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Grandes ideias para gente pequena

Grandes teatradas

A Sombra e os Seus Teatros
Depois de passar os olhos pela exposição "A sombra e os seus

teatros", cada participante neste ateliê para famílias pode
construirá sua marioneta de sombra. Depois, com tela e luz,

vão contar-se histórias com esta arte milenar que é o teatro de
sombras. As imagens produzidas pelas marionetas podem ter

várias cores e detalhes e a animação das personagens é garantida
pelo movimento dos bonecos e da fonte de luz. E é sempre

bom lembrar que as marionetas de sombra são consideradas

os primórdios do cinema, tendo com ele em comum a imagem
projectada na tela por meio de um foco de luz. -> Museu da

Marioneta. Convento das Bernardas - Rua da Esperança, 146. Inscrições:

museufflnuseudamarioneta.pt.Sáb 10.30. 6€ ( 1 adulto + 1 criança).

D. Quixote de La Mancha e seu amigo Sancho
Pança

A ByfurcaçâoTeatro voltou a fazer das suas e leva ao jardim do

Museu Nacional de História Natural e da Ciência a peça D. Quixote
de La Mancha e o Seu Amigo Sancho Pança. Uma recriação da

obra de Cervantes à medida do imaginário cavalga nte dos miúdos,
encenando a história do fidalgo da triste figura e do seu digno
corcel - Rocinante -, do escudeiro fiel mas não tão submisso -

Sancho Pança - e da sua inatingível amada - Dulcineia delToboso.
-> Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Rua da Escola Politécnica,

56-58. Dom 1 1.30 e 16.00. 8€.

A Bela e o Monstro
E como não se contentava só com uma peça em cena, a

Byfurcação equilibra a que tem no MUHNAC com outra para os

lados de Sintra, na Quinta da Ribafria, que abre as suas portas

para receber A Bela e o Monstro. A partir do clássico Gabrielle-
-Suzanne Barbot, a companhia apresenta uma história onde a
fantasia e a realidade se cruzam, uma luta sem tréguas onde

Bela.jovem filha de um comerciante, e Vicente, um príncipe
amaldiçoado e transformado em monstro, protagonizam uma

história onde o amor se sobrepõe à aparência e à maldade dos

OUtrOS. -> Quinta da Ribafria. Estrada Várzea (Sintra). Sex-Sáb 21.30. 10€.


