


apresentação



FESTIM – Fes�val de Teatro em Miniatura é uma realização do Grupo Girino,
 trata-se do primeiro Fes�val do país dedicado às caixas de Teatro Lambe Lambe e à 

pesquisa e experimentação do Teatro em Miniatura. Em sua quarta edição, conta com o 
patrocínio da Lei Municipal de Incen�vo à Cultura de Belo Horizonte e com o apoio da 

Secretaria Estadual de Cultura e Fundação de Parques de Belo Horizonte.

Entre os dias 23 de junho a 05 de julho de 2015, a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, Museu 
Mineiro, Parque das Mangabeiras e Parque Municipal, recebem o FESTIM - Fes�val de 

Teatro em Miniatura. A programação conta com apresentações de espetáculos, caixas de 
teatro lambe-lambe, experiências cênicas, oficinas e debate, além do lançamento da 

quarta edição da Revista Anima, a primeira revista do país voltada para pesquisa do teatro 
em miniatura. A programação do Fes�val é gratuita.

O Teatro em Miniatura é composto por espetáculos curtos, que se u�lizam de bonecos e 
elementos cênicos em escala reduzida para propor uma aproximação mais in�mista com o 

público. Trata-se de um convite à experimentação do que há de poé�co e lúdico nos 
pequenos objetos. A par�r desses micro universos, o público se aproxima e se torna 

cúmplice de um espaço mágico e encantador criado pelas narra�vas.

Em uma edição comemora�va e com ampla programação, o FESTIM traz para Capital 
Mineira mais de 15 espetáculos e experimentações cênicas, divulgando um panorama de 
ar�stas e grupos que trabalham com essa linguagem no País e fomentando a capacitação 

técnica por meio de oficinas de formação. Também na programação, acontece o café-
debate no dia 27 de junho, no Museu Mineiro, com o tema "Teatro em Miniatura e as 

possibilidades expressivas no Teatro de Animação". Na mesma ocasião, acontece o 
lançamento da quarta edição da Revista Anima, com ar�gos de pesquisadores convidados.  

O Fes�val é organizado pelo Grupo Girino que já organizou edições em São Paulo e Belo 
Horizonte, onde promoveu apresentações de mais de 40 espetáculos, além de oficinas de 
formação, palestras, debates, lançamento de publicações e do Primeiro Mapeamento do 

Teatro em Miniatura.



programação

23 DE JUNHO [ TERÇA FEIRA ]
ESPETÁCULO: O PEQUENO PRÍNCIPE DE PAPEL _ GRUPO GIRINO
LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
HORÁRIOS: 10H // 14H // 15H30

24 DE JUNHO [ QUARTA FEIRA ]
ESPETÁCULO: O PEQUENO PRÍNCIPE DE PAPEL _ GRUPO GIRINO
LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
HORÁRIOS: 14H // 15H30

25 DE JUNHO [ QUINTA FEIRA ]
ESPETÁCULO: QUATRO ESTAÇÕES _ SANDRA LANE
LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
HORÁRIOS:  09H // 14H // 15H30

26 DE JUNHO [ SEXTA FEIRA ]
ESPETÁCULO: A ARANHA ENDIVIDADA _ GISLAYNE MATTOS
LOCAL: BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL LUIZ DE BESSA
HORÁRIOS: 09H // 14H // 15H30

27 DE JUNHO [ SÁBADO ]
MOSTRA DE TEATRO EM MINIATURA
[ 08 espetáculos convidados ]
LOCAL: MUSEU MINEIRO
HORÁRIO: 14H ÀS 17H

27 DE JUNHO [ SÁBADO ]
ESPAÇO EDUCATIVO: OFICINA COM CECILIA COSTIN
LOCAL: MUSEU MINEIRO
HORÁRIO: 14H ÀS 16H



27 DE JUNHO [ SÁBADO ]
CAFÉ DEBATE + LANÇAMENTO DA REVISTA ANIMA

LOCAL: MUSEU MINEIRO
HORÁRIO: 17H

+ informações: www.fes�m.art.br/debate 

28 DE JUNHO [ DOMINGO ]
MOSTRA DE TEATRO EM MINIATURA

[ 08 espetáculos convidados ]
LOCAL: PARQUE MUNICIPAL

HORÁRIO: 14H ÀS 17H

30 DE JUNHO A 02 DE JULHO
OFICINA DE TEATRO DE SOMBRAS 

LOCAL: GRUPO GIRINO 
HORÁRIO: 18H ÀS 22H

+ informações: www.fes�m.art.br/oficinas

05 DE JULHO
MINI TEATROS DE SOMBRAS 

LOCAL: PARQUE DAS MANGABEIRAS
HORÁRIO: 14H ÀS 16H

ENDEREÇOS:
Biblioteca Estadual Luiz de Bessa = Praça da Liberdade, 21, Funcionários _ BH/MG

