
 



 
Os objetos como mapas de memória para encontrar o futuro e pensar o nosso tempo. 
 
Num ano diferente: um outro FIMFA. Trabalhámos durante meses num programa que 
celebrava em Maio os 20 anos do FIMFA, mas 2020 tinha outros planos para todos nós. 
Com a pandemia o mundo parou. Mas era impossível continuar parado. Este ano vamos 
realizar uma edição única, irrepetível, assim o desejamos, o Descon’FIMFA, edição 
especial de Verão. 
Esperamos fazer a festa, em 2021 com a edição FIMFA Lx20+1. 
 
O Descon’FIMFA Lx20 - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas realiza-
se em Lisboa, de 5 de agosto a 5 de setembro, uma produção da companhia A Tarumba 
- Teatro de Marionetas, com direção artística de Luís Vieira e Rute Ribeiro. 
 
Durante um mês e com o destaque na criação portuguesa, irão passar pelo Teatro do 
Bairro, Teatro Taborda e Castelo de S. Jorge, oito projetos de quatro nacionalidades, 
Portugal, Espanha, México e Bélgica. O período de apresentações foi alargado para 
permitir um maior número de público e serão respeitadas todas as regras de segurança. 
 
Nesta edição com um outro formato, o FIMFA apresenta-se a desconfinar, junto dos 
seus espectadores. É o resultado do desejo do encontro com o público, da partilha de 
universos extraordinários, de criadores que não conseguem parar de imaginar outros 
mundos. A vida fica lá fora por instantes.  
 
Este conjunto de espetáculos fala de paisagens que alimentamos no nosso imaginário e 
que já não existem, turismo de massas, desagregação social, risco, medo do futuro, 
democracia, memória, amor e morte, mas também de mundos ideais, tentativas de 
reconstrução do imaginário coletivo e de aprender a viver de novo. Um programa 
inédito, onde os objetos ganham protagonismo e nos ligam à emoção e humanidade 
que os rodeia. 
 
O Descon’FIMFA tem o apoio da República Portuguesa / Ministério da Cultura - Direção-
Geral das Artes, a parceria estratégica com a Câmara Municipal de Lisboa e EGEAC, para 
além das parcerias com o Castelo de S. Jorge, o Teatro do Bairro e o Teatro da 
Garagem/Teatro Taborda, entre outros. 
 
O FIMFA é um espaço de reflexão sobre o teatro de marionetas contemporâneo. 
Tornou-se num dos mais importantes pontos de encontro internacionais do teatro de 
marionetas contemporâneo, afirmando-se, desde 2001, como um espaço de 
programação inovadora e alternativa, que se desenrola a partir de critérios rigorosos de 
qualidade e reconhecido mérito artístico. Um projeto multidisciplinar de dimensão 
internacional, empenhado desde a primeira edição na promoção, divulgação e 
reconhecimento do universo das formas animadas. DesconFIMFAmos, juntos! 
 
 
Luís Vieira e Rute Ribeiro 
Diretores Descon’FIMFA Lx20 



LA MELANCOLÍA DEL TURISTA 

Oligor y Microscopía (Espanha-México) 
 
5 a 9 agosto > 4ª a sáb 21h30, sáb e dom 19h 
Teatro do Bairro 
 
Estreia Nacional 
 
 
Quantos segundos são necessários para criar e perder um paraíso? Um delicado teatro-
cinema leva-nos numa viagem em torno da vida secreta dos objetos, das paisagens e 
dos paraísos perdidos. Um trabalho de campo em destinos turísticos, atualmente em 
decadência, deu lugar a uma pesquisa cénica sobre o conceito de paraíso. Jomi Oligor, 
dos Hermanos Oligor (Espanha) e Shaday Larios, da Microscopía Teatro (México), 
regressam ao FIMFA com a sua linguagem singular, construída com objetos, mecanismos 
e miniaturas. Imperdível! 
 

 
 
Criação, construção e interpretação: Shaday Larios, Jomi Oligor Coprodução: 
Microscopía y Oligor, Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen del 
Ayuntamiento de Zaragoza, Iberescena, Festival Grec de Barcelona, Le Parvis, 
Temporada Alta 2019 e Pyrenart Técnica: Teatro de objetos documental Idioma: 
Espanhol Público-alvo: +12 (A classificar pela CCE) Duração: 80 min. 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1D5bpGdXq2E3Vw8oNDHcfT7uEDhXcbmhQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lZUaRbxhtNsHQLF0YT1IewLhFdvgFpC0?usp=sharing


LA MÁQUINA DE LA SOLEDAD 

Oligor y Microscopía (Espanha-México) 
 
12 a 15 agosto > 4ª a sáb 21h30, sáb 19h  
Teatro do Bairro 
 
 
A partir de uma mala cheia de cartas de amor de 1900, encontrada no México, 
desenrola-se a história de um casal, Manuel e Elisa, duas pessoas que estão entre a 
ficção e a realidade. A partir de um trabalho de investigação de muitos anos, nasceu um 
dispositivo que cria pequenos fragmentos do mundo. La Máquina de la Soledad é uma 
investigação-homenagem ao objeto-carta e ao correio postal como um símbolo da 
humanidade. Um teatro de objetos documental fascinante. 
 

