRADO NO CONTO “O GIGANTE EGOÍSTA” DE OSCAR WILDE
ESPETÁCULO CRIADO EM RESIDÊNCIA ARTÍSTICA NO BALLET CONTEMPORÂNEO DO NORTE

Esta história começa com a chegada da Primavera.
Este ano está atrasada e no jardim ainda dorme o Inverno.
Todos os anos ela visita o jardim, esse é o lugar onde mora o Pica-Pico.
O Inverno não se queria ir embora. A culpa era do Gigante.
A Nina e o Nino são meninos e gostam de estar no jardim.
Mas o Gigante é egoísta, “- é só para mim!”. Ninguém pode lá ficar.
O Inverno é o único que lhe faz companhia mas está sempre mal disposto.
tic tac tic tac batem já os ponteirinhos, tic tac tic tac, vamos jogar ao adivinho...

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita

bzzzoira moira
+ 4 ANOS // 40 MIN

ESPETÁCULO INSPIRADO NUM CONTO TRADICIONAL
DO NORTE DE PORTUGAL

As lendas de mouras encantadas e seres fantásticos povoam todo o país.
Do norte conheço de perto, desde criança, algumas histórias
que se contam sobre estes locais.
Esta é a história sobre um poço negro
que dizem esconder um tesouro guardado
por uma moura encantada por um feitiço.
Durante a noite a jovem chora, enquanto se penteia,
mas durante o dia é transformada num animal
que afugenta o aguadeiro a caminho do poço,
onde vai buscar água. Este é o início de uma extraordinária história.
À noite quando percorro as ruas recordo que cada recanto
esconde uma lenda, que esconde um mistério,
que revela um pouco de nós, da nossa identidade e cultura.

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita

história de um gato
e de um rato que se
tornaram amigos
+ 3 ANOS // 40 MIN

Max o humano, e Mix o gato, são amigos desde a infância
e quando Max decide sair de casa dos pais
e partir para uma grande cidade leva o seu fiel amigo consigo.
Mas Max começa a trabalhar e Mix, que está a envelhecer
e a perder a visão, sente-se cada vez mais sozinho.
Um certo dia, Mix ouve uns passinhos suaves no chão e descobre
que há um ladrão a comer os cereais crocantes de Max.
Esperto, Mix deixa-se ficar quieto e, de repente, com a rapidez
de outros tempos, estica a pata e apanha um ratinho minúsculo.
Mex, como é batizado, é um ratinho medroso e charlatão.
Mas os verdadeiros amigos apoiam-se um ao outro
e juntos aprendem a partilhar o que de melhor têm dentro de si.
ENCENAÇÃO Clara Ribeiro
TEXTO Luís Sepúlveda
ILUSTRAÇÃO Paulo Galindro
PARCERIA Porto Editora

refúgio

+ 3 ANOS // 40 MIN

ESTE É UM ESPETÁCULO EM QUE A MÚSICA AO VIVO
E AS MARIONETAS SE FUNDEM NUMA ODE À NATUREZA
E A TUDO O QUE ELA TEM DE BELO

A floresta era tão grande, tinha tantas árvores
onde cabiam e onde viviam todos…
mas agora resta apenas uma árvore na floresta.
Caruma e os animais fazem de tudo para protegê-la
porque o homem não percebe que a floresta é o seu pulmão!
Mas o que está a acontecer?
O homem está a enlouquecer!

ENCENAÇÃO Clara Ribeiro e Filipa Mesquita
COMPOSIÇÃO MUSICAL Ana Maria Pinto

mãos de sal
+ 4 ANOS // 45 MIN

Tudo cresceu a partir do mar, das areias da praia, onde desde muito cedo
os “Mãos de Sal” entregaram a sua vida às mãos do mar.
Simão deseja ser pescador mas nunca mergulhou nas águas do mar
e Sebastião foi em tempos pescador mas já não vai ao mar.
Simão e Sebastião partilham histórias, aventuras e sonhos
que os levarão a descobrir o mar profundo.
RECUPERAR PARA A CENA UMA IDENTIDADE ESQUECIDA,
REINVENTÁ-LA E TRAZER A MEMÓRIA DE UM PASSADO AINDA RECENTE,
DAS GENTES QUE VIVIAM E VIVEM DO, E PARA O MAR

