
PAISAGENS em TRÂNSITO



Circolando

Circolando desenvolve a sua actividade desde 1999. A criação e difusão de espectáculos constituem 
os objectos nucleares do projecto. De modo complementar, promove também ateliers de formação em 
diversos campos artísticos. Recentemente, a realização e edição vídeo vêm abrindo novos campos de 
expressão e experimentação.
Em 2006 surgiu na Circolando a ideia de apoiar projectos da autoria de colaboradores regulares 
da companhia com quem existe uma profunda identificação artística. Este apoio reflecte-se a nível 
artístico com o acompanhamento à encenação e à dramaturgia, mas também a nível da produção, pro-
moção e construção plástica. A estes projectos chamamos Projectos-Satélite. Depois de “A Galinha da 
Minha Vizinha”, damos um novo impulso a esta vertente com o espectáculo “Paisagens em Trânsito” 
procurando diversificar a oferta de espectáculos em repertório.

Paisagens em Trânsito

Desenvolvendo as linguagens do teatro de marionetas e do objecto, do teatro físico, a temática do 
exílio surge neste solo como centro de interrogações. 
No átrio de uma estação de comboios imaginária, há um homem carregado de malas. Viajante sem 
destino com uma história guardada na bagagem.
O comboio não chega. Desesperado, o homem abre uma mala atrás da outra, revelando pedaços da sua 
vida. Badalos, farda de combate, palha, terra, paisagens da memória aos poucos descobertas no fundo 
de cada mala.
A linha de comboio une as pontas à história. Começa no mesmo ponto onde termina. Pelo meio 
atravessa, invisível, o mundo interior do viajante. Será mesmo um viajante? O condutor do comboio? 
O guarda da estação? Personagens que nos ajudam a construir o nosso próprio comboio e seguir viagem.







Patrick Murys nasce em Grenoble em 1974. Desde 2005, é colaborador assíduo da Circolando integrando
os elencos de “Charanga”, “Cavaterra”,  “Quarto Interior” e “Mansarda”. Do seu percurso de intérprete, 
refere a par-ticipação nas encenações de G. Desarthe e Shiro Daimon e o trabalho com as companhias 
M. Véricel, Des Yeux Gourmands e Le Groupe O. Destaca ainda a participação entre 2000 e 2008 em 
todas as criações da companhia de teatro de objectos Turak. Da sua formação recente, releva a frequên-
cia do curso de Clown no Centre National des Arts du Cirque dirigido por P. A. Sagel e os estágios com 
Joseph Nadj, Thierry Bäe e Alexandre Perrugia.

Condições Técnicas
Duração Do EspEctáculo: 55 minutos 
público-alvo: maiores de 8 anos 
lotação rEcomEnDaDa: 100 pessoas

Espectáculo disponível em versão para palcos, espaços convencionais, não convencionais e ar livre. 
Temos disponível a ficha técnica do espectáculo com a especificação detalhada dos requisitos de montagem.
DVD disponível sob requisição.





Projecto Pedagógico

A apresentação do espectáculo pode ser articulada com a realização de um atelier pedagógico que 
trabalha os temas desenvolvidos na representação.

O teatro de objectos e de marionetas serão os meios utilizados para estimular a imaginação de 
crianças, adolescentes e adultos. Partindo das experiências que os formandos tiveram ao assistir ao 
espectáculo, pretende-se que o atelier fomente novas interpretações e conduza a novos pensamentos 
sobre o que acabamos de ver, centrando o trabalho sempre em duas questões: Como mostro o objecto 
ao mundo? Como mostro o mundo ao objecto?

Metodologia do Projecto

A realização do atelier depois da apresentação do espectáculo permitirá aos participantes utilizar o seu
universo como estímulo para a exploração das técnicas, das linguagens e dos temas propostos no espectáculo.

O atelier funciona com grupos até 16 pessoas, dos 8 aos 60 anos e pode ser realizado em vários 
formatos, de 4 horas até 40 horas.
A versão de curta duração foca o saber ser e o saber fazer, a educação do olhar através da sensibili-
zação para o teatro de objectos e de marionetas.
A versão de longa duração, aconselhada para maiores de 12 anos, desenvolve o trabalho sobre cenas, 
objectos ou figuras do espectáculo às quais os formandos foram mais sensíveis.

condições técnicas

- Sala ampla, com chão de madeira ou linóleo, adequada ao número de participantes do atelier.
- Leitor de DVD.
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co-produção apoios 

O Teatrão

É UMA ESTRUTURA FINANCIADA PELO

Patrick Murys 

andré Braga e cláudia Figueiredo  
luís Pedro Madeira e isabelle Fuchs 

sandra neves (adereços, marionetas e figurinos); 
carlos Pinheiro com a colaboração de nuno guedes (cenografia)  
cristóvão cunha com a colaboração de Pedro Fonseca
luciano amarelo (direcção de actor) 

Pedro Fonseca
alexandra Barbosa
ana carvalhosa (direcção) e cláudia santos 
joão Vladimiro 
joão Vladimiro e stratos ntontsis

leonor Barata e léonard 

corropio, lda

Criação e interpretação:

Colaboração na encenação e dramaturgia:
Composição musical:

Construção:

Desenho de luz:
Agradecimento especial:

Operação luz e som:
Execução de figurinos:

Produção:
Design gráfico

Fotografias:

Agradecimento

Produção executiva :

Ficha Artística


