


2021 #WARM UP

EDIÇÃO ONLINE

A Motus Imago – Mostra de Formas, Marionetas e Coisas em Movimento (MI), opera no âmbito

de programação de projetos artísticos que atuam num vasto campo interdisciplinar, no âmbito

da manipulação multiformato, desde o teatro com marionetas à imagem em movimento.

Serão selecionadas e convidadas companhias estrangeiras, portuguesas e realizadores de cine-

ma de animação. Serão apresentadas criações que permitam esticar os horizontes entre o obje-

to teatral, a marioneta, formas animadas dando origem a uma manipulação multiformato, valo-

rizando o cariz experimental das obras artísticas para o público adulto e infantil.

Em convergência, será proposto um conjunto de ações do respetivo Serviço Educativo, com

início em outubro de 2021, em Aveiro.

A primeira edição #Warmup decorre em formato maioritariamente online, entre os dias 6 e 13

de novembro e contempla apresentações de trabalhos artísticos, masterclass, workshop e mui-

ta conversa informal.

ONLINE EDITION
Motus Imago – Showcase of Shapes, Puppets and Things in Motion (MI), operates in the scope

of programming artistic projects that operate in a vast interdisciplinary field, in the scope of

multiformat manipulation, from puppet theater to moving image.

Foreign and Portuguese companies and animation film directors will be selected and invited.

Creations will be presented that allow to stretch the horizons between the theatrical object,

the puppet, animated forms giving rise to a multiformat manipulation, valuing the experimen-

tal nature of artistic works for adult and child audiences.

In convergence, a set of actions of the respective Educational Service will be proposed, starting

in October 2021, in Aveiro.

The first edition #Warmup takes place mostly online, between the 6th and 13th of November

and includes presentations of artwork, masterclass, workshop and lots of informal conversa-

tion.



Secções:
 Apresentações em Live Streaming e Interativas

 Cenas curtas de vídeo

 Cinema de Animação

 Workshops/Masterclass

Como assistir online?

Em parceria com a Tecnologias Imaginadas / PlatFormE, uma plataforma de streaming e aqui-

sição de ingressos online, a Red Cloud Teatro de Marionetas associada aos seus serviços e web-

site, emitirá todas as actividades em streaming – programação, performance live streaming, ci-

nema de animação, cenas curtas de vídeo e masterclasse, conversas com convidados e apre-

sentações finais. Por via da mesmo serviço, o público poderá adquirir bilhetes e inscrever-se

em todas atividades.

+info:redcloudmarionetas.com

Sections:
 Live streaming and Interactive presentations

 Short video scenes

 Animation cinema

 Workshops/Masterclass

How to watch online?

In partnership with Tecnologias Imaginadas/ PlatFormE, an online streaming and ticket acquisi-

tion platform, Red Cloud Puppet Theater associated with its services and website, will broad-

cast all streaming activities – programming, live streaming performance, animation cinema,

short videos and masterclasses, conversations with guests and final presentations. Through the

same service, the public will be able to purchase tickets and sign up for all activities.

Be sure to follow us around here and through our networks.

+info:redcloudmarionetas.com





20h00
O Traje do Imperador/ The Dress of The Imperator (esp)
Siesta Teatro - Luis Zornoza Boy
Livestream

Sinopse/ Synopsis

Baseado na obra 'O Conde de Lucanor', com versão de Anderson. "Com precisão absoluta Boy

executa um espetáculo inusual, acolhido com ferver pelo público" (Suarez, Cubarte).

Based on 'The Count Lucanor', with version by Anderson. "With absolute precision Boy

performs an unusual show, enthusiastically welcomed by the public” (Suarez, Cubarte).

Faixa Etária/ Age Group: >6

Duração/ Duration: 45 min

Idioma/ Language: ESP

Legendas/ Subtitles: N/A



Técnica/ Technique

Projeções e Sombras.

Shadows and Projections.

Bio

A Siesta Teatro foi fundada em Londres por Luis Z. Boy em 1987 para pesquisas em teatro

com objetos e bonecos. Em 2002, Siesta Teatro abriu um atelier no Vale do Lecrín, Granada,

onde se estabeleceu em 2008, pesquisando e criando com artistas internacionais. Diretor ar-

tístico do Norwich Puppet Theatre (1991-2008), dirigiu diversos projetos na Europa e no mun-

do: Inglaterra, Bélgica, Croácia, Índia, Brasil, Finlândia, etc.

As criações para a infância até agora: Pinóquio, O Traje do Imperador Oink, Oink, Oink, Juan

e os Feijões Mágicos, Branca de Neve e Arlequim.

Siesta Theatre was founded in London in 1987 by Luis Z. Boy aiming to do research in theatre

with objects and puppets. In 2002, Siesta Theatre opens a studio in the Valle de Lecrín, Gran-

ada, where it establishes in 2008, researching and creating with international artists. Artistic

Director of the Norwich Puppet Theatre (1991-2008), Boy directed several European and

world projects: England, Belgium, Croatia, India, Brazil, Finland, etc. Children’s puppet shows

so far: Pinocchio, The Dress of the Imperator, Oink, Oink,Oink, Juan y las Habas Mágicas,

Snow White and Arlequin.



