


Pequeno e minimal, mas com camadas de recursos O Teatro de Caixa é de grandes intenções. 
Mistura as linguagens do teatro lambe-lambe com o toy-theatre, conduz a plateia pelos 
espaços do Teatro, põe cinco pessoas a ouvir uma história em fones de ouvido e outras tantas a 
assistir tudo isso.

A performance instiga e coloca o espectador em cena, constrói uma armadilha dramatúrgica e 
no fim insere o público nas aventuras do contador de histórias Valentin. Adaptado do conto 
“Os Músicos de Bremem”, dos Irmãos Grimm, o espetáculo acontece à partir da manipulação 
de figuras dentro de uma caixa, que ora parece uma máquina, ora parece um antigo 
brinquedo.

Direção de Liane Venturella
Atuação de Rudinei Morales
Trilha Sonora Original de Álvaro RosaCosta
Duração 60 à 90 minutos
Classificação Livre

Rudinei Morales é artista solo e independente, com mais de 20 anos de atuação na cena 
teatral brasileira, iniciou pesquisa sobre o teatro de animação em 2007 quando passou a 
atuar em festivais nacionais e internacionais de teatro de bonecos.

Semana de Teatro de Caxias do Sul - 2012
Festival Bonecos Canela - 2012
Mostra de Teatro de Rua Sesc SP - 5 cidades - 2013
Festival Espetacular de Teatro de Bonecos de Curitiba - 2013
Circuito Sesc de Artes em São Paulo - 9 cidades - 2014
5º Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre - 2014
Frinape - Cidade da Cultura de Erechim - 2015
Festival de Inverno Sesc Rio - 2015
Festival de Teatro de Rua de Caxias do Sul - 2016
Filo - Festival Internacional de Teatro de Londrina - 2016
Temporada Sesc Vila Mariana - 2017
Festival Palco Giratório em Porto Alegre - 2017
Feira do Livro de Guaíba - 2017

 

Vídeo de Íntegra:  https://youtu.be/n4M41NpaIP0
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TEATRO DE ‘BRINQUEDO’

É comum as pessoas ficarem
assistindo várias vezes às
sessões de cinco minutos, e
cada apresentação é única

 Rudinei Morales
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O
ator e cenógrafo gaú-
cho Rudinei Morales
buscou inspiração nu-
ma brincadeira co-
mum na Europa do sé-
culo 18 chamada “Toy
Theater” (Teatro de
Brinquedo) para criar
o trabalho solo “O Tea-

tro de Caixa”, que ele leva hoje,
às 11 horas, para a Praça Rui
Barbosa, em Rio Preto, primei-
ro espetáculo da Mostra Sesc
de Teatro de Rua.

A brincadeira em questão,
hoje em desuso, consistia em re-
cortar e colorir figuras de catá-
logos vendidos em papelarias
contendo réplicas de teatros,
desenhos de personagens e tex-
tos clássicos, que deveriam ser
montados em casa.

Em “O Teatro de Caixa”, Mo-
rales transportou a antiga técni-
ca de teatro de figuras para as

ruas, e misturou-a com elemen-
tos do teatro lambe-lambe (no
qual um manipulador represen-
ta uma peça curta dentro de uma
caixa para um único espectador).

O artista interpreta Valen-
tin, um contador de histórias
que chega à cidade e relata as
aventuras vividas pelo mundo
em busca de sua verdade. O per-
sonagem traz consigo um tea-
tro em miniatura, que mais pa-
rece uma caixa de brinquedo.
Dentro dessa caixa, por meio
de figuras, ocorre a teatraliza-
ção adaptada do conto “Os Mú-
sicos de Bremen”, escrito pelos
Irmãos Grimm.

Na história original, um
burro, um cão, um gato e um ga-
lo maltratados pelos seus do-
nos decidem ir para Bremen, e
lá são favorecidos por uma sé-
rie de acasos. A história dos Ir-
mãos Grimm contada dentro
da caixa foi adaptada e contex-
tualizada, buscando uma apro-
ximação com a realidade. O per-

sonagem felino, por exemplo, é
do sexo feminino.

Morales explica que o espe-
táculo é dividido em dois mo-
mentos claros. O primeiro tra-
ta-se de uma abertura, quando
Valentin se apresenta ao públi-
co e esclarece o motivo de estar
em Rio Preto. Depois, quando
o personagem revela a miniatu-
ra do teatro, e junto com a pla-
teia é montada a pequena caixa
ao ar livre.

O público recebe o convite
para assistir às apresentações
no interior do teatro de brin-
quedo em pequenos bancos e fo-
nes de ouvido para ouvir o con-

to. O áudio foi gravado em Por-
to Alegre, e a trilha sonora,
composta exclusivamente para
a montagem.

Com duração de cinco mi-
nutos, a história da caixa é con-
tada para até cinco pessoas por
vez, e é repetida no decorrer do
espetáculo. Em média, “O Tea-
tro de Caixa” tem uma hora e
meia de duração, mas já che-
gou a três horas.

“Em determinadas situa-
ções, locais, existe a necessida-
de de continuidade do espetá-
culo. É comum as pessoas fica-
rem assistindo várias vezes às
sessões de cinco minutos, e ca-

da apresentação é única.”
O artista diz que a escolha

do conto dos Irmãos Grimm
foi por conta dos elementos pa-
recidos com a história de Valen-
tin. “Um dia Valentin sai em
busca de uma verdade sobre a
vida dele, e o conto tinha carac-
terísticas bastantes comuns,
pontos de ligação. Tomei a li-
berdade de modificá-lo, e a ver-
são que está sendo contada den-
tro do teatrinho é exclusiva des-
se espetáculo.”

Para transpor a antiga lin-
guagem à cena atual, foi neces-
sário desenvolver uma estrutu-
ra cênica que pudesse reprodu-
zir o que o “Toy Theatre” exi-
gia, ou seja, uma pequena répli-
ca de um teatro, uma história e
as figuras dos personagens.

Na caixa criada para guardar
o pequeno teatro, os persona-
gens e os cenários são encober-
tos por pequenas coxias e, por
meio de mecanismos, são aciona-
dos manualmente pelo artista.

“Enquanto manipulo as fi-
guras, a minha tarefa, ou seja, a
do Valentin, que é contador de
Histórias, é dar atenção a quem
não está com fone de ouvido,
ou seja, com o restante da pla-
teia. Então, o Valentin conta
uma história para quem não
tem fone de ouvido, e quem es-
tá com fone está acompanhan-
do uma história gravada com
quatro vozes em Porto Alegre,
com uma trilha sonora exclusi-
va para esse trabalho”, diz.

“O Teatro de Caixa” é resul-
tado de uma pesquisa de cinco
anos, realizada por Morales,
que convidou Liane Ventu-
rella, da Cia. IN.CO.MO.DE-
TE, para a direção. A monta-
gem começou a ser produzida
em 2010, e estreou em outubro
De 2011, em Porto Alegre.

Serviço
O Teatro de Caixa , com Rudinei
Morales, hoje, às 11 horas, na Praça
Rui Barbosa, no Centro. Grátis
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Pierre Duarte 24/9/2013

Ator gaúcho une brincadeira popular na Europa do século 18 a conto dos Irmãos Grimm para

conceber “O Teatro de Caixa”, espetáculo que abre hoje as apresentações pela mostra de rua

Divulgação

Rudinei Morales carrega
um teatro em miniatura
que mais parece uma
caixa de brinquedo.
Dentro dessa caixa, por
meio de figuras, ele faz a
teatralização adaptada
do conto “Os Músicos
de Bremen”, de autoria
dos Irmãos Grimm
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