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Folhinha

Encontro com os bonecos

No 10° Festival de Teatro de Bonecos do shopping Jardim Sui, dezesseis pegas
serao apresentadas a partir do dia 8, sempre as 17h.

Urn dos destaques e "A Bruxinha", primeiro espetacuto da Cia. Truks, que traz
aos palcos a personagem criada especialmente para a Folhinha pela autora Eva
Furnari.

Ja na pega "Joao Come Feijao", os bonecos sac feitos com utensilios
domesticos, como cother e garfo. Durante 0 espetaculo, os atores ensinam as
criangas a fazer alguns desses personagens.

E ainda da para encontrar os personagens do "Ball de Hist6rias", programa
exibido na TV Ra TIM Bum e na TV Cuttura.

8 e 18/7 - "Circus A Nova Tournee"
9 e 23/7 - "A Verdadeira Hist6ria do Lobo Mau"
10 e 17/7- "Balonario, 0 Batao do Imaginario"
11/7 - "Joao Come Feijao"
15/7 e 1/8- "A Bruxinha"
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Sese apresenta iWantil"
i~'0 BalaoImaginmo' I

Cornpanhia cria urn espetaculo de bonecos sern nenhurnafala -1
'. I;

Ze, ~atita e mais do~s
amlgos, aventurel-
ros baloneiros, nao
se sabe quando nem

onde, acabam indo parar
em uma pequena ilha' de-
serta, apos uma forte co~~'
rente de vento que den:uba
o balao em que viajam.

Sem saber 0 que fazer, Ze
tenta se virar com 0 que pos-
sui e termina descobrindo,
num lugar isolado, a amiza-
de e a sensivel relayao entre
humanos e animais.

Urn dos focos do espe-'
, tacu!o 'ib ~ala_9)maginario;
que a Cia. Navega Jangada :
apresenta hoje no Sesc de
Ribeirao Preto e trabalhar a
linguagem nao verbal, mo-
tivo pelo qual a musica pas-
sa a ter importancia funda-
mental na encenayao.

Cerca de 20 instrumen-

tos, entre eles violao, vio~
la, flauta, xilofone, cavaqui-
nho, acordeon, entre outros,
saD utilizados por dois mu-
sicosi atores.

Bunraku
A manipulayao dos bo-

necos e direta e com va-
ras. Com base na tecnica do
"bunraku'; a Cia. prop6e urn
desafio:ao inves de tres pes-
soas manipularem urn bo-
neco, apenas uma pessoa a
executa.
, 'A companhia, ap6s pes-

quisa e desenvolvimento de
inumeroS tr;abalhos com te-
atro de bonecos, prop6e-se
a criar urn espetaculo de bo-
necos sem nenhuma fala.

Talita Cabral, diretora,
atriz e fundadora da com-
panhia, e 0 musico e com-
positor Rodrigo Regis, bus-

-,
, i

cam juntos descobrirli relil-:
yaOentre musica e cena. ~

Comeyaram, entao, a res- .~.
gatar a imaginaya'o de ca-'f~
da crianya/ espectador por !

meio da visao e da musica, '"
e nao do texto'faladc;: '.. ,.,' . t

Cada espectador cria sua .
propria sensayao a partir \.
da forma particular que se ~
compreende e sente 0 espe- r;
taculo. ~
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10BALAo IMAGINWO ' , ;~
Hoje, no G;dp~ode Eventos do
Sese, a partir das 1.6h .
Rua Tibiri.;3., 50

Ingressos a R$ 4 e estudantes,
idosos e matriculados no Sese
(com earteirinha) tern entrada
gratuita.
Inf.: (16) 3977-4477


