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CAFIERO, Carlota. A invasão dos bonecos: Campinas sedia, de
hoje a sábado, a 1a Mostra de Teatro de Bonecos. Correio
Popular,_Campinas,26 ago. 2002.
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Bonecos,que trará onze espetáculos de grupos da cidade,
SãoPaulo',Brasília e até da Itália. Os grupos irão seapresentar gratuitamenteemdiferentesbairros,
dentro do projeto dedescentralizaçãodo
teatro, por parte do organizadorda mostra, SebastianMarques,de 40anos,que
tem apoio da Secretaria de Cultura,

Cor.DeSãoPaulo,vemCiadasMãesGrupo de Teatro de Bonecos,Teatro Vento
Forte e Cia ConceiçãoAcioli. De Brasília tem MamulengoPresepada.
A atração internacional será o italiano Bruno Leone,com o espetáculoO
SegredodePulcinella. Leonetambémirá
participar do debateo Teatro de Bonecos na Itália, hoje, às 20h30,na Casade

O evento dura até o dia 31,todos os
dias, das 8h30às 20h,e não terá somente espetáculos, mas oficinas, debates,
semináriose exposição.A idéia deSebastian é transformá-lo num festival internacional a partir do ano quevem. Outra
iniciativa importante será a fundação
do Centro de Experimentaçãoe Pesquisa de Teatro de Bonecos,que funcionará na Casa de Cultura e Cidadania de
Sousas.O espaçoirá oferecer oficinas,
workshops,biblioteca e videotecapara
os interessados.
Sebastian trabalha com teatro de
mamulengodesde1992.NascidoemPaulínia, mora em Campinas e pretende

A abertura estámarcadapara hoje,
às20h,e além do debatecomBruno Leone, ainda terá a apresentaçãode danças
popularesbrasileiras, como grupo Folia
na Cidade.
A 1a Mostra de Teatro de Bonecos
levará seusespetáculospara o Centro,
Sousas, Joaquim Egídio, Vila Padre
Anchieta, Jardim SãoMarcos,Vila Rica
e Vila Miguel Vicente Cury: "O objetivo
damostraé formar um novopúblicopara
o teatro. Um pública que não tem oportunidade de freqüentar o teatro e poderá, com a mostra, assistir a espetáculos
denível", diz Sebastian."Seapresentássemosa mostra somenteno Centro da

Esportes e Turismo, através da Coorde.-nadoria de Ação Cultural (CAC) - Região
Leste.
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CARLOTACAFIERO
transformar a cidade num centro de refeDo CorreioPopular rência no teatro de bonecos.Entre os grucarlota@cpopulal:com.br
pos da cidade que participarão do festival estão Cristhian David, Inventor de
ampinas
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Cultura e Cidadania de Sousas. Sebastian conheceu Leone durante um festival cidade, estaríamos atingindo o públid4
de bonecos em Brasília.
de sempre".

SegundoSebastian,na periferia di
Campinashá muita gente interessado
em fazer e assistir teatro. "O teatro
uma manifestaçãopopular. Na perife
ria, é comum encontrar grupos de tea
tro amador.A mostra será important
para promover o debatee a experimelJ
taçãoatravésdasoficinas".
Na Casade Cultura e Cidadaniadi
Sousas,já estãosendooferecidasofici
nas gratuitas de mamulengosbastant
freqüentadaspela comunidadelocal. "1
um grande sucesso",comemoraSeba
tian. Além da mostra deteatro debone
cos, o ator pretende organizar, já elJ
outubro, a 1a Mostra de Teatro de Ru~