ENCENAÇÃO Clara Ribeiro
PARCERIA Escola Artística Soares dos Reis

o guardião
dos vagalume
+ 3 ANOS // 40 MIN

“O Guardião dos Vagalume” é um homem que habita a cidade
e que fascinado pelo brilho de um pirilampo vai ao encontro da floresta.
Aí confronta-se com o facto de a natureza estar a ser prejudicada
pela mão humana. Numa luta difícil o homem decide abandonar a cidade
e guardar a floresta. Decide tornar-se o seu guardião.
O guardião zela pelos pirilampos mais conhecidos por vagalume.
Desde sempre a presença desta pequena criatura deu origem
a belíssimas histórias bem como a contos fantásticos, mas acima de tudo
a um apelo forte de proteção da natureza. Lutando contra a extinção de tão
frágeis criaturas, o guardião tenta apelar ao íntimo de todos nós
para que encontremos também o nosso guardião interior,
e que estando perante a sua presença o
saibamos respeitar e proteger, e assim
preservar um espaço que pertence a todos.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Filipa Mesquita e Pedro Correia
CO-PRODUÇÃO Nuvem Voadora e Teatro
e Marionetas de Mandrágora
PARCERIA Parque Biológico de Gaia

teatro

caminheiro

todos os públicos // 30 MIN

teatro de robertos
DESDE 2010 QUE PERCORRO FESTIVAIS E CONTACTO COM OS BONECREIROS TRADICIONAIS.
CREIO TER VISTO QUASE TODOS. DURANTE ESTES ANOS, FOTOGRAFEI, CONVERSEI, FILMEI
E LOGO DESDE O INÍCIO SURGIU UMA ENORME PAIXÃO QUE ME LEVOU A UMA
MAIOR INVESTIGAÇÃO TENTANDO COMPILAR REGISTOS ESCRITOS DA SUA
PRESENÇA EM PORTUGAL. OBSERVEI AS HISTÓRIAS, AS BARRACAS, OS FANTOCHES,
OS ADEREÇOS E TORNOU-SE INEVITÁVEL CRIAR UM TEATRO DE ROBERTOS,
CAMINHANDO PELO LEGADO TRADICIONAL, MAS FAZENDO APROPRIAÇÕES PESSOAIS.

Estas histórias partem de uma memória tradicional que chega até nós,
provando através de simples fantoches como somos desafiadores
quando queremos cumprir os nossos desejos.
Num teatro profundamente interventivo com o público,
jogando com a comicidade e com os sentimentos mais primários,
o Roberto faz o público gritar, saltar das cadeiras, criar empatias,
e por momentos o espetador é também o Roberto
que desafia as leis, as convenções e que se torna invencível...

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita

os mostrengos
parada dos sete mares
todos os públicos // 60 MIN

SUSTENTABILIDADE, HARMONIA ENTRE O HOMEM
E A NATUREZA, O ENALTECIMENTO DA FORÇA
HUMANA, DA CORAGEM, DA CONQUISTA!
O HOMEM CAPAZ DE VENCER OS MEDOS!
DE VENCER OS SEUS MONSTROS!

Pensar no gigante, na rua, no espaço público, na performance.
“como peixe fora de água” das antigas cartas e mapas marítimos
demos forma, figura e vida a criaturas marinhas.
São cinco e cada uma com mais de 2 metros de comprimento
que nadam por vezes em cardume
e por vezes perdidas nos sons aquáticos do espaço.
São peixes que vivem, habitam e procuram alimento
saindo das profundezas e respirando ao lado do homem,
deixando-o deslumbrado.
Uma chamada de atenção de consciências,
um alerta para a proteção marinha
e uma homenagem ao mar e seus segredos.

