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Banco do Brasil apresenta e patrocinaO Grupo
Lokvar, fundado em Praga, capital da República Tcheca, no ano de 2002, é um 
grupo independente de teatro de marionetes, que tem como formação base 
quatro atores, todos formados em Teatro Alternativo e Teatro de Marionetes, pela 
tradicional Academia de Artes Musicais de Praga (DAMU).

Em seu repertório, �guram contos de fadas tradicionais como “A Branca da Neve“, 
“Princesa de Cabelo de Ouro“ e “A Pequena Sereia“. Com o objetivo de promover a 
dramaturgia do teatro de bonecos, o grupo estimula colaboradores a escreverem 
peças para que encenem, a exemplo de “O Pai não é para jogar’, “Sobre o menino 
que não sabia portar-se mal”, “Conto de fadas sobre fogão” e “O João, o indeciso”.

Ainda na concepção e durante a construção de seus espetáculos, o Lokvar prima 
pela coreogra�a e movimentação dos bonecos; convida à criação os principais 
cenógrafos de teatro de marionetes; e busca trazer à cena diferentes formas de 
bonecaria, como fantoches, marionetes, bonecos articulados e máscaras.

O trabalho desta trupe de bonequeiros segue a escola tradicional tcheca de 
teatro de marionetes e, ao mesmo tempo, usa métodos e técnicas tanto 
modernas quanto alternativas. Seus espetáculos buscam a interação com público 
e combinam marionetes e atores vivos.

Atualmente, o Lokvar possui no seu repertório sete espetáculos prontos e está 
preparando o oitavo. Para este novo trabalho, o Lokvar explora novos caminhos 
ao criar um espetáculo para o público adulto: uma comédia de rua sobre o 
fantoche Kasparek.

Os Espetaculos
Joao, o Indeciso
50 minutos | Livre

A história de João, o Indeciso vem de um conto de fadas tradicional: começa na 
sala quente da casa do João e termina em um casamento real. Será que João 
consegue vencer a preguiça para sair de casa, lutar com dragões, bandidos e 
demônios e ainda encontrar sua noiva? João, às vezes, passa por situações difíceis 
demais para resolver sozinho. Mas, com a ajuda da platéia, ele conseguirá decidir 
qual o rumo de sua história.

Ficha Técnica
Adaptação: Lokvar  |  Autor: Vít Peřina  |  Direção: Michaela Homolová   |  
Elenco: Peter Varga e Martin Veliký  |  Elenco de apoio no Brasil: Liz Schrickte, 
Thaísa Violante, Vitor Borysow e Vitor Zanin  |  Cenário e Marionetes: Bára Hubená   
|  Música: Mechanix

A Pequena Sereia
60 minutos | Livre

Espetáculo de marionetes interativo baseado na história de Hans Christian 
Andersen. A trama inicia em um café vazio: entra uma jovem, senta-se e abre seu 
livro. Para o garçom, que não tem outros clientes, é um passa tempo bem-vindo. 
A jovem mulher, em princípio, não gosta da atenção à qual é dedicada, porque 
veio com a intenção apenas de ler. Entretanto, os dois acabam lendo juntos o 
conto “A Pequena Sereia” e voltam a se sentir como crianças. O garçom acaba 
apresentando à jovem, por meio de fantoches, uma história sobre saudade, 
dedicação e amor. Todo o café se torna um palco. Durante a brincadeira, o garçom 
e a jovem se apaixonam, criando assim um conto paralelo à história – “A Pequena 
Sereia e seu Príncipe”.

Ficha Técnica
Adaptação: Lokvar  |  Direção: Michaela Homolová  |  Elenco: Markéta Pellarová e 
Peter Varga  |  Cenário e Marionetes: Barbora Jakůbková  |  Música: Milan Potoček

Ficha Técnica

Realização: Artér Negócios Socioculturais

         Instituto Alvorada Brasil

Coordenadora de Produção: Lívia Frazão

Produtora Executiva: Luana Fonteles 

Produtora Assistente: Dani Estrella

Produção Local: Andréia Couto | AC Produções Culturais (SP)

                              Marina Abelha | Abelha Comunicação e Marketing (BH)

Assessoria Jurídica: Ivan Lima             

Projeto Grá�co: Cristiane Dias | Raruti Comunicação e Design

Vídeo release e registro videográ�co: Raphael Lupo | LupoLab

Assessoria de Imprensa: Rodrigo Machado | Território Cultural (DF)

                                            Sylvio Novelli, Fausto Cabral e Caio Parente| Sylvio Novelli Assessoria em 

Comunicação (SP)

                                             Christina Lima | CL Assessoria em Comunicação (BH)

                                             Mônica Ramalho e Sara Paixão  | Belmira Comunicação (RJ)
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Teatro de Marionetes Lokvar, 
de Praga

O Banco do Brasil apresenta o Teatro de Marionetes Lokvar, de 
Praga, renomado grupo de teatro da República Tcheca especializado em 
teatro para crianças a partir de 3 anos, em sua primeira turnê pelo Brasil.