 
 
Criação, construção e interpretação: Shaday Larios, Jomi Oligor Coprodução: 
Microscopía e Oligor, Centre d’Arts Escèniques de Terrassa, Iberescena Técnica: Teatro 
de objetos documental Público-alvo: +12 (A classificar pela CCE) Idioma: Espanhol 
Duração: 80 min. 
 
 
 
 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1yQkMdu-_hABR1Rq_DN73eE6hAnVoZK7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TsllmVVlhMd8jCIlkh6TEeq-J9fvtaiF?usp=sharing


O TRIÂNGULO COR-DE-ROSA 

André Murraças (Portugal) 
 

20 a 23 agosto > 5ª a sáb 21h30, dom 19h 
Teatro do Bairro 

 

 

Berlim, anos 20. A cidade alemã era um símbolo de modernidade. Os cabarets e a vida 
cultural demonstravam uma enorme liberdade. Um grupo de mentes brilhantes, 
vanguardistas, contra as normas e sexualmente provocador, vivia os melhores tempos 
das suas vidas. Mas depois vieram os nazis e isso mudou. Grande parte deles foram 
enviados para campos de concentração. E então pergunta-se: que histórias guardam os 
campos de concentração nazis sobre esses homens depois marcados e identificados por 
um triângulo cor-de-rosa no peito? Os seus objetos pessoais vão contar a vida que lhes 
foi tirada. 
 

 
 

Encenação, texto, cenografia, vídeo e interpretação: André Murraças Produção: Um 
Marido Ideal Coprodução: Projeto Embrião/FIMFA Lx - Festival Internacional de 
Marionetas e Formas Animadas/A Tarumba Técnica: Objetos Idioma: Português 
Público-alvo: +12 (A classificar pela CCE) Duração: Aprox. 60 min. 
 

 

Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1y4PDtzByZhBHP0OeLwZVeeU3k5kdgI_A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10FVR_NZ7isJGPYukTX1Q92IweiBpIOIH?usp=sharing


ESTE NÃO É O NARIZ DE GÓGOL, MAS PODIA SER... COM UM 
TOQUE DE JACQUES PRÉVERT 

A Tarumba - Teatro de Marionetas (Portugal) 
 

26 e 27 de agosto > 4ª e 5ª 21h30 
Teatro do Bairro 
 
Uma criação inspirada no universo de Gógol e Jacques Prévert, com objetos e figuras 
articuladas de papel, qual cadavre exquis de cenas e jogos de palavras, mas sempre com 
muito nonsense, onde está presente o mundo surreal que nos rodeia, num ambiente 
kitsch, insólito e de festa com reminiscências russas, algures entre o Festival da 
Eurovisão e a Rússia dos anos 70... 
 

 
 
Direção artística, construção e atores-manipuladores: Luís Vieira, Rute Ribeiro 
Adaptação e textos: Rute Ribeiro Técnica: Figuras de papel articuladas e objetos 
Público-alvo: +8 Idioma: Português Duração: Aprox. 40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1vS2SKpNDMuksL70LdH7R1ACWhqroPH69/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MwNMzpAeza4op_tyEuQANvpQca0pJ1z4?usp=sharing


A CAMINHADA DOS ELEFANTES 

Formiga Atómica (Portugal) 
 

Teatro do Bairro 
29 e 30 de agosto às 19h (sábado, domingo)  
 
 
Este espetáculo conta a história de um homem e de uma manada de elefantes. Quando 
o homem morre, os elefantes fazem uma caminhada misteriosa a sua casa, para lhe 
prestar uma última homenagem: não era um homem qualquer, era um deles. 
 
A Caminhada dos Elefantes é sobre a existência, a vida e a morte, e o caminho que todos 
temos de fazer, um dia, para nos despedirmos de alguém. Um espetáculo que reflete 
sobre o fim, que é um mistério para todos nós, crianças ou adultos. 
 

 
 
Encenação: Miguel Fragata Texto: Inês Barahona Interpretação: Miguel Fragata 
Coprodução: Formiga Atómica, Artemrede - Teatros Associados, Centro Cultural Vila 
Flor, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Viriato Técnica: Objetos Público-alvo: +6 
Idioma: Português Duração: 50 min. 
 