ENCENAÇÃO Filipa Mesquita
CO-PRODUÇÃO Volvo Ocean Race

breve história
de portugal
+ 6 anos // 45 MIN

OS JOGRAIS CONTAM A VIDA DOS REIS E RAINHAS
DO PERÍODO MEDIEVAL. DE UM MODO SATÍRICO
E JOCOSO DANDO A CONHECER A HISTÓRIA DE
PORTUGAL ATRAVÉS DO RISO!

Atores, jograis e bobos da corte em deambulação no seu palco-carroça,
numa representação teatral de amplo caráter cómico.
Estão incumbidos de narrar os feitos dos reis de Portugal
e do meio que os rodeia. Divertem e ensinam o povo
com as suas façanhas na vida e costumes de uma época medieval.
Os jograis, sátiros por natureza, vão revelando a história
dos reinados recheada de acontecimentos sempre críticos.
Atravessam assim a vida dos primeiros monarcas
numa correria de risos e malabarismos narrativos.
Um fantástico e imponente dispositivo teatral
que percorre as ruas das vilas e cidades
fazendo lembrar a vida do saltimbanco medieval
que por ordem do rei representava para o povo e para a nobreza.
Com recurso à cantiga e às marionetas,
uma excelente equipa de atores apresenta de um modo divertido
e jocoso o início da história de Portugal.
Assim se deveria ensinar a história de Portugal.

ENCENAÇÃO Clara Ribeiro e Filipa Mesquita

a farsa do mestre
pedro pereira

+ 6 anos // 40 MIN

ESPETÁCULO DE RUA QUE LEVA À CENA UMA DAS PRIMEIRAS COMÉDIAS TEATRAIS,
NO ORIGINAL “A FARSA DO MESTRE PANTHELIN”

A Trupe dos Bonifrates, um grupo de atores, que de cidade
em cidade deambula representado nas praças o seu reportório.
Este espetáculo é uma comédia de enganos, onde as personagens
revelam o seu carácter corrupto através do negócio de um pano
que não valia o que o mercador pedia porque os carneiros
do qual tinha sido feito foram mortos pela pastora que fez um negócio
com o advogado para enganar o mercador
que tinha sido convidado pela mulher para comer um pato
que ainda estava no ovo e beber um vinho que ainda estava na uva.
Todas estas confusões e enganos levam todos a ganhar e a perder...

ENCENAÇÃO Clara Ribeiro e Filipa Mesquita

O MAIS MAIOR
GRANDE DOM ROBERTO

UMA FIGURA GIGANTE QUE NOS LEVA A OLHAR
PARA A GRANDEZA DESTE FANTOCHE TRADICIONAL
DE UMA OUTRA FORMA

+ 6 ANOS

O fantoche mais tradicional português ganha forma e figura.
Sentir o fantoche, dando-lhe a dimensão que para nós marionetistas ele tem,...
a de um imenso valor. Uma escultura em movimento que ora circula
pelas ruas da cidade ora é palco para os espetáculos criados pelo público.
Uma figura que vive e faz reviver as memórias de um teatro tradicional
que renasce e se reinventa!
Aqui és tu que fazes o espetáculo!
DIREÇÃO ARTÍSTICA enVide neFelibata

e s c o la
da marioneta
A ESCOLA DA MARIONETA – CENTRO PARA O ESTUDO E DIVULGAÇÃO DA MARIONETA
é dirigida pelo Teatro e Marionetas de Mandrágora. Sendo a formação uma forte
componente da nossa atividade, tornou-se inevitável a criação de um espaço dedicado à formação e ao apoio na formação. O nosso objetivo principal é o de dotar
alunos e professores, artistas e interessados, de recursos teóricos e práticos para
lidarem com o teatro de marionetas de um modo mais consciente. Não existindo em Portugal um espaço dedicado à formação específica desta área, a Escola
da Marioneta vem permitir a criação de um local de aprendizagem e partilha de
conhecimento. Criou-se portanto um espaço de potencialidades na formação e
na educação de públicos numa vertente teatral que carece ainda de formação
teórica e prática.