Com três integrantes e mais de 11 anos de história, o grupo encena duas 
diferentes narrativas: “João, o Indeciso” e “A Pequena Sereia”. As 
apresentações combinam marionetes e atores vivos e são reconhecidas 
pela grande interatividade com o público, que é reforçada durante a 
vivência proporcionada após cada espetáculo. Duas o�cinas de Criação e 
Manipulação de Marionetes serão oferecidas, permitindo que crianças a 
partir de 5 anos  criem seus próprios bonecos de papel inspirados nos 
personagens das peças. 

Com a realização desse projeto, o Centro Cultural Banco do Brasil 
incentiva o contato do público infantil com a arte e promove o 
intercâmbio cultural entre diferentes países, revelando a qualidade e 
diversidade da expressão artística da República Tcheca.

Centro Cultural Banco do Brasil

Um dos principais objetivos de uma embaixada é a promoção de 
sua cultura em um país estrangeiro, criando e fortalecendo alianças 
duradouras. 

A circulação das peças “João, o Indeciso” e “A Pequena Sereia” 
apresentadas pelo Teatro de Marionetes Lokvar, que vocês hoje assistem 
no Brasil, é decorrente de uma importante ação na cidade de Praga: o 
intercâmbio entre os atores tchecos do Lokvar e marionetistas brasileiros. 

Foram selecionados, no mês de maio, por meio de chamada pública 
nacional, quatro atores que permaneceram durante 14 dias na República 
Tcheca para atividades formativas na arte da criação e da manipulação de 
marionetes. Além disso, apoiaram na adaptação das duas peças para o 
português e até tornaram-se parte delas!  

Liz Schrickte, Thaísa Violante, Vitor Borysow e Vitor Zanin juntamente com 
Peter Varga, Martin Veliký e Markéta Pellarová são o elo de estreitamento 
entre as culturas brasileira e tcheca. E com muita naturalidade e maestria 
transformaram as diferenças em aprendizado, compartilhando e 
aprimorando vivências e referências em novas visões de mundo.

Embaixada da República Tcheca em Brasília   

O Intercambio
Entre os dias 31 de maio e 13 de junho, deste ano, a Embaixada da 
República Tcheca, em parceria com o CCBB, levou para Praga quatro 
atores e atrizes brasileiros para um intercâmbio de imersão com o Grupo 
Lokvar. Foram 14 dias para troca de experiências, aprimoramento na arte 
de manipulação de bonecos e desenvolvimento de atividades formativas.

Os selecionados, Liz Schrickte, Thaisa Violante, Vitor Borysow e Vitor 
Zanin, além de participarem dos ensaios dos espetáculos, atuaram em 
funções adaptativas para as temporadas no Brasil, como adaptação do 
texto e criação de metodologias para o�cinas infantis. 

A Oficina

Oficina para Criancas de Criacao e Manipulacao de 
Marionetes
Para crianças a partir de 5 anos | 40 minutos

Uma aula lúdica e divertida para a criançada com abordagem simples 
para a criação de bonecos de papel, inspirados nos personagens da peça 
“João, o Indeciso”. A ideia é brincar e fazer arte – recortar, colorir, criar... 

A Programacao

02/07 | quinta-feira 
10h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso

03/07 | sexta-feira 
10h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia
20h – A Pequena Sereia

04/07 | sábado 
10h30 – João, o Indeciso
11h30 – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

05/07 | domingo
10h30 – João, o Indeciso
11h30 – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

Sao Paulo
09/07 | quinta-feira 
11h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

10/07 | sexta-feira 
11h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

11/07 | sábado 
11h – João, o Indeciso
12h – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

12/07 | domingo
11h – João, o Indeciso
12h – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
17h30 – A Pequena Sereia
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Belo Horizonte
16/07 | quinta-feira 
10h30 – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
19h – A Pequena Sereia

17/07 | sexta-feira 
10h30 – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
19h – A Pequena Sereia

18/07 | sábado 
11h – João, o Indeciso
12h – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
16h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

19/07 | domingo
11h – João, o Indeciso
12h – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
16h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

Rio de Janeiro
23/07 | quinta-feira 
11h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

24/07 | sexta-feira 
11h – João, o Indeciso
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

25/07 | sábado 
10h30 – João, o Indeciso
11h30 – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

26/07 | domingo
10h30 – João, o Indeciso
11h30 – O�cina para crianças de criação e 
manipulação de marionetes
15h – João, o Indeciso
18h – A Pequena Sereia

www.lokvar.cz
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