 
 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1Pxcz2aSUcWabuzTDXUdSIkv8EpVJW9t2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GGt8gN5iukT5Rjyp1YyHcBrkH2014fow?usp=sharing


UMA COISA LONGÍNQUA 
Teatro de Ferro (Portugal) 
 

28 a 30 agosto > 6ª e sáb 21h30, dom 16h30 
Teatro Taborda 
 
 
Uma Coisa Longínqua nasce de um sonho, em que algumas esculturas/monumentos 
decidiram abandonar as plazas entre os grandes edifícios das metrópoles do planeta. 
Após a fuga as obras de arte reúnem-se no deserto em busca de outras possibilidades 
para a sua existência no mundo das coisas. A nova criação do Teatro de Ferro tem a 
colaboração do compositor Carlos Guedes, num filme-performance que procurar 
perceber os estranhos acontecimentos protagonizados por um grupo de objetos 
emancipados. 
 

 
 
Direção artística, cenografia e marionetas/esculturas: Igor Gandra Manipulação e 
interpretação: Carla Veloso, Igor Gandra e Carlota Gandra Coprodução: Teatro de Ferro 
e Câmara Municipal do Porto - Programa Cultura em Expansão Técnica: Objetos, música, 
instalação Público-alvo: +12 (A classificar pela CCE) Idioma: Português Duração: 50 min. 
 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1fsxUZe2uKEcAdkbaKkdtLMSlw3JVeXKP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_9vU1Tj0j0QsqOBRihRUJ3gBww8BXON9?usp=sharing


ENTREMUNDOS 
PIA - Projectos de Intervenção Artística (Portugal) 
 

29 e 30 agosto > sáb e dom 17h30  
Castelo de S. Jorge 
 
 
EntreMundos aborda as culturas tradicionais dos Gigantes, com marionetas de grande 
dimensão, convidando-nos a redescobrir e a relembrar as perspetivas, formas e 
dimensões da visão de uma criança, através do cruzamento de técnicas de construção e 
manipulação contemporâneas. 
 
Numa dimensão entre vivos e mortos, algures entre o purgatório e o limbo, inicia-se 
uma viagem por um universo imaginário inspirado na Morte, uma das grandes questões 
da humanidade, culpada de estimular a imaginação do Homem na criação de universos 
paralelos. 
 

 
 
Autoria, direção artística e conceção plástica: Pedro Leal Performers: Helena Oliveira, 
Luís Amarelo, Manuel Amarelo, Catarina Mota, Rui Rodrigues, Tiago Augusto Produção: 
PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL Técnica: Marionetas gigantes, máscaras e 
objetos Público-alvo: +3 Idioma: Sem palavras Duração: Aprox. 60 min. 
 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1I9LvfyPlLaHcg7l3Bo6_gT4r06c9Uzl_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Wpg_RkDj2qZi5fYsH267P-jwFPkRwQkb?usp=sharing


RESSACS 
Agnès Limbos - Cie Gare Centrale (Bélgica) 
 

2 a 5 setembro > 4ª a sáb 21h30 
Teatro do Bairro 
 
 
Um casal em crise, à deriva num pequeno barco em alto mar. Presos na tempestade, 
eles perderam tudo: a casa, o carro comprado a crédito, o jardim francês e o whisky às 
18h. O banco ficou com tudo. Acabam por encalhar numa ilha, onde os recursos naturais 
não são explorados pelos seus habitantes. Durante a noite, em sonhos, passam as 
caravelas de Colombo, acompanhadas pela música das grandes conquistas marítimas... 
 
Uma mesa e o uso inventivo e surpreendente de objetos. A grande mestre do teatro de 
objetos Agnès Limbos e o trompetista Gregory Houben contam com humor e ironia 
feroz, a história de um casal falido, que retrata a sociedade atual, onde os extremismos 
ganham protagonismo. 
 

 
 
Criação e interpretação: Agnès Limbos, Gregory Houben Coprodução: Lindenfels 
Westflügel, Internationales Produktionszentrum für Figurentheater (Leipzig, Alemanha), 
TJP - Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg, Théâtre de Namur Técnica: 
Teatro de objetos Idioma: Inglês Público-alvo: +12 (A classificar pela CCE) Duração: 55 
min. 
 
 
Mais informações sobre o espetáculo 
Imagens do espetáculo 

https://drive.google.com/file/d/1syiy7V4TjAnY1r-OlabaS7_0LJpNZb--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eHUYZVGAsel8Pk8Lh9b9XcKJIJ1AxcHG?usp=sharing