SÃO TRÊS AS ÁREAS QUE A ESCOLA DA MARIONETA ABORDA
Estudos da Marioneta » por Filipa Mesquita
Criação Plástica » por enVide neFelibata
Expressão Dramática da Marioneta » por Clara Ribeiro

OBJETIVOS

Desenvolver e divulgar a formação profissional no teatro de marionetas, reconhecendo a cultura como um elemento importante do processo de integração social
e da cidadania.
Estabelecer as bases de uma rede a longo prazo de intercâmbio artístico e educacional e cooperação entre os marionetistas de todos os continentes.

PEQUENAS
OFICINAS
A MARIONETA, QUE É FREQUENTEMENTE ASSOCIADA À INFÂNCIA,
FAZ PARTE DO NOSSO IMAGINÁRIO E DA NOSSA HISTÓRIA, MEMÓRIA E TRADIÇÃO.
ESTA FORMA DE ARTE, É INESGOTÁVEL NAS EXPERIÊNCIAS ARTÍSTICAS E CÉNICAS,
DE CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO, RENOVANDO-SE E TRAZENDO-A PARA O PALCO.
CABE AOS PROFESSORES MUNIREM-SE DE CONHECIMENTOS PARA PROPORCIONAR
AOS ALUNOS A REALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS E APRENDIZAGENS
NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS, EXPLORANDO VARIADOS MATERIAIS
E TÉCNICAS, UTILIZANDO FERRAMENTAS QUE PERMITAM DESENVOLVER
TRABALHOS CRIATIVOS NA ÁREA DO TEATRO.

OFICINA DE CRIAÇÃO DE MARIONETAS DE VARA

dom barom
e madame arame

+ 6 anos ou + 4 se acompanhadas
// 2H30

Esta oficina consiste na criação de
marionetas de vara com recurso a
diversos materiais.
Após a criação da marioneta, os participantes
experimentam e criam pequenas histórias
num teatrinho preparado para o efeito.

OFICINA DE CRIAÇÃO DE MARIONETAS DE SOMBRAS

histórias com sombra

+ 6 anos ou + 4 se acompanhadas // 2H30
Conhecer as nossas lendas e tradições, percorrê-las de lés a lés
nas asas da imaginação, este é o desafio a que nos propomos com esta oficina.
Procurando a valorização e preservação do nosso património cultural,
fomos buscar às lendas das mouras encantadas a nossa inspiração.

As oficinas de teatro de sombras consistem, numa primeira fase, na apresentação de um pequeno espetáculo de
sombras.
Este pequeno espetáculo servirá de inspiração aos mais pequenos para criarem
as suas personagens encantadas que de
seguida criam e experimentam na tela.
Ver, fazer e experimentar são as três fases
pelas quais o participante passa para
assim culminar numa lenda construída e
imaginada por todos.

+ 6 anos ou
+ 4 se acompanhadas
// 2H30
OFICINA DE CRIAÇÃO DE MARIONETAS DE ESPONJA

olhapins e olharapos

A IMAGINAÇÃO DE CADA UM,
SERÁ O ÚNICO LIMITE IMPOSTO
À CRIAÇÃO DA MARIONETA,
AS FORMAS RESULTANTES SÃO VARIADAS E INFINITAS.
QUEM ESPREITA NO ESCURO?
QUEM TEM OLHOS DE TRÊS CORES?
QUEM VOA POR CIMA DOS BOSQUES?

Os Olhapins são criaturas muito pequenas com 4 olhos
pois olham para todo lado, muito diferentes dos Olharapos
que são criaturas muito grandes mas apenas com um olho,
e que não olham para lado algum.
Será que voam por cima dos bosques?
Será que espreitam no escuro?
Será quem tem olhos de mil cores?
Partindo de lendas e contos da tradição portuguesa de criaturas dos bosques,
vamos criar diversas marionetas fantásticas, umas maravilhosas,
outras monstruosas.