Grupo Girino = Av. Elísio de Brito, 463, sala 201, Boa Vista _ BH/MG
Museu Mineiro = Av. João Pinheiro, 342, Funcionários  _ BH/MG

Parque das Mangabeiras = Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras _ BH/MG
Parque Municipal Américo Renné Gianne� = Av. Afonso Pena, 1377, Centro _ BH/MG

programação



espetáculos

A ARANHA ENDIVIDADA E OUTRAS FÁBULAS
Gislayne Ma�os

COTIDIANO 
Maikon Rangel / Grupo Girino

CORAÇÃO ALADO
Iasmim Marques / Grupo Girino

ISTO NÃO É UMA CAIXA
Tiago Almeida / Grupo Girino

LÁGRIMA 
Cia Ca�brum

MÁQUINAS DE HISTÓRIAS  
Grupo Aldeia Teatro de Bonecos

NUM PISCAR DE OLHOS 
Conceição Rosière



espetáculos

O BALÃO AZUL
Grupo Circulador

O PEQUENO PRÍNCIPE DE PAPEL
Grupo Girino

O SEGREDO DA BORBOLETA 
Zina Vieira

PONCO VÔ 
Hermes Perdigão e Aline Beatriz

QUATRO ESTAÇÕES
Sandra Lane

RAIZ PROFUNDA 
Hermes Perdigão e Aline Beatriz

3 X 4 
Lúcio Honorato / Grupo Girino



A ARANHA ENDIVIDADA E OUTRAS FÁBULAS

espetáculos

Release:  Nas fábulas de animais, os personagens, claro, são os próprios 
animais, que, conservando sua natureza animal, comportam-se como seres 
humanos. O fato de expor as fraquezas humanas de forma diver�da torna 
as fábulas muito populares e de fácil assimilação. No caso do apólogo, os 
obje�vos e a estrutura correspondem aos da fábula, mas as personagens 
são objetos. Uma caracterís�ca essencial da fábula é dizer a verdade 
deslocando-a para o mundo animal. Isso significa criar uma distância que 
permite expor as fraquezas humanas de uma forma leve e diver�da. As 
fábulas são, portanto, um ó�mo recurso para se ver refle�do num espelho, 
no caso, um espelho trazido do reino animal. 

Classificação: Livre

MiniBio: Mestra em Educação pela UFMG. Contadora de Histórias. 
Idealizadora dos projetos: Convivendo com Arte e Noite de Contos. 
Formadora de novos contadores. Autora dos livros: A palavra do contador 
de histórias e O o�cio do contador de histórias em co-autoria com Inno 
Sorsy, ambos editados pela Mar�ns Fontes, entre outros.

Gislayne Ma�os

26 de junho _ 09H // 14 H // 15H30
Biblioteca Pública Luiz de Bessa
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COTIDIANO

espetáculos

Release: O espetáculo “Co�diano”, apresenta os devaneios de um jovem 
enquanto espera por seu amigo. Inspirado na poesia concreta, a palavras 
surgem e dançam construindo e se desconstruindo como em uma 
brincadeira de criança, a trilha sonora idealizada para o espetáculo é outro 
elemento importante, é ela quem da o ga�lho que transporta o espectador 
para junto do personagem em sua viagem onírica.

Ficha Técnica:  Criação, dramaturgia, figurinos, construção de silhuetas e 
manipulação: Maikon Rangel | Trilha sonora: Paula Reis

Duração: 02 min
Classificação: Livre

MiniBio: Maikon Rangel é bonequeiro, ar�sta plás�co e produtor. Graduado 
em Artes Plás�cas pela UFU e produtor no Ateliê 397 em São Paulo. 
Desenvolve projetos em cenografia, teatro de bonecos e sombras. É 
colaborador do Grupo Girino Teatro de Animação e editor da Revista Anima.

