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PICNIC

espetáculo de teatro de marionetas



CONTEXTO DO PROJETO 
Um picnic na natureza seria sem dúvida muito mais agradável sem moscas a pousar 
na nossa comida; sem mosquitos a sugar o nosso sangue e a transmitir-nos sabe-se lá 
que doenças; sem abelhas com aqueles enormes ferrões, que quando nos espetam 
provocam uma repugnante e angustiante borbulha; sem formigas, que nos trepam 
pelas pernas acima causando uma insuportável e odiável comichão! Já para não falar 
dos besouros gigantes e aterrorizantes, que atormentam as nossas supostamente 
relaxantes sestinhas, com pesadelos pavorosos, em que milhares de bichos cheios de 
patas, antenas e pinças, invadem as nossas tendas e nos devoram como se fossemos 
batatas fritas!!!

Alguns insetos podem ser incómodos, é certo. No entanto, acreditem ou não estas 
pequenas engrenagens da natureza fazem tudo para salvar nossa vida, todos os dias, 
trabalhando silenciosa e incansavelmente para nos dar comida e manter os ecossiste-
mas a funcionar.

Fora do alcance das nossas vistas, bem debaixo dos nossos pés, invisíveis para além 
de fugazes vôos e algumas interações inconvenientes, os insetos ocupam um mundo 
oculto, tão vasto como extraordinário.

Este espetáculo leva-nos pela cova do besouro adentro, para descobrir o estranho e 
fascinante mundo destes pequenos bichinhos, de grande valia. Tudo em escala mili-
métrica. 

picnic



ficha artística
Dramaturgia, Criação Plástica e Interpretação: Samantha Jesus
Encenação: Marta Costa 
Banda Sonora e Canção Original: TOTA
Assistência Geral: Nuno Santos
 

Duração: aprox. 50 min.
Faixa etária: Maiores de 3 anos
Espaço recomendado: Interiores Convencionais (adaptável a espaços 
não convencionais)
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his-to-ri-os-co-pio
Instrumento ótico que permite estender a capacidade dos olhos humanos de en-
xergar histórias através de diferentes ângulos, escalas e perspectivas. Apesar de 
invisíveis a olho nu, as histórias que flutuam livremente à nossa volta têm cores, 
formas, sons, questões e emoções. É um acessório fundamental para engajar no 
universo das histórias com uma visão historioscopica.

Historioscopio - Teatro de Marionetas surge em 2013 no Porto. É um projeto 
direcionado sobretudo ao público infantil e familiar. Servindo-se do potencial 
expressivo e dramatúrgico do teatro de marionetas, o repertório de espetáculos 
e oficinas criativas da companhia tem como foco estimular a imaginação e liber-
dade de pensamento sobre temas sociais, históricos e preocupações ambientais, 
valorizando uma forte relação de proximidade com o espetador.

www.historioscopio.com
www.facebook.com/historioscopio
www.instagram.com/historioscopio