OFICINA DE CRIAÇÃO DE TEATRO DE PAPEL

caixa das histórias
ensarilhadas
+ 6 anos ou + 4 se acompanhadas
// 2H30

O Teatro de Papel, surgiu no séc. XVIII
e serviu desde sempre
como elemento de jogo teatral,
de modo a permitir
a narrativa de histórias através
das suas figuras recortadas.
Aqui partimos de históriase criamos
o nosso teatro e as personagens
dando espaço à improvisação
e à teatralização das mesmas.
Cada participante cria o seu teatro
bem como um conjunto de figuras que no final
levará consigo para dar continuidade à exploração.

OFICINA DE CRIAÇÃO DE MARIONETAS DE FIOS

cruzes cruzeta

+ 6 anos ou + 4 se acompanhadas // 2H30
“SÓ O MOVIMENTO SAI DE UMA MARIONETA,
ENTÃO TUDO DEVE COMEÇAR AÍ!”
ALBRECHT ROSER

Nesta oficina abordamos os princípios da criação e
manipulação de marionetas de fios recorrendo aos
mais simples princípios, de modo a que as crianças
e jovens se sintam impelidos a dar continuidade na
exploração quer da construção da marioneta quer
na manipulação.
Cada participante cria uma marioneta que no final
da oficina levará consigo para dar continuidade à
exploração.

OFICINA DE CRIAÇÃO DE MARIONETAS DE LUVA

histórias a meias

+ 6 anos ou + 4 se acompanhadas
// 2H30
Atividade de criação
de uma marioneta de luva,
mais conhecida por fantoche,
que permite aos seus criadores e
manipuladores a dinamização de
um jogo coletivo teatral que se destina
quer a atividades em família
quer em contexto escolar.

oficinas
gra n des
curso de criação
de marionetas de esponja
+ 12 ANOS // 14 HORAS

Nas oficinas de criação de marionetas de esponja,
os participantes aprendem os fundamentos básicos de criação em esponja e
as técnicas primárias de modelação da mesma pelo corte, dobragem e colagem a
partir das quais será possível criar todo e qualquer volume tridimensional.
A formação inicia com a experimentação através da criação de diversos objetos
simples que são depois assemblados de forma a criar uma marioneta.
Apreendidos estes conhecimentos parte-se para o desenho de uma personagem,
a desconstrução desta em sólidos geométricos simples e a sua construção.
Sendo que a imaginação de cada um será o único limite imposto à criação da
marioneta, as formas resultantes são variadas e infinitas.

curso de
criação
de marionetas
de SOMBRA
+ 12 ANOS // 14 HORAS

Trata-se de uma formação técnica de criação
onde serão abordados diversos materiais,
profissionais e alternativos, para a execução de marionetas de sombras.
Serão explorados mecanismos de articulações complexos
e outras soluções práticas possíveis de serem repetidas com crianças.
No final da formação cada participante terá construído um pequeno teatrinho
de sombras assim como um grupo de marionetas.

É possivelmente através do
fantoche, que existe o primeiro
contacto com o mundo das marionetas.

curso de criação
de FANTOCHES
+ 12 ANOS // 14 HORAS

Esta oficina pretende dar a conhecer
ao participante o universo do teatro
de marionetas, recorrendo à criação
de um fantoche, uma técnica que
vai ao encontro das marionetas tradicionais
portuguesas, o Teatro de Robertos.
Na oficina o participante entra em contacto com
três materiais e técnicas fundamentais:
escultura em esferovite, modelação em pasta
e costura de tecidos para construção do corpo/anima.

curso de criação
de MÁSCARAS TEATRAIS

+ 12 ANOS // 14 HORAS

As oficinas de máscaras pretendem um desenvolvimento das capacidades técnicas na
criação plástica associadas à criatividade pessoal.
Cada máscara é o reflexo do seu criador quer essas capacidades sejam maiores ou
menores. A máscara, enquanto objeto, pede para ser vestida, para irmos ao encontro
daquilo que representa. O Teatro e Marionetas de
Mandrágora considera esta oficina uma aproximação ao estudo teatral
na fronteira entre o Teatro e o Teatro de Marionetas. Ao desenvolver oficinas pretende-se transmitir os conhecimentos plásticos, que permitam
à máscara possuir um caráter e definição próprios. O congelar de um rosto humano
num modelo de gesso é o ponto de partida que permite
ao seu construtor/utilizador desenvolver um processo de criação dramático.

curso de EXPRESSÃO
DRAMÁTICA DA MARIONETA
+ 16 ANOS // 14 HORAS

Ateliê de manipulação e compreensão prática dos mecanismos de manipulação dos objetos cénicos e das
marionetas e suas potencialidades cénicas e dramáticas.