Maikon Rangel _ Grupo Girino 

27 de junho _ 14H ÀS 16H _ Museu Mineiro

28 de junho _ 15H ÀS 17H _ Parque Municipal

05 de julho  _ 14H ÀS 16H _ Parque das Mangabeiras
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CORAÇÃO ALADO

espetáculos

Release: O Mini Teatro de Sombra “Coração Alado” é um espetáculo do 
Grupo Girino na técnica do Teatro em Miniatura. A história apresenta o 
universo de uma menina que segue na tenta�va de descobrir porque é tão 
diferente. A diversidade de sen�mentos e emoções a confunde e ela terá 
que descobrir por si própria sua verdadeira iden�dade.

Ficha Técnica: Concepção e manipulação: Iasmim Marques  |  Criação dos 
bonecos: Cecilia Cos�n  |  Trilha Sonora: Tiago Almeida

Duração: 02 min
Classificação: Livre

MiniBio: Iasmim Marques é graduada em Teatro pela Escola de Belas Artes 
da UFMG. Atriz, arte-educadora, produtora e figurinista do Grupo Girino. 
Coordena a elaboração, produção execu�va e gestão de projetos culturais 
da companhia. Como atriz, par�cipa dos espetáculos “O Fantás�co Circo de 
Papel”, “MetaForMose”, “Metaformose”, “O Pequeno Príncipe de Papel” e 
“Coração Alado”. 

Iasmim Marques _ Grupo Girino 

05 de julho _ 14H ÀS 16H 
Parque das Mangabeiras
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ISTO NÃO É UMA CAIXA

espetáculos

Release: O Mini Teatro de Sombra “Isto não é uma Caixa” é um espetáculo 
do Grupo Girino e  apresenta o universo poé�co e conceitual do pintor 
belga René Magri�e. Na narra�va, um homem misterioso terá que resolver 
enigmas e descobrir o conteúdo de estranhas caixas mágicas. Trata-se de 
uma viagem pelas imagens metafóricas do realismo fantás�co do ar�sta 
onde figuras simbólicas adquirem uma atmosfera mágica e misteriosa.

Ficha Técnica: Concepção, Criação e Atuação: Tiago Almeida  |  Figurino: 
Iasmim Marques

Duração: 02 min
Classificação: Livre

MiniBio: Tiago Almeida é diretor ar�s�co do Grupo Girino, coordenador do 
FESTIM – Fes�val de Teatro em Miniatura e editor da Revista Anima. Pós 
graduado em Arte Educação pela PUC Minas e graduado em Artes Visuais 
pela Escola de Belas Artes da UFMG, desenvolve pesquisas em artes visuais, 
vídeo, teatro de bonecos e sombras, experimentando novos suportes 
expressivos e implementando projetos educa�vos. 

Tiago Almeida _ Grupo Girino 

05 de julho _ 14H ÀS 16H 
Parque das Mangabeiras
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LÁGRIMA

espetáculos

Release: “Lágrima” foi inspirado em “A Terceira Margem do Rio” e narra a 
história de um filho que acompanha o abandono do pai e do pai que 
abandona sua família para viver longe, no oco do rio. Após construir sua 
canoa entra no rio e rema, rio abaixo, rio afora, rio adentro. O filho espera. 
A mãe e a filha se vão. O filho espera...

Ficha Técnica:  Criação e interpretação: Amaury Borges

Duração: 10 min  
Classificação: Adulto

Ca�brum Teatro de Bonecos

27 de junho _ 15H ÀS 17H
Museu Mineiro

28 de junho _ 15H ÀS 17H
Parque Municipal
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MÁQUINA DE HISTÓRIAS

espetáculos

Release: Um pequeno palco posicionado sobre uma mesa: de um lado o 
Manipulador, de outro, o Espectador (pessoas do público). Enquanto uma 
pessoa manipula objetos a par�r de instruções escutadas pelo fone, a outra 
assiste a estas ações escutando, também por um fone, uma história 
narrada. O resultado é uma diver�da animação de objetos que surpreende 
e encanta o espectador. Idéia original da “Macchina per il Teatro 
Inconsciente” de “La Vocedelle Cose” (Itália).

Ficha Técnica:  Adaptação de textos e direção: Débora Mazochi | Locução: 
Affonso Júnior, Anita Fernandes e Débora Mazochi   | Operador: Daniel  
Vieira  | Produção: Anita Fernandes

Duração: 03 min
Classificação: Livre

MiniBio:  O Grupo Aldeia surgiu da necessidade de se resgatar a magia do 
Folclore, seus mitos e lendas, trazendo à tona toda a poesia da tradição 
oral. Desde 1998, ar�stas de variadas formações dedicam-se à pesquisa e à 
experimentação do Teatro de Formas Animadas e criam um universo que 
abrange desde espetáculos a produtos culturais diferenciados como CDs, 
livros e oficinas, des�nados a públicos de todas as idades.

