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Eu me apaixonei pelo mundo dos bonecos logo no 
espetáculo de abertura da primeira edição do Festival 
Internacional de Teatro de Bonecos de Belo Horizonte, 
realizado naquela cidade no ano 2000. Na verdade, 
já tinha sido arrebatado por eles ao ver as fotografias 
enviadas por algumas das companhias que compunham 
a grade de programação daquela edição. Elas me foram 
apresentadas pelo querido e saudoso amigo Lelo Silva, 
curador e coordenador das 15 edições desse maravilhoso 
festival, no dia em que sentamos para conversar sobre 
a sua cobertura fotográfica. Nesse dia nos conhecemos 
e nesse mesmo dia uma magia entrou em minha vida.  
Saí do teatro depois de assistir e fotografar Cuentos Pequeños 
dos peruanos Hugo y Ines, espetáculo de abertura da 
primeira edição, querendo ligar para todos os amigos para 
que ninguém deixasse de assistir aquele que, eu já sabia, 
seria um dos festivais mais marcantes de minha trajetória. 
E essa história se repetiu a cada uma de suas edições.  
Das passeatas de bonecões que marcaram a abertura de 
diversas programações, onde nos encontrávamos todos, 
equipe e público com imensa alegria, até os pequenos 
mamulengos do Mestre Chico de Daniel, não havia espaço 
para a tristeza, mesmo em meio às fortes emoções e reflexões 
trazidas por diversos espetáculos destinados ao público adulto.

Quantas vezes , por ocasião de falta de luz em casa, brinquei 
de teatro de sombras com minha filha, nascida no decorrer 
desses anos de festival, inspirado nas maravilhosas Las Cònicas. 
E quanto ela não se encantou em seus primeiros anos de vida 
com os espetáculos da Cia. Truks, A Caixa do Elefante e tantas 
outras companhias de tão diferentes lugares mundo afora.

Inesquecíveis as ilusões provocadas pela Cia. Phillippe Genty, 
a beleza estética arrebatadora de inúmeros espetáculos, bem 
como a ternura e simplicidade de tantos outros.  
      Ah, e da maravilhosa semelhança entre criadores e criaturas 
em meio a completas diferenças? O que dizer? Como não lembrar 
da apresentação de Sangue Bom à meia-noite e de todos os 
outros espetáculos da Cia. PeQuod, sempre experimentando, 
surpreendendo e encantando? E a Catibrum, companhia de Lelo 
e Adriana Focas? Se já não bastasse nos premiar com o festival, 
ainda nos levaram para dar a volta ao mundo, nos ensinaram 
que homem voa sim, e que enxergamos para muito além de 
nossos olhos!  
      Não há magia igual àquela que reina no mundo das formas 
animadas. A mim, coube o privilégio de ter sido tocado por ela 
e poder, de alguma maneira, tentar registrá-la.

Guto Muniz

FRAGMENTOS DO ENCANTO
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LEGENDAS

O som das cores. Catibrum Teatro de Bonecos, Belo 
Horizonte (MG). Inspirado nas mais famosas fantasias 
literárias, o espetáculo conta a história da jovem 
Lúcia, que se aventura no mundo do impossível. Do 
subterrâneo das estações de metrô até o universo 
infinito de sua imaginação, ela terá que enfrentar 
seus medos e todos os seus inimigos. Fotografia feita 
em 2013.

Banda Salsicha Recheada. Cia. A Caixa do Elefante, 
Porto Alegre (RS). Cachorros cantores e dançarinos 
que empolgam a plateia interpretando músicas 
das décadas de 1970 e 1980. Uma performance 
espetacular, repleta de encantamento. Fotografia 
feita em 2008.

Passageiros Clandestinos. Cie. Philippe Genty, França. 
Quatro passageiros clandestinos a revisar a geografia 
de seus corpos, delegando-os funções que sua lógica 
diurna quer ignorar. Quatro gnomos, tentando impor 
sua concepção de sexualidade, do nascimento e da 
fisiologia. Seus corpos se fazem terreno de jogo, 
combate, desordem e fantasia. Fotografia feita em 
2001.

Canto a Orfeo. Controluce Teatro D'Ombre, Itália. 
Ao longo do tempo, a milenar história de Orfeu - o 
artista que liberta a amada Eurídice da morte com 
sua lira e seu canto - foi descrita por inúmeros poetas 
e enriquecida por diversas lendas. Nesta versão, cuja 
concepção é profundamente humanista, a trajetória 
poética do herói se faz por uma sutil interação de 
música, imagem e movimento. Fotografia feita em 
2004.



Filme Noir. Cia. PeQuod - Teatro de Animação, Rio 
de Janeiro (RJ). Trama policial ambientada nos anos 
1940 em que um fracassado detetive se depara 
com uma cliente que jura estar sendo perseguida. A 
cliente é uma cantora de um clube de jazz acusada 
de assassinato. Durante a investigação, ele chega à 
conclusão de que também está sendo seguido. Os 
motivos são muito obscuros. Fotografia feita em 
2005.

Cuentos Pequeños. Teatro Hugo y Ines, Peru. Partes 
do corpo se transformam em divertidos personagens 
que, nos breves momentos de sua existência em 
cena, pretendem captar aqueles breves momentos 
poéticos que se encontram escondidos na vida 
cotidiana. Com seus sonhos e frustrações, com seus 
êxitos e fracassos, eles contam o eterno drama da 
tragicomédia humana. Fotografia feita em 2005.

Mamulengos. Mestre Chico de Daniel e Mestre 
Josivan de Chico de Daniel, Natal (RN). A plateia 
atua com os artistas nestes espetáculos originários 
e característicos de diversos estados do Nordeste do 
Brasil dos quais fazem parte a linguagem peculiar, os 
personagens fixos, os textos improvisados, a malícia, 
o humor, a música ao vivo e a dança. Fotografia feita 
em 2000.

Princípio do Espanto. Morpheus Teatro, São Paulo 
(SP). Um homem procurando algo nas páginas de 
um livro. Um boneco entra em cena, encantado 
pelo que vê. Ele pensa conduzir os objetos e a vida 
à sua frente. O homem crê controlar o boneco que 
construiu. Criador e criatura, em uma relação sem 
palavras. Ambos procurando... o que as palavras não 
dizem. Fotografia feita em 2011.