Esta oficina parte dos pressupostos da construção da personagem do ator aliando a técnica
de manipulação de marionetas. Este ateliê pretende fornecer um conjunto de ideias,
dados, e exercícios que permitam olhar para o objeto e transforma-lo em cena
ou para a cena imprimindo-lhe um carácter dramático.
A noção de objeto cénico ou forma animada não se limita à
marioneta mas às formas e figuras que pretendem alcançar o
estatuto de personagens em cena, em contracena com o ator ou
independentes, com manipulador à vista ou com manipulador invisível.

Estas oficinas consistem em exercícios de manipulação e
interpretação utilizando marionetas da Companhia numa abordagem às questões
fundamentais da manipulação: Foco; Deslocação; Desmultiplicação silábica (fala).

TEATRO
NOS MUSEUS
Cada vez mais as instituições culturais, museus, mosteiros, castelos, etc.,
sentem a necessidade de se tornarem espaços vivos, apelando à
criatividade e ao público chamando a si o visitante.
Para tal, a marioneta aliada à história e ao património tem-se mostrado
um esforço muito gratificante, completando a programação própria de cada
equipamento e potenciando uma mais ampla comunicação com o público.
Desde 2003 que colaboramos com diversas instituições implementando
programas e atividades de longa duração.

VISITE-NOS E FIQUE A CONHECER MAIS
Biblioteca Municial de Gondomar Camilo de Oliveira
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Vila Nova de Famalicão
Casa Museu de Camilo Castelo Branco / Vila Nova de Famalicão
Castelo de Santa Maria da Feira
Castro de S. Lourenço / Esposende
Centro de Educação Ambiental de Esposende
Centro de Estudos Camilianos / Vila Nova de Famalicão
Centro de Formação Júlio Resende / Gondomar
Instituto de Medicina Legal do Porto
Mosteiro de São Martinho de Tibães / Braga
Museu Municipal de Espinho
Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim
Museu Nacional de Machado Castro / Coimbra
Museu de Alberto Sampaio / Guimarães
Noite Europeia dos Investigadores / Universidade do Porto
Parque Biológico de Gaia
Paço dos Duques de Bragança / Guimarães
Residência Senhorial dos Condes de Castelo Melhor / Ansião

exposições
Quer seja pelo fator lúdico, pedagógico ou artístico a mostra dos nossos
trabalhos faz parte integrante da intenção de dar a conhecer as múltiplas facetas do
teatro das marionetas que ladeiam a apresentação da criação em contexto de
espetáculo. Assim, num espólio que ultrapassa uma centena de peças, torna-se
incontornável a sua promoção. É também gratificante perceber que muitas das
nossas criações têm uma vida para além do espetáculo, mesmo dentro de uma vitrina.

palco das marionetas
todos os públicos

Ao longo destes anos, a Companhia foi realizando um conjunto
de atividades desde espetáculos, oficinas ou colaborações que permitiram
reunir um vasto espólio. Fomos percebendo que a mostra deste espólio
era necessária, tanto para a Companhia, na sua promoção e divulgação,
bem como para o público que sempre aderiu de um modo espantoso.
Esta é uma viagem sensorial, dedicada aos sonhadores, com caminhos e
descobertas a serem feitos. Uma exposição que ganha uma nova vida pelo
sentir dos que fazem desta visita uma grande viagem.
Apresentamos um espaço repleto de figuras, objetos, marionetas
e cenários que pertencem ao imaginário de várias criações artísticas do
Teatro e Marionetas de Mandrágora.