Grupo Aldeia Teatro de Bonecos

27 de junho _ 15H ÀS 17H
Museu Mineiro

28 de junho _ 14H ÀS 16H
Parque Municipal
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NUM PISCAR DE OLHOS

espetáculos

Release: Usando truques de iluminação, as imagens se materializam e se 
desfazem à vista do espectador. A música é feita na hora, pelo público, que 
toca uma das caixinhas de música, à sua escolha. A caixa não precisa de 
nenhuma conexão elétrica, mas só pode ser apresentada em locais mais 
silenciosos.

Ficha Técnica:  Concepção, Criação e Confecção: Conceição Rosière

Duração: 40 seg
Classificação: Livre

MiniBio: Ar�sta plás�ca, bonequeira e estudiosa, há mais de 20 anos, do 
Teatro de Animação, tem inúmeros trabalhos de criação e confecção de 
bonecos para diversos grupos, manipulação, assim como criação de textos e 
direção de espetáculos premiados, além de ministrar cursos, seminários e 
palestras e apresentar exposições de bonecos. Atualmente é tesoureira e 
coordenadora de a�vidades da Associação de Teatro de Bonecos do Estado 
de Minas Gerais - ATEBEMG, da qual foi também fundadora, sendo 
responsável pela elaboração, coordenação e acompanhamento dos projetos 
da Atebemg, apresentados nos diversos editais e prêmios, e Vice-presidente 
da Associação Brasileira de Teatro de Bonecos – ABTB. 

Conceição Rosière

27 de junho _ 14H ÀS 16H
Museu Mineiro

28 de junho _ 15H ÀS 17H
Parque Municipal



Fo
to

: C
ar

lo
s 

A
lb

er
to

 R
o

si
èr

e



O BALÃO AZUL

espetáculos

Release: O Palhaço fuzarca tenta recuperar seu balão azul. Mas para que 
isso aconteça ele tem que por sua cachola para funcionar... Através de um 
olho mágico o olhar de cada um se amplia e se depara com uma cena 
inusitada, apresentada dentro de um teatro minúsculo e individual.

Ficha Técnica:  Manipulação, confecção e roteiro: Anderson Dias

Duração: 01 min 30 seg
Classificação: Livre

Grupo Circulador

27 de junho _ 14H ÀS 16H
Museu Mineiro

28 de junho _ 14H ÀS 16H
Parque Municipal
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O PEQUENO PRÍNCIPE DE PAPEL

espetáculos

Release:  Inspirado em uma das histórias mais conhecidas do mundo, escrita 
pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, o espetáculo "O Pequeno Príncipe de 
Papel" é mais um trabalho do Grupo Girino nas técnicas do Teatro de Papel. 
Em mundo cercado pelo individualismo, o espetáculo valoriza as relações 
humanas e as coisas simples que são invisíveis aos olhos.“O Pequeno Príncipe 
de Papel” evoca a pureza da infância e resgata as emoções muitas vezes 
adormecidas na vida adulta. 

Ficha Técnica:  Direção, dramaturgia e trilha sonora: Tiago Almeida | Atuação, 
produção e figurinos: Iasmim Marques | Cenário: Gustavo (Ed) | Design dos 
personagens: Marco Vieira | Preparação corporal: Thiago Araújo | Iluminação: 
Richard Zaira | Duração: 40 min  | Classificação: Livre

MiniBio: Fundado em 2006, o Grupo Girino pesquisa as técnicas e linguagens 
do Teatro de Animação. O Grupo consolidou a perspec�va de um trabalho 
colabora�vo tendo como foco de pesquisa o Teatro de Bonecos e Animação, 
as potencialidades esté�cas de uma dramaturgia autoral e a relação do ator 
com bonecos, objetos e vídeos. Desde 2012 o Grupo Girino produz o FESTIM - 
Fes�val de Teatro em Miniatura e a publicação da Revista Anima.

Grupo Girino

23 de junho _ 10H / 14H / 15H30
Biblioteca Pública Luiz de Bessa

24 de junho _ 14H / 15H30
Biblioteca Pública Luiz de Bessa



Fo
to

: M
ar

co
 V

ie
ir

a



O SEGREDO DA BORBOLETA

espetáculos

Release:  A história acontece em um jardim e mostra a transformação de 
uma lagarta em borboleta.  Numa sucessão poé�ca, representa-se o ciclo 
natural da vida e a constante transformação dos seres vivos.

