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7 e 8 Mai  lähtö |  Dé pArt Wh s – F i n l ân D iA

7 e 8 Mai  rio, rio, rio.. .  lu í s h i pó lito – po rtu gAl

10 e 11 Mai  umA AventurA no espAço teAtro De Ferro – portugAl

11 Mai  An Attic Fu ll oF pu ppets  – r e i n o u n i Do



A Tarumba – Teatro de 
Marionetas, realiza de 7 a 25  
de Maio a décima quarta  
edição do FIMFA Lx – Festival 
Internacional de Marionetas e 
Formas Animadas. Este projecto 
multidisciplinar, de dimensão  
internacional, continua a 
impulsionar a promoção, 
divulgação e reconhecimento do 
universo das formas animadas. 
O festival arranca no dia  
7 de Maio, no São Luiz, e os 
espectáculos programados 
prometem revelar a múltipla 
presença da marioneta nas artes 
cénicas contemporâneas de 
vários países. Transformadores, 
renovadores, inventores  
de objectos e de ideias, 
revolucionários e criadores  
de todo o mundo vão revelar  
a imaginação e a riqueza deste 
campo artístico, que continua  
a explorar terrenos novos  
e imprevistos.

Toda a programação em 
www.fimfalx.blogspot.pt

7 E 8 MAI estreiA nAcionAl

lähtö | Départ
Whs FinlânDiA

QuArTA E QuInTA àS 21h 
Sala PrinciPal
Técnica: ObjecTOS, vídeO, Magia, dança 
PúblicO-alvO: M/12;  
idiOMa: SeM PalavraS; duraçãO: 60M
€12 (cOM dEScOnTOS: €6 A €8,40)

encenação: Kalle nio 
coreografia: vera Selene Tegelman, Kalle nio 
intérpretes: Kalle nio, vera Selene Tegelman 
Figurinos: Mila Moisio, Kaisa rissanen  
Música e desenho de som: Samuli Kosminen 
desenho de luz: jere Mönkkönen  
vídeos: Matias boettge, Kalle nio  
Técnicos de palco: leena nio, Kaisa rissanen 
Fotografias: Tom Hakala
Produção: WHS  
apoios: les Migrateurs / associés pour les 
arts du cirque, The Finnish national Theatre, 
Kone Foundation, The Finnish cultural 
Foundation, arts Promotion centre Finland, 
alfred Kordelin Foundation, circusinfo Finland



7 E 8 MAI

rio, rio, rio...
luís hipólito portugAl

QuArTA àS 22h30 E 23h30
QuInTA àS 19h; 22h30 E 23h30
Sub-PalcO 
Técnica: TeaTrO de ObjecTOS  
PúblicO-alvO: M/12  
duraçãO: 25M idiOMa: inglêS
€7 SEM dEScOnTOS

luís hipólito jornalista e actor in pro-
gress (nascido a 11 de julho). em 1995  
licenciou-se em engenharia agronómica, 
na especialidade de estudos tropicais  
e subtropicais. Trabalha para televisão, 
como jornalista, há 14 anos, e faz teatro 
em “work in progress”, desde que tem me-
mória. Trabalhou no cinema para Manuel 
de Oliveira com catherine deneuve. no 
teatro, com lúcia Sigalho, à procura dos 
limites em Sensurround, da realidade dos 
outros em Realidade Real, e de tudo e 
nada em Procura-se. Fez locução, tradu-
ções e legendagem. escreveu para o  
cartaz do expresso, sobre teatro e dança  
e assinou crónicas para as revistas 
cosmopolitan e gingko. I haven’t been 
everywhere but it’s on my list de Susan 
Sontag é a etiqueta que melhor explica o 
seu dna. em 2010, a convite da Tarumba, 
participa no workshop O Actor face ao 
objecto, dirigido por agnès limbos e,  
desde então, mantém colaboração  
regular com a companhia. no FiMFa lx11 
estreou Oh! Please!.

Para além do seu percurso como ilusionis-
ta, tem trabalhado como realizador,  
editor e animador em programas de  
televisão, anúncios e curtas-metragens.

samuli Kosminen é um dos maiores  
percussionistas da Finlândia. Tem colabo-
rado com artistas como Kronos Quartet, 
valgeir Sigurðsson, jónsi (dos Sigur rós), 
KTu, emiliana Torrini, entre muitos outros. 
na última década os seus principais cola-
boradores foram a banda islandesa Múm 
e Kimmo Pohjonen. com o duo Kluster  
e com Pohjonen actuou na europa, japão 
e américa. a dupla Pohjonen / Kosminen 
fazia parte da banda original KTu com 
Trey gunn e Pat Mastelotto (King 
crimson) e compôs a premiada banda  
sonora para o filme “jade Warrior”. com 
os Múm gravou quatro álbuns e viajou 
pela europa, américa, austrália e japão. 
Kosminen, originalmente um baterista,  
é um explorador da percussão, com os 
mais diversos instrumentos e dispositivos, 
descobriu estranhas e novas dimensões 
de ritmo e de som.

