
Uma História Simples



Sinopse:

A peça se passa em uma pequena aldeia localizada nos Pirineus aragoneses, onde vivem Antônio e Rosário, um casal
de agricultores que passam por dificuldades devido à seca que desola a região. Os dissabores dos dois protagonistas
são agravados pela ganância de três personagens: Mariano, um padre sem escrúpulos; Siremón, um adivinho charlatão
e Sofia, irmã viúva de Rosario, trio de usurpadores que querem roubar as terras do casal, porque ouvem dizer que nelas
têm ouro negro.

Encenação:

A obra é encenada com títeres de guante, que se movimentam às vezes de forma quase frenética por trás de um biombo
também movediço. O cenário em madeira de pinus remete aos Pirineus e a forma da empanada, um biombo móvel com
janelas e diferentes andares, se assemelham às pequenas ruas e a praça de uma típico pueblo da fronteira entre França
e Espanha.

A história mostra a nostalgia do interior e a fria solidão de alguns, misturadas à inocência de outros, indicando que a vida
simples pode nos levar por diferentes caminhos: à simplicidade integral e saudável ou às piores elucubrações, que
mudam a visão simples das coisas, convertendo situações cotidianas em suspeitosas manobras de poder.

O autor bonequeiro propõe colocar ante nossos olhos a relação de inveja e desconfiança entre vizinhos, mesclando
humor e a sátira com o clima poético de alguns momentos do espetáculo. Em um típico distanciamento brechtiniano, em
uma das cenas ele revela aos espectadores alguns dos segredos da manipulação de bonecos.

Duração: 50 min.

Classificação indicativa: jóvens e adultos



Ficha técnica:

Texto: Marcos Pena. Adaptação livre do livro “Pirineos Tristes Montes”, de Severiano Pallaruelo.

Direção – Izabela Brochado e Yolanda Navas.
Atuação e manipulação - Marcos Pena.
Bonecos, cenário e trilha sonora – Trapusteros Teatro.
Iluminação e sonoplastia – Izabela Brochado.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FYm6oNX1vlY

Rider técnico

Peso escenografia – 18kg

Palco: Italiano; semi-arena e rua

Boca de cena Mínimo 4m Ideal 8m

Largura Mínimo 6m Ideal 8m

Urdimento Mínimo 3m Ideal 5m

Profundidade Mínimo 3m Ideal 5m

https://www.youtube.com/watch?v=FYm6oNX1vlY