Ficha Técnica:  Concepção, construção, roteiro e manipulação: Zina Vieira

Duração: 2 min  
Classificação: Livre

MiniBio: Zina Vieira é atriz, bonequeira, aderecista e professora. Bacharel 
em Serviço Social, formação em Teatro pelo CEFAR, cursos diversos na área 
ar�s�ca com profissionais renomados dentre eles Fernando Limoeiro, 
Elvécio Guimarães, Casa de Canto Babaya. Professora de Teatro, Teatro de 
Bonecos e Patrimônio Cultural. Integra a Associação de Teatro de Bonecos 
do Estado de Minas Gerais - ATEBEMG, Associação Brasileira de Teatro de 
Bonecos - ABTB e União Internacional de Marione�stas- UNIMA. 

Zina Vieira

27 de junho _ 15H ÀS 17H
Museu Mineiro

28 de junho _ 15H ÀS 17H
Parque Municipal
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PONCO VÔ

espetáculos

Release: Ponco Vô, um indiozinho, sempre caminhava pela mata, ouvia o 
som dos pássaros, o vento assoviando no bambú,   parecia música um céu 
azulzinho, uma pintura. Próximo a sua aldeia havia um belo rio bem 
clarinho, cheio de lindos peixes, certo dia como de costume saiu para sua 
caminhada, sen�u um silêncio e um arrepio que só vendo, o céu estava 
bem escuro, quando ele chegou na beira, o rio havia sumido e agora Ponco 
Vô, assustado saiu correndo. O que será que aconteceu?

Ficha Técnica:  Bonecos, manipulação e trilha: Hermes Perdigão

Duração: 1 min 20 seg 
Classificação: Livre

MiniBio: Hermes Perdigão: ar�sta plás�co, bonequeiro, locutor. Aline 
Beatriz: é contadora de estórias e palhaça.

Hermes Perdigão e Aline Beatriz

27 de junho _ 15H ÀS 17H
Museu Mineiro
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QUATRO ESTAÇÕES

espetáculos

Release:  “Quatro Estações” é uma adaptação livre da história “O Gato 
Malhado e a Andorinha Sinhá”, do escritor brasileiro Jorge Amado. Esta 
apresentação propõe contar uma história de amor impossível, entre um 
gato e uma andorinha, supostos inimigos por natureza. A narra�va é 
apresentada de forma poé�ca e humorada por inusitados bonecos 
confeccionados pelo ar�sta Geraldo Magela, a par�r de objetos 
reu�lizáveis. 

Ficha Técnica:  Adaptação, Direção e Manipulação: Sandra Lane  |  Trilha 
Sonora: Vilmar de Oliveira  |  Confecção dos Bonecos: Geraldo Magela
Duração: 40 min  
Classificação: Livre

MiniBio: Sandra Lane e Vilmar de Oliveira são parceiros de trabalho e 
pesquisas na área da contação de histórias há vinte anos. Sandra é 
especialista em arte e educação da palavra oral à escrita, pesquisadora da 
cultura popular, atriz, escritora e professora. Vilmar é músico com 
especialização em literatura, mídia e artes. Nos trabalhos da dupla busca-se 
a força da oralidade, mesclada à linguagem do teatro de animação, tendo 
por eixos a simplicidade e lirismo.

Sandra Lane

25 de junho _ 09H // 14 H // 15H30
Biblioteca Pública Luiz de Bessa
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RAIZ PROFUNDA

espetáculos

Release: Aconteceu no interior das Minas Gerais, um matuto que nunca foi 
ao den�sta resolveu dar o ar da graça num consultório denário, só para ver 
mesmo. Passando pela praça ouviu alguém gritar “ Den�sta, Den�sta”,  viu 
o lugar, entrou, uma cadeira bem cômoda, deitou até adormecer, roncava. 
Uma den�sta entra,  o que irá acontecer?

Ficha Técnica:  Bonecos: Osório Garcia  | Som: Aline Beatriz  | Manipulação 
dos bonecos: Hermes Perdigão

Duração: 1 min 30 seg 
Classificação: Livre

MiniBio: Hermes Perdigão: ar�sta plás�co, bonequeiro, locutor. Aline 
Beatriz é contadora de estórias e palhaça.