Whs é uma companhia finlandesa de  
teatro visual e novo circo, especialmente 
conhecida pelo estilo muito próprio de 
malabares de ville Walo, que se move nas 
fronteiras do malabarismo, marionetas, 
teatro, dança, e a escala de expressão sin-
gular de Kalle nio, que passa pelo cinema, 
teatro de objectos e um novo olhar sobre 
a magia. WHS tem realizado digressões 
por todo o mundo e já em duas edições 
do FiMFa surpreenderam o público lisbo-
eta com a qualidade do seu trabalho na 
correlação entre imagens reais e virtuais. 
Os seus espectáculos têm sido considera-
dos inovadores pela forma como mistu-
ram diversas áreas artísticas. O grupo já 
actuou com as suas criações por todo o 
mundo, em mais de trinta países, nos mais 
importantes festivais de teatro, teatro  
de marionetas e novo circo. 

Kalle nio nasceu em Helsínquia, é mágico 
e artista visual. no seu trabalho examina 
os novos tipos de expressão que a ima-
gem vídeo fornece e as suas capacidades 
relacionadas com o tempo e o espaço. 
estudou artes visuais na Finish academy 
of Fine arts. como mágico, especializou-
-se em desenvolver novos truques e no-
vas formas de magia. as suas invenções 
têm aparecido nas publicações profissio-
nais mais importantes de magia, como a 
“Magic-Magazine”. em 2000 ganhou o 
terceiro prémio no campeonato mundial 
de magia (FiSM) na categoria de inven-
ções. ensinou magia em numerosas esco-
las de circo e de magia na Finlândia. 



O TdF tem vindo a alcançar públicos  
heterogéneos e as parcerias improváveis, 
a procura de contextos alternativos aos 
circuitos das artes do espectáculo, a in-
tensa actividade itinerante, a criação des-
tinada aos mais jovens e os projectos de 
acção cultural são os gestos mais claros 
no percurso da companhia.

11 MAI Documentário / estreiA nAcionAl

 

an attic full  
of puppets
reino uniDo

dOMIngO àS 21h30
jardiM de invernO
dOcuMenTáriO, 45M, 2013
EnTrAdA LIvrE

Após a projecção do filme seguir-se-á uma  
conversa com Richard Butchins, realizador  
e autor do documentário.

richard butchins é um premiado realiza-
dor de documentários, fotógrafo e jorna-
lista de investigação. O seu primeiro  
romance, “Pavement”, será publicado  
brevemente pela cutting edge Press.
richard contraiu poliomielite quando era 
criança, o que o deixou parcialmente pa-
ralisado. Sempre teve tendência para as 
artes visuais, e ganhou diversos concur-
sos de pintura com a idade de 6 anos. 
estudou arte em londres, viveu em Paris 
quando era artista de rua e vagueou  
por várias cidades europeias, até acabar 
novamente em londres, a trabalhar na  
indústria da música, mas depressa se  
cansou de fazer isto, pois “não tinha  
qualquer narrativa”. Tornou-se fotógrafo 
freelancer, cobriu os conflitos no Médio 
Oriente e na irlanda do norte, trabalhou 
para os jornais The Observer, Sunday 
Times e The Guardian, entre outros.  
Sem dar por isso, estava a desenvolver  
e a realizar documentários na indústria  
de televisão do reino unido. vive  
em londres e não tem um gato.

10 E 11 MAI

uma aventura  
no espaço
teAtro De Ferro portugAl

SábAdO àS 19h
dOMIngO àS 17h30 E 19h30
PalcO
Técnica: ManiPulaçãO à viSTa 
PúblicO-alvO: M/6; idiOMa: POrTuguêS 
duraçãO: aPrOx. 75M
€12 (cOM dEScOnTOS: €6 A €8,40)