PRÓXIMAS ESTREIAS
O MEU AVÔ
CONSEGUE VOAR

55ª produção
da companhia

+ 4 ANOS // 2020

Pelos olhos do Pedro viajamos à infância das boas memórias,
onde o avô era um herói e a avó um mar de carinho.
Viajantes nesta história, brincamos, com o avô herói
que enfrenta o mar, que voa mesmo sem capa e leva-nos
no seu foguetão, ensina-nos a escutar o som do mar
num búzio, a nadar...
Existe um momento na infância em que os avós
ficam gravados no coração com o maior amor
que uma criança pode ter.
DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO Filipa Mesquita
MÚSICA CÉNICA E COMPOSIÇÃO Fernando Mota
a partir do texto de Pedro Seromenho e das ilustrações de Paulo Galindro

CORAÇÕES RASGADOS
+ 8 ANOS // 2021

56ª produção
da companhia

uma dramaturgia do silêncio
num espetáculo contado no feminino

A mulher (criança / jovem / adulta); subjugada pela família e por uma
sociedade opressora, violenta e preconceituosa; acaba numa fuga
constante e obsessiva e numa procura incessante por amor e libertação. A
voz feminina, lírica e angustiada das personagens que povoam o
espetáculo, surge em contraponto à de uma sociedade grave e severa.
Esta criação pretende renovar uma linguagem teatral, na busca de
transmitir ao público uma experiência de vida que às vezes se encontra
distante do espetador, mas muitas vezes próxima da sua realidade
escondida. No espetáculo apresentamos o que nos recusamos a ver no
quotidiano, mas que merece uma reflexão profunda. Uma reflexão sobre a
nossa sociedade e sobre o papel da mulher nesta sociedade que ainda não
se transformou para uma real igualdade. Refletimos neste espetáculo sobre
o desamparo humano na figura feminina e a sua busca de liberdade numa
sociedade opressora, que parece ter traçado para a mulher
DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO Clara Ribeiro
DIREÇÃO PLÁSTICA Troy Hourie
MÚSICA CÉNICA E COMPOSIÇÃO Ana Maria Pinto

e ! marionetas
!

O Ei! MARIONETAS RESULTA DE UMA PARCERIA ENTRE A COMPANHIA TEATRO
E MARIONETAS DE MANDRÁGORA E O MUNICÍPIO DE GONDOMAR E ACOLHE
COMPANHIAS INTERNACIONAIS BEM COMO UMA VASTA PROGRAMAÇÃO DE
COMPANHIAS DE MARIONETAS NACIONAIS, COM APRESENTAÇÕES DE SALA
E RUA, EXPOSIÇÕES, CONVERSAS, FEIRAS, MOSTRAS E CONCERTOS
Aliando o teatro tradicional português de bonecos às propostas artísticas
mais contemporâneas do teatro das formas animadas nacional e
internacional, apresentamos propostas culturais de grande prestígio que
demarcam o teatro de marionetas como uma arte fundamental para a
sociedade.
É premente esta continuidade, esta dedicação, esta promoção e
divulgação para que a mesma faça parte do quotidiano, da forma de estar
e de pensar da sociedade e assim construirmos um pensamento crítico,
criativo e artístico.

enVideneFelibata

Filipa Mesquita

Clara Ribeiro

pela dessacralização da arte!

a integração no mundo contemporâneo das tradições e
dos patrimónios
materiais e imateriais

em busca da
identidade cultural

www.envidenefelibata.com

GERAL@MARIONETASMANDRAGORA.PT
WWW.MARIONETASMANDRAGORA.PT
WWW.FACEBOOK.COM/MARIONETAS.MANDRAGORA

CASA EDUCATIVA DA MARIONETA
CASA BRANCA DE GRAMIDO
Tv. Convenção de Gramido, 41
4420-416 Gondomar - Portugal

FÓRUM DE ARTE E CULTURA DE ESPINHO
R. 41 / Av. João de Deus
4500-198 Espinho - Portugal
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