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Azul: um espetáculo para crianças dos 3 aos 5 anos
Depois de “Rubro” e de “Amarelo”, o Teatro Maria Matos encerra a trilogia dedicada à cor com “Azul”, um
espetáculo de Leonor Barata, dirigido a crianças dos 3 aos 5 anos que terá apresentações durante os meses de
janeiro e fevereiro em Lisboa, Coimbra e Guimarães, cidade capital Europeia da Cultura 2012.
“Azul” trata-se de espetáculo de luz e de dança e pode ser visto de 25 a 29 de janeiro, no Museu da Marioneta às
10h (durante a semana) em duas sessões às 11h e às 16h30 (aos sábados e domingos). Este espetáculo vai estar
ainda em digressão, com paragem obrigatória em Coimbra, no Teatro Académico Gil Vicente, dias 13 e 14 janeiro e
ainda 3 e 4 fevereiro e também em Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, dias 23 a 25 fevereiro.
Há o azul do céu e o azul do mar - dizem que um é espelho do outro. Há quem sinta através da cor e quem
navegue por ela. Existem muitas formas de ser azul e muitos mergulhos possíveis nesta cor. É esta a proposta
deste espetáculo: um mergulho. Um longo e hipnótico mergulho em tudo o que o azul esconde, nos mistérios, nas
histórias e danças que nele estão encerrados. Uma dança em tons de azul que mostra o que estava escondido,
dentro de uma azulada caixa de Pandora ou de um painel de azulejos antigos.
A criação é de Leonor Barata, Maria João Castelo é responsável pela conceção plástica, e Alexandre Mestre pelo
desenho de luz. O espetáculo resulta de uma encomenda do Teatro Municipal Maria Matos e conta com a
coprodução do Projeto D e do Centro Cultural Vila Flor. Os preços dos bilhetes para as crianças são de 3 euros,
para os adultos custam 7 euros. A peça tem a duração de 45 minutos.
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