A Artemrede é um projeto de cooperação cultural com 13 anos de atividade ininterrupta, atualmente
constituído por 15 municípios, agregando e fazendo interagir cidades com diferentes escalas. Trabalha
a especificidade dos territórios através do apoio à criação artística, à programação cultural em rede,
à qualificação e formação e às estratégias de mediação cultural.

O MANOBRAS – FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS E FORMAS ANIMADAS É UMA ORGANIZAÇÃO DA ARTEMREDE,
COFINANCIADO PELO PROGRAMA OPERACIONAL CENTRO 2020.

www.artemrede.pt | www.artemrede.pt/FestivalManobras
Associados: Abrantes | Alcanena | Alcobaça | Almada | Barreiro | Lisboa | Moita | Montijo
Oeiras | Palmela | Pombal | Santarém | Sesimbra | Sobral de Monte Agraço | Tomar
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15 municípios: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montijo, Oeiras, Palmela,
Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço, Tomar

PASSO
A PASSO
NO BOSQUE
Toutito Teatro

I Fr

COMPANHIA

SINOPSE

Toutito Teatro é uma companhia francesa composta por artistas de diferentes locais (França,
Chile e Hungria), motivados pelo desejo de reunir nas suas criações as suas particularidades
culturais. A abordagem artística da companhia
consiste no desenvolvimento de um teatro
visual e gestual numa lógica de comunicação
não verbal, confiando na transversalidade entre
as formas e o público.

Os espetáculos resultam de uma escrita cénica.
É através do gesto que se comunica e, portanto,
é o gesto que está no cerne da criação artística.
O espectador desenvolve a sua liberdade de
interpretação, complementando a obra com a
sua própria visão. A companhia propõe, através
dos seus projetos artísticos, questionar os
temas e preocupações que surgem na infância
e se prolongam ate à idade adulta.

Passo a Passo no Bosque mergulha no
universo d’O Capuchino Vermelho para
explorar o medo que sempre tivemos do
lobo. Sentado na clareira, exposto a todas
as possibilidades e perigos, o público descobre uma outra versão deste clássico da
literatura infantil. É através dos sapatos,
dos chapéus, das calças e dos casacos dos
atores que as paisagens, as personagens
e os caminhos tortuosos do bosque desta
história se revelarão. Uma viagem gestual
e visual onde as formas teatrais se entrelaçam e nos levam no encalço do pequeno
Capuchinho Vermelho...

A girl embroidered the names of the camels
under the mountains, where the gold swelled
itself in coloured threads of water. Delicately,
she extracted from the sands a submerged
treasure that her ancestors once kept. Like
an alchemist, she distilled colours in the
celestial vault. And gradually, her eyes embraced with colours the whole sea of sand.
This is poetic and contemplative piece about
the colours that unite the Earth.

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA
Produção Toutito Teatro Coprodução Trident
Scène Nationale de Cherbourgen-Cotentin,
Espace Jean Vilar (Ifs), CRéAM (Dives-surMer), Théâtre Municipal de Coutances, Quai
des Arts (Argentan), La Minoterie (Dijon) Apoio
Ateliers Intermédiaires (Caen), EAT (Randonnai), Moulin de Louviers, Théâtre Foz (Caen),
Archipel (Granville), Município de St. Sauveur
Lendelin, Cité Théâtre (Caen), Ministério da
Cultura e Comunicação (depart. Normandia),
Departamento de La Manche e Município de
Cherbourg-en-Cotentin Encenação Ixchel

Cuadros Assistente de encenação Nelly
Cazal Interpretação Sandrine Nobileau, Ádám
Baladincz Concepção cenográfica, guardaroupa, marionetas Eduardo Jimenez Luz,
construção de cenário, régie Franck Bourget Construção cenográfica Brodie Agencement Criação Sonora Frank Lawrence, Denis
Monjanel Acompanhamento crítico Nancy
Rusek Construções Gérard LegriÐon, Jean
Loison Guarda-roupa Lucie Milevoy, Marion
Danlos Administração Marie Louise André
Difusão Florence Chérel - MYND Productions

Classificação etária M/3   |  Duração 30’

APRESENTAÇÕES

ALCOBAÇA | Cine-Teatro João d’Oliva Monteiro | 20 SET | 10:30 (3 > 6 anos) e 14:30 (6 > 10 anos)
ABRANTES | Auditório Escola Manuel Fernandes | 22 SET | 11:00 (6 > 10 anos) e 15:00 (6 > 10 anos)
BARREIRO | Auditório Municipal Augusto Cabrita | 25 SET | 10:00 (3 > 6 anos) e 11:30 (6 > 10 anos)
SANTARÉM | Teatro Sá da Bandeira | 27 SET | 10:30 (3 > 6 anos) e 14:00 (6 > 10 anos)
SOBRAL DE MONTE AGRAÇO | Cine-Teatro | 29 SET | 15:00 (3 > 6 anos) e 16:30 (6 > 10 anos)

Palácio João Afonso,
Rua Miguel Bombarda, 4, R/C • 2000-055 Santarém
www.artemrede.pt | artemrede@artemrede.pt
T 243 322 050 / 243 321 878 – F 243 326 092
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