O Teatro de Ferro surgiu em 1999. criado 
inicialmente como um rótulo para as  
criações de igor gandra e carla veloso,  
o projecto foi evoluindo gradualmente  
para a condição de estrutura profissional 
de criação. a escolha deste nome, Teatro 
de Ferro, pressupõe uma noção de matéria 
primordial, resistente e ao mesmo tempo 
mutável: este processo de transformação 
continua a inspirar o grupo. O trabalho  
da companhia tem sido desenvolvido no 
campo do teatro de e com marionetas e 
objectos. é um projecto que assenta numa 
lógica de investigação em que a marioneta 
tem assumido um valor matricial, nas suas 
hibridações possíveis, tentadas e tentado-
ras.as relações, do corpo-intérprete com  
o objecto manipulado e a implicação de 
cada espectador na construção desta rela-
ção, são linhas de reflexão transversais à 
prática artística do TdF. Os espectáculos 
realizados devem ser inscritos nas formas  
teatrais e dramatúrgicas que colocam  
a palavra num plano de igualdade em rela-
ção a outras linguagens e a promoção da 
dramaturgia contemporânea portuguesa  
é um traço caracterizador do seu projecto 
artístico, pelo que a companhia tem traba-
lhado principalmente com textos originais 
de autores portugueses. 



no âmbito dos espectáculos  
do FIMFA Lx14 no Teatro  
São Luiz resolvemos colocar 
três questões a Kalle nio, da 
companhia WhS, a Igor gandra, 
do Teatro de Ferro, e a Luís 
hipólito, sobre o seu interesse e 
percurso no campo do Teatro de 
Marionetas e Formas Animadas.

como surgiu o teu interesse 
pelo teatro de marionetas e 
formas animadas, entendido no 
seu sentido mais abrangente, 
um teatro de objectos, de 
figuras, e imagens… e que 
importância tem no teu trabalho 
artístico?

a minha formação é em magia e cinema. 
estes eram os meus hobbies que acaba-
ram por se tornar na minha profissão.  
O cinema e a magia têm muito em comum, 
e parece algo natural combiná-los e, 
quando se faz isto, transforma-se numa 
espécie de teatro de ilusões. Tanto o 
cinema, como a magia, criam imagens e 
ilusões e, para mim, a melhor maneira de 
comunicar sempre foi através de imagens. 
eu nunca estive muito interessado em 
contar uma história de forma linear, por 
isso, o teatro tradicional nunca me foi 
muito próximo. este tipo de teatro visual, 
que combina elementos da magia, ilusão, 
marionetas, teatro de objectos, artes 
visuais, som e movimento, é para mim 
uma forma muito natural de comunicar. 
Por vezes, o resultado está mais próximo 
do teatro de objectos ou de marionetas, 
ou do cinema e, outras vezes, é magia.
Kalle Nio, WHS (Finlândia)

Quando era muito pequeno assisti  
ao Teatro d. roberto na feira de grândola, 
onde vivíamos nessa altura. recordo  
bem a mistura de terror e fascínio  
com que assisti ao espectáculo.

Mais tarde, em adolescente, participei 
como voluntário na organização do 
Festival internacional de Marionetas  
do Porto, que hoje dirijo. a isabel alves 
costa, de uma forma e o joão Paulo Seara 
cardoso, de uma outra, foram muito 

importantes nos primeiros anos do meu 
percurso, aprendi muito com eles.

Para além destes aspectos de ordem mais 
estritamente biográfica e afectiva, penso 
que me aproximei desta forma especial de 
teatro por que me permitiu (re)conciliar dois 
aspectos que para mim eram igualmente 
atraentes: a dimensão plástica e construtiva 
com uma prática performativa.

O meu trabalho é matricialmente 
marionetístico, mesmo aquele que possa 
envolver, por exemplo, apenas a voz.  
de algum modo acho que está sempre 
mais ou menos presente um gesto de 
animação da matéria sob uma intenção.
Igor Gandra, Teatro de Ferro (Portugal)

eu sempre falei com os objectos e 
sempre achei que eles me respondiam.  
Os objectos têm, se lhes dermos espaço 
para isso, uma enorme carga afectiva. 
eles contêm vivências, histórias, lugares  
e acontecimentos. O que os pode 
transformar em matéria artística, pronta  
a ser moldada, até onde nos levar a 
imaginação. eles são generosos. Podem 
ser o que nós quisermos que eles sejam. 
Os objectos sempre fizeram parte de mim 
e, descobrir que posso fazer deles uma 
extensão da minha criatividade, foi uma 
revelação. como diz a pintora Paula rego: 
“nós podemos cortar as mãos a uma 
boneca, mas não devemos fazê-lo  
a uma pessoa”.
Luís Hipólito (Portugal)



Muitas dessas questões, estavam 
francamente mais desenvolvidas noutras 
artes e os mais atentos, se num primeiro 
momento se dedicaram a importar e a 
tentar traduzi-las para o campo específico 
da sua prática, começaram gradualmente 
a tentar colocá-las nos termos próprios 
dessa mesma prática. Simultaneamente, 
muitos artistas oriundos de outros 
universos da criação, nomeadamente  
da dança, das artes plásticas e do circo 
apropriam-se de uma série de elementos 
da marioneta e do teatro de objectos. 
Penso que este processo de encontro  
e de hibridação tem produzido algumas 
das mais interessantes e estimulantes 
experiências. Pelo caminho alguns 
falhanços também, claro.