21h00

5ª Sessão de Curtas de Animação e Vídeo/ 5th session of video and
animation shorts

Traços, Traces (FR)
Sophie Tavert Macian, Hugo Frassetto
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

Há trinta e seis mil anos, na garganta do rio Ardèche, quando um animal era pintado, era caça-

do. Quando é hora de caçar e pintar novamente, Gwel é nomeado chefe do grupo dos caçado-

res, enquanto Karou, o pintor, e o seu aprendiz Lani partem para pintar as paredes da grande

caverna.

Thirty-six thousand years ago, in the Ardèche river gorge, when an animal was painted, it was

hunted. When it is again time to go hunting and painting, Gwel is appointed head of the group

of hunters while Karou the painter and his apprentice Lani set off to paint the walls of the great

cavern.

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 13 min

Idioma/ Language: N/A

Legendas/ Subtitles: N/A

2019



O Armário/ Closet (DE)
Claire Walka
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

Um conjunto de naturezas mortas de coisas estranhas brincam num armário.

A still-life of weird things ist fooling around in a closet.

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 2.53 min

Idioma/ Language: N/A

Legendas/ Subtitles: N/A

2020



Iizuna Fair (JPN)
Sumito Sakakibara
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

No meio da noite agitada, um homem se encontra perdido na fenda do tempo.

Não foram os seres grotescos nem os monstros, mas sim ele que "esteve aqui, mas não este-

ve".

Ele era o fantasma. Uma instalação de vídeo de 360 ° encomendada pelo Museu de Arte de Na-

gano.

In the midst of the frenzy night a man finds himself lost in the crevasse of time.

It was not the grotesque beings nor the monsters, but it was he who "was here, but wasn't

here".

He was the phantom.

A 360° scope video Installation commissioned by Nagano Art Museum.

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 11.32 min

Idioma/ Language: N/A

Legendas/ Subtitles: N/A

2021



As Chave da Casa de Cadou/ The Keys of Cadou House (FR)
Alessia Travaglini
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

Onde estão as chaves da minha infância?

Where are the keys of my childhood?

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 2.31 min

Idioma/ Language: N/A

Legendas/ Subtitles: N/A

2021



Saycet-Solaris (BEL)
Julie Joseph
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

Numa cidade fantasma, como se fosse do passado, a noite está suspensa. O mundo dos so-

nhos desdobra-se e revela personagens misteriosos e poéticos. Nesta cidade futurista onde o

sol nunca nasce, a revolta está próxima.

In a ghost town as if from the past, the night is suspended. The world of dreams unfolds and re-

veals mysterious and poetic characters. In this futuristic city where the sun never rises, revolt is

near.

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 4 min

Idioma/ Language: N/A

Legendas/ Subtitles: N/A

2021



Wicked Girl (TUR)
AYCE KARTAL
Curta de animação/ animation short

Sinopse/ Synopsis

S., 8 anos, é uma criança turca de imaginação fértil. Ela adora a natureza e os animais. Enquan-

to está no hospital, pensa nas férias felizes passadas na aldeia dos avós, mas memórias sombri-

as e aterrorizantes emergem e, aos poucos, começam a fazer sentido.

S., 8 years old, is a little Turkish girl with an overflowing imagination. She is keen on nature and

animals. As she is in hospital, she is looking back on happy holidays in her grandparent’ village,

but dark and terrifying memories emerged and, little by little, begin to make sense.

Faixa Etária/ Age Group: >12

Duração/ Duration: 8 min

Idioma/ Language: TUR

Legendas/ Subtitles: EN

2017



22h00
Conversa com João Apolinário e Paulo Duarte/ Conversation with
João Apolinário and Paulo Duarte. (PT)
Conversa com artistas/ artist Interviews

Sinopse/ Synopsis

Teatro de Marionetas e Cinema de Animação partilham entre si vários principios. Nesta conver-

sa Paulo Duarte e João Apolinário conversam sobre as partilhas e as diferenças das duas artes.

Bio

João Apolinário, Mestre em Animação por Computador na Universidade Católica Portuguesa.

Criador do Festival Internacional de Cinema de Animação Olho. Foi coordenador do projeto

Anima que teve lugar no Museu das Marionetas do Porto. Colaborou com o Teatro de Marione-

tas do Porto, na produção das peças “O senhor…” (2012) e “Pelos Cabelos” (2013). Corealizou a

curta-metragem de animação “O Alma Grande” (2009), inspirada no conto de Miguel Torga. É

cofundador da Red Cloud Teatro de Marionetas e realizou cenas de imagem em movimento e

cinema de animação nos espetáculos “Lobo Mau” (2016), “Arabesco”(2017) e “Isto Aconteceu de

repente. Distorção”(2020). Cofundador da produtora de audiovisuais HUSMA, ativa de 2010 a

2014.
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