Xerazade não está só
de António Torrado

Duas jovens refugiam-se num improvisado abrigo anti-aéreo, algures, numa
cidade não identificada do Médio-Oriente. São irmãs e sabem que têm a vida
em perigo pela vontade caprichosa dos que lutam pela posse da cidade.
Para vencer o medo e o tempo, Xerazade, a mais velha, conta à irmã histórias
maravilhosas,

quando

todas

as

aventuras da

fantasia eram

possíveis.

Concentradas nas viagens de Sindbad, o Marinheiro, esquecem onde estão.
O abrigo transfigura-se. As marionetas ganham humanidade, tanto como os
que se guerreiam, lá fora, são marionetas.
Livremente inspirado em episódios das “Mil e uma Noites”, que teve por
cenário uma Bagdad deslumbrante, António Torrado escreveu esta peça para
actores e marionetas que tem como fundo musical trechos da “Xerazade” de
Rimsky- Korsakof (1844-1908), a inspirar o ambiente sonoro criado por
Cristiano Barata e Moz Carrapa .
O espectáculo, criado pelas companhias Lua Cheia Teatro para Todos e Teatro
e Marionetas de Mandrágora, cativa e fascina o público infantil e adulto.
A actriz Carla Chambel interpreta o papel de Xerazade.

Faixa etária

>6 anos

Nº Espectadores máx. 250
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