O Teatro Lambe-Lambe
O Teatro Lambe-Lambe é uma linguagem do Teatro de Formas Animadas que nasceu no Brasil na década de
80. Nesse teatro em miniatura, que ocupa um espaço cênico mínimo e, normalmente é confinado em uma caixa
preta de dimensões reduzidas, histórias de curta duração (em torno de 2 a 3 minutos) são apresentadas a um ou
mais espectadores por vez, sempre para poucos criando uma intimidade entre artista-propositor e espectador.
De acordo com as criadoras dessa linguagem, Ismine Lima e Denise Santos, a cena dentro da caixa é um segredo
compartilhado.
Sendo uma linguagem recente, porém bem dinâmica pela facilidade com que os artistas transportam suas
caixas, e tendo também forte impacto imagético no espectador, esse tipo de teatro vem ganhando cada vez mais
espaço, já existindo festivais nacionais e internacionais, assim como companhias que optam por se especializar só
nesse tipo de teatro.

O Grupo Depois do Ensaio surgiu em 2012 com membros de diversas localidades do Estado do Rio de Janeiro,
desde sua fundação, os membros têm feito trabalhos,em geral, voltados para o gênero popular, sempre em forte
congruência de fazer intervenções artísticas nos espaços urbanos. O grupo tem um papel social importante:
trocar cultura com todas e todos, sem diferir classes sociais, gênero e etc.
A escolha de trabalhar com a linguagem do Teatro Lambe-Lambe vem da pesquisa e da busca da companhia
com o Teatro de Formas Animadas que se estabelece desde 2017. Como fazer teatro para todos de forma
uniforme e nivelada, se não dentro de uma caixa de fácil acesso?
Nossa Mostra de Teatro Lambe-Lambe é apresentada em 4 espetáculos dentro de 4 caixas simultaneamente, que
diferem em conteúdo, mas são ligadas pela mesma inquietação: a profunda busca do ser humano. Todas as
histórias tem classificação Livre. Cada caixa toca de uma forma diferente, mas de acordo com a vivência que
cada espectador carrega, gerando assim uma infinidade de significados e reconhecimentos em cada troca.

Por Dentro de cada Caixa
A caixa "O Grande Pequeno Circo" conta a história de
uma artista estreante em seu palco na forma de um
pequeno boneco manipulável, a cantora de ópera chora
e é vaiada por não conseguir se apresentar, porém seu
público fica em silêncio e logo em seguida aplaude
enlouquecidamente, ao ouvir sua voz. Essa caixa
clássica de Teatro Lambe-Lambe tem o formato de
uma caixa preta, foi feita para um espectador por vez e
tem duração de 2 minutos e meio. É criação do artista
Thales Sauvo.

A caixa “Você pode me amar?” conta a história de um
abandono muito naturalizado em nossa sociedade, o
dos animais. Através da manipulação de desenhos a
artista toca e faz refletir sobre como vemos o outro.
Essa caixa clássica de Teatro Lambe-Lambe tem o
formato de uma caixa preta, onde um espectador por
vez assiste e tem duração de 2 minutos. É criação da
artista Tammy Caroline.

A caixa Dolores "A Vidente" traz a arte da quiromancia e
convida o espectador a não só observar a encenação, mas
também a interagir diretamente com ela. Nela, o espectador
mostra sua mão para a leitura, feita por uma pequena
boneca manipulável. Dolores não só vê o futuro, como
também, dá ao espectador as possibilidades do mesmo,
quem recebe as respostas deve decidir se as seguirá ou não.
Essa caixa clássica de Teatro Lambe-Lambe tem o formato
de uma caixa preta, porém com duas aberturas ao público,
brinca com suas tradições e bebe de fontes contemporâneas
para realização da encenação. Tem duração de 2 minutos e
meio. É criação da artista Gaia Patrícia.

A caixa "Guaraci" fala sobre um índio que deve lidar com o
seu medo da figura de um animal mítico em sua cultura, a
onça. Em seu trajeto dentro da floresta ele se depara com tal
ser e percebe que o medo é algo que não deve ser temido, e
sim respeitado. Essa caixa contemporânea de Teatro
Lambe-Lambe tem o formato de um balaio, que lembra uma
oca indígena, onde um ou dois espectadores por vez
assistem a história por uma abertura e tem duração de 2
minutos. É criação do artista Fabrício Neri.

Ficha Técnica
*O Grande Pequeno Circo*
Caixeiro: Thales Sauvo
Figurino: Gaia Patrícia
Desenhos: Fabricio Neri
Iluminação: Ademir Lamego
2 minutos e meio de duração

*Dolores - A Vidente*
Caixeira: Gaia Patrícia
Sonoplastia: Thales Sauvo
Iluminação: Ademir Lamego
2 minutos e meio de duração

*Mova-se!*
Caixeira: Izabel Camargo
Sonoplastia: Thales Sauvo
Iluminação: Ademir Lamego
2 minutos de duração

*Guaraci*
Caixeiro: Fabricio Neri
Sonoplastia: Thales Sauvo
Iluminação: Ademir Lamego
3 minutos de duração
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