O nosso processo criativo inscreve-se 
nesta lógica de uma observação transver-
sal, nem tanto entre linguagens ou 
disciplinas artísticas, mas sobretudo de 
campos da vida humana normalmente 
percepcionados como que separadamen-
te: magia, política, amor, trabalho, etc.
Igor Gandra, Teatro de Ferro (Portugal)

eu assumo-me como uma súmula 
esquizofrénica de registos. Faço teatro da 
palavra, teatro dança, teatro invisível, 
teatro de objectos, marionetas e formas 
animadas, além de televisão - onde se diz 
que uma imagem vale por mil palavras!  
eu pratico e aplaudo a contaminação.  
a palavra dá substância ao corpo e 
vice-versa, e ambos podem dar vida aos 
objectos. a imagem pode fortalecer, 
complementar ou fracturar toda esta 
relação, que não se quer simples, directa, 
nem tão pouco linear.
Luís Hipólito (Portugal)

O que podemos esperar do 
espectáculo que vais apresentar 
no Teatro São Luiz, no âmbito  
do FIMFA Lx14?

O espectáculo é uma viagem poética 
pela mente de um casal. não é uma 
história linear, é mais sobre os sentimen-
tos. Há muitos elementos diferentes, por 
isso eu tenho certeza que vai ser bastante 
surpreendente. Mas apesar de tudo  
é sempre melhor não esperar nada,  
e vir com uma mente aberta.
Kalle Nio, WHS (Finlândia)

é bom regressar a esta casa e ao 
FiMFa. à semelhança da nossa Ópera dos 
cinco €uros voltamos a convidar o público 
para o palco, desta vez para acompanhar 
as aventuras da menina carla cosmonauta.

nesta peça procurámos reunir o 
interesse de pessoas de diferentes idades 
em torno de um questionamento, feito 
mais ou menos a brincar, sobre as 
diferentes acepções da palavra espaço. 
nesta aventura cruzamos a imensidão 
inimaginável do espaço sideral até 
chegarmos ao infimamente próximo,  
o espaço da intimidade. Pelo caminho 
florestas e clareiras, praças, aldeias  
e cidades, casas e quartos.

construímos um dispositivo que faz  
as vezes de palco e de plateia, um espaço 
para actuar, que também é uma forma de 
ver, e um espaço para ver, que no teatro 
também pode ser uma forma de actuar.
Igor Gandra, Teatro de Ferro (Portugal)

“rio, rio, rio” trata-se de um espectácu-
lo que fala da obsessão, da paixão e da 
surpresa. como quando abrimos um baú 
no sótão dos avós. este espectáculo é 
uma Matrioska made in brasil. Tem coisas 
que saem de coisas que saem de coisas 

Podes explicar o grau de 
importância que ocupa a  
relação entre o corpo, o objecto  
e a imagem no teu processo 
criativo?

eu sinto que todos os elementos  
no palco, os artistas, as projecções,  
os cenários e os adereços são todos 
igualmente importantes. as coisas que 
acontecem em volta dos artistas falam 
sobre os seus sentimentos, da mesma 
forma que os artistas fazem.

  
O lado exterior está também sempre 
contido no interior. O meu trabalho 
baseia-se na montagem e na edição.  
não é o que é, mas o que foi justaposto a. 
é por isso que todos os elementos contam 
a sua própria coisa e o total é algo que  
é difícil de descrever por palavras.
Kalle Nio, WHS (Finlândia)

é uma grande pergunta. uma boa 
resposta seria, eventualmente demasiado 
extensa. a tentação de sistematizar  
é grande, vamos resistir.

em boa medida o meu processo 
criativo, na sua condição mais espontâ-
nea, assenta justamente em experimentar 
possibilidades nas relações entre estes 
elementos.

Quando comecei a trabalhar, ainda  
na primeira metade dos anos noventa,  
os marionetistas, particularmente os euro-
peus, tinham (re)conquistado há relativa-
mente pouco tempo um espaço no palco  
à vista do público. esta nova forma de 
estar perante os objectos manipulados  
e o olhar do público trouxe consigo uma 
série de questões que pareciam estranhas 
à coisa marionetista, pelo menos entendi-
da de uma forma tradicional-euroasiática.

que saem de coisas. é também uma 
homenagem a carmen Miranda, e a todos 
os objectos que ela animava e que a 
animavam nas suas performances 
bombásticas. e no fim, o mais provável  
é ter sido tudo fruto da imaginação de  
um homem perturbado. Mas também 
pode ser assim o teatro, certo?
Luís Hipólito (Portugal)
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