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O Guardião dos Vagalume
teatro de marionetas
[ PARCERIA NUVEM VOADORA E MARIONETAS DE MANDRÁGORA ]

"O guardião dos vaga-lumes”, 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
trocar a cidade e guardar a floresta, decide tornar-se o seu guardião.
O guardião zela pelos pirilampos mais conhecidos por vaga-lumes. 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 protecção 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.
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M| 3 anos
Duração 45 minutos
Limite de público 150 (recomendado)
Data e estreia 1 de Junho de 2013

Vídeo: http://youtu.be/HI759ehQfnQ

Ficha artística
Texto Filipa Mesquita
Manipulação Filipa Mesquita e
Pedro Correia
Cenografia e Marionetas envide
nefelibata
Vídeo Filipe Larangeira
Músicas Paulo Lemos
Apoio Produção Clara Ribeiro
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Condições técnicas
ESPAÇO CÉNICO 5m (largura) x 3m (profundidade)

DURAÇÃO MONTAGEM 2h

NECESSIDADES TÉCNICAS
Cena Negra não
Chão Negro não
Camarins 2
Som gravado suporte CD
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Condições financeiras

CACHET mediante solicitação
+ DESLOCAÇÃO 0,40 € x nº km x 2 (ida e volta) Origem da partida: Vila do Conde, Portugal
+ ALIMENTAÇÃO 2 PESSOAS (com uma opção de peixe ou vegetariano)
+ ALOJAMENTO DE 2 PESSOAS (2 single; em caso de necessidade)

DIREITOS DE AUTOR da responsabilidade da entidade organizadora.

Nota: As condições acordadas por ambas as partes serão confirmadas por escrito.

Condições de pagamento
O PAGAMENTO DEVERÁ SER FEITO IMPRETERIVELMENTE ATÉ AO FINAL DO ÚLTIMO ESPETÁCULO.

DADOS PARA FACTURAÇÃO
Nuvem Voadora Associação Cultural
Praça Luis de Camões, n.º 9, 1.º esq
4480-719 Vila do Conde

NIF 508 559 294

NIB 0035 0864 000591112303 1 (Caixa geral de Depósitos)
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Nuvem Voadora Associação Cultural
A Nuvem Voadora – Associação Cultural é uma entidade independente, que
desenvolve projetos de criação artística e formação, nas áreas do novo circo, teatro de
rua, música, dança, fotografia, vídeo, pintura e literatura, entre outras formas de
expressão. Investe no desenvolvimento cultural e social das comunidades onde se
propõe intervir, estimulando a criatividade e a reflexão através de colaborações
efémeras, envolvendo todos os que manifestem disponibilidade e empenho.
A “QUEIMA DO JUDAS” de Vila do Conde é uma das produções de maior dimensão e
alcance da Nuvem Voadora Associação Cultural, celebrando em 2015 os seus 10 anos
de existência. Destaca-se também a realização do I Encontro Internacional de Palhaços
de Vila do Conde que decorreu nesta cidade em Outubro de 2014.
A Nuvem Voadora tem vindo a desenvolver vários espectáculos que estão em
itinerância por várias cidades em Portugal e no estrangeiro. Em Fevereiro de 2014 o
espectáculo “(Con)sumo de Laranja” solo clown para montras, conquistou o prémio
do público infantil no Milano Clown Festival em Itália. Os “Irmãos Esferovite” - banda
de palhaços, são outro projecto de referência da associação e têm levado esperança e
sorrisos a vários pontos do globo, nomeadamente a campos de refugiados na
Palestina, hospitais, prisões e outros lugares onde muitas vezes os direitos humanos
não são respeitados.

Teatro e Marionetas de Mandrágora

O Teatro e Marionetas de Mandrágora é uma companhia profissional de teatro de
marionetas com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa Mesquita e direção plástica
de enVide neFelibata.
A Companhia foi fundada em 2002, data que marca o início da nossa atividade
profissional. Na simbiose de uma linguagem simbólica, que conjugue o património e
legado tradicional e o pensamento e universo contemporâneo, nem sempre pacífica
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surge um elemento fundamental, a marioneta. Este elemento apoia-nos na procura de
uma identidade cultural própria. O nosso objetivo é o de descobrir as potencialidades
estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas da marioneta em si mesma, como em relação
com o ator e nessa descoberta explorar a dramaturgia que nos caracteriza. O de
explorar a cultura e as culturas, a crença, a lenda, aliando-se à urbe, à exploração
tecnológica, à velocidade da aldeia global.
Ao longo do nosso percurso artístico têm sido diversas as propostas quer nos públicos;
adulto, jovem, escolar e familiar; quer na formação de base ou especializada. Uma das
nossas grandes apostas é a digressão nacional e internacional dos projetos.
Descentralização, trabalho comunitário, criação em parceria e a valorização social e
inclusiva são preocupações preponderantes no nosso quotidiano.
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Outros projectos

(con)sumo de laranja* solo clown
para montras de Pedro Correia
Este palhaço tem tudo, mas está sozinho, preso
no seu aquário. Vive a solidão das paredes de
vidro que o separam do mundo real. Tem
esperança de conseguir convencer os
transeuntes (o tempo de um sumo de laranja) a
participar na sua orquestra improvisada que já
conta com uma flauta amestrada e um bolo de aniversário que canta.
Vídeo: https://vimeo.com/77292791
* Vencedor do Prémio Público Infantil no Milano Clown Festival 2014 em Itália

Fábrica das gravatas solo clown de Pedro Correia
"Fábrica das Gravatas" é um solo de palhaço que
aborda de uma forma absurda, filosófica e
poética a condição do homem em relação às
máquinas, à tecnologia e ao trabalho. A batalha
entre o tempo, as máquinas e os palhaços
começou!
Vídeo: http://vimeo.com/113103985

Talvez espetáculo deambulante
TALVEZ é um momento clown.
TALVEZ tudo ou nada pode acontecer.
TALVEZ os sorrisos aconteçam no inesperado.
TALVEZ seja possível a felicidade no universo!
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CONTACTOS
-918167895 | NUVEMVOADORA@NUVEMVOADORA.COM

www.nuvemvoadora.com
www.facebook.com/nuvem.voadora
www.facebook.com/encontropalhacos
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