Hermes Perdigão e Aline Beatriz

28 de junho _ 14H ÀS 16H
Parque Municipal
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3 X 4

espetáculos

Release: O espetáculo 3x4 apresenta um fotógrafo lambe lambe que 
trabalha numa grande cidade.  Seu rosto é como uma boa foto 3X4. Não 
sorri, não demonstra descontentamento, não esboça reação. Nas ruas, nas 
idas e vindas do co�diano, seu rosto é o mesmo, nem triste, nem feliz nem 
nada...nada. Apenas um rosto, mais um rosto. 

Ficha Técnica: Concepção, Direção e Atuação: Lúcio Honorato  |  Trilha 
Sonora: Tiago Almeida e Lúcio Honorato | Colaboração Ar�s�ca: Marco 
Vieira

Duração: 03 min
Classificação: Livre

MiniBio: Ar�sta mul�meios graduado em Teatro pela UFMG. Sua pesquisa 
nas Artes cênicas caminha ao lado de sua pesquisa nas Artes Visuais, na 
qual elementos imagé�cos e materiais são protagonistas no processo de 
criação. Ator, diretor, cenógrafo, preparador corporal, professor, construtor 
de bonecos e adereços e fotógrafo; integrou o Grupo Oficcina Mul�média 
de 2007/2011 e o Grupo Girino 2011/2015 par�cipando de diversos 
espetáculos em todo o Brasil. 

Lúcio Honorato _ Grupo Girino

27 de junho _ 14H ÀS 16H
Museu Mineiro

28 de junho _ 14H ÀS 16H
Parque Municipal



Fo
to

: H
u

go
 H

o
n

o
ra

to

Fo
to

: H
u

go
 H

o
n

o
ra

to



oficinas

Oficina Teatro de Sombras

Data:  30 de junho a 02 de julho [ terça a quinta feira]
Horário: 19 às 22 horas
Carga horária: 09 horas

Ministrantes: Cecilia Costin, Iasmim Marques e Tiago Almeida [Grupo Girino]

Release: A oficina tem por objetivo difundir as técnicas milenares do Teatro de 
Sombras em seus aspectos teóricos e práticos, possibilitando aos participantes 
experimentar as projeções de formas, silhuetas, imagens, bonecos e objetos. Além 
disso a oficina propõe atividades de pesquisa e experimentação em técnicas de 
projeção, mecanismos de silhuetas e exercícios de manipulação.

Oficina Teatro em Miniatura

Data:  03 a 07 de agosto [ segunda a sexta feira]
Horário: 14 às 19 horas
Carga horária: 25 horas

Ministrantes:  Iasmim Marques, Gustavo (Ed) e Tiago Almeida [Grupo Girino]

Release: A oficina tem como objetivo a introdução ao universo do teatro de 
animação em miniatura e a experimentação de caixas de teatro como técnica 
expressiva cenicamente. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar as 
diversas fases de criação de um espetáculo curto de “Teatro em Miniatura”. Serão 
elaborados o planejamento e roteiro, além da confecção de bonecos, cenários, 
adereços e caixas de teatro para sua posterior experimentação e ensaios. 

+ informações: www.festim.art.br/oficinas



café_debate + revista anima

café_debate
Data:  27 de junho
Horário: 17 horas

Local: Museu Mineiro

O café_debate tem como objetivo o intercâmbio de técnicas e reflexões 
acerca do Teatro em Miniatura e suas possibilidades de relação com o 

público. A atividade conta com a participação dos artistas da programação 
do FESTIM e o lançamento da Revista Anima. Os convidados apresentarão 
suas pesquisas e experiências de trabalho com bonecos em miniatura e as 

novas possibilidades de relação com o público no Teatro em Miniatura.

O debate é aberto ao público e pretende criar um espaço de intercâmbio, 
divulgação e reflexão sobre os espetáculos apresentados e o contato do 

público com os artistas.

+ informações: www.festim.art.br/debate 

 

Revista Anima
Data:  27 de junho
Horário: 17 horas

Local: Museu Mineiro

Durante o café_debate acontece também o lançamento da quarta edição da 
Revista Anima, constituída de textos e trabalhos de artistas e pesquisadores 

convidados. A proposta da publicação é promover um canal de troca e 
compartilhamento de informações e experiências das possibilidades 

expressivas das miniaturas, promovendo um diálogo com as linguagens 
artísticas do teatro, performance e artes visuais. 

+ informações: www.festim.art.br/anima




