Viagem dum homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objectos- o Regresso

“Viagem dum homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objectos – o Regresso” é uma revisitação ao
espetáculo criado e interpretado por Victor Valente há cerca de 35 anos.
Viagem dum homenzinho… é um trabalho teatral sem palavras baseado na figura de um palhaço, tendo
como base o jogo, o divertimento, utilizando objetos colocados numa velha mala, descobrindo-os e
transformando-os como fazem as crianças. Transformando-se também, o espetáculo e o trabalho do
atuante apoia-se num único objeto cenográfico, um grande caixote que vai adquirindo múltiplos aspetos e
funções.
De mala na mão, o homenzinho faz a sua viagem... Não uma viagem no sentido "geográfico" mas sim
através da sensibilidade. Há sempre uma emoção escondida em cada pequena ação, em cada movimento e
que faz despertar a tristeza ou a alegria, o amor ou a solidão... É sobretudo a emoção que se trabalha. Não
é, de modo nenhum, a lógica do racional que é explorada mas sim a da emoção, da afetividade; a lógica (ou
a falta dela) do jogo infantil. Passa-se do real à fantasia, sem tempo ou espaço definidos.
A viagem passa também pelo quotidiano, pelo barulho da cidade, pelas panelas, pela comida que temos ou
que nos falta, pelos sonhos que sonhamos ou que nos escapam e que algumas vezes se quebram como
vasos de flores.
Quisemos tirar a máscara do quotidiano diante do público, com a simplicidade da criança e mostrar, rindo ou
chorando, as frustrações ou os desejos, as contradições e os sentimentos desse mesmo quotidiano, num
espetáculo que pode ser visto, lido e sentido (talvez dum modo diferente) por crianças e adultos.
Descobrir o palhaço escondido em nós foi o que nos motivou. Este espetáculo não é senão uma experiência
que merece ser vivida e/ou revivida.

Spot

https://youtu.be/QIhar15H9bY

Video integral

https://youtu.be/EEWvf6PcVYY

Espetáculo sem palavras
Criação, cenografia, interpretação – Victor Valente
Duração – 55 minutos
Público – para todos, crianças e adultos

Intervenientes no espetáculo – 1 ator e 3 técnicos
Área mínima de palco – 6m de boca x 4 m de fundo

Viagem dum homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objectos – o Regresso

Raider técnico mínimo
- Luz geral em toda a área de palco, sem sombras demasiado marcadas (Fresnel / PC), incluindo vara
para contras;
- 3 áreas pontuais, frente e contraluz, uma delas filtrada em azul;
- Mesa de luz (pré-seleção ou programável), dependendo da área de palco e altura das varas;
- Leitor de CDs ou computador e amplificação com potência suficiente para a sala onde o espetáculo for
apresentado;
- Máquina de fumo

Dos jornais, sobre anteriores versões


“Belo, poético, cativante para viagens pela nossa imaginação… Referimo-nos a “Viagem dum

homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objetos” … Este espectáculo é destinado a todos os
públicos. E isso podemos nós comprovar, pois crianças e adultos aderiram fortemente *as sugestões de
mimo criadas por Victor Valente… Um espectáculo rico e sugestivo que está à disposição de crianças e
adultos que queiram partir numa “viagem ao sonho”. – Mário Dorminski, Notícias da Tarde, 28-10-1981.


“Viagem dum homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objetos”, um jogo-brincadeira sem

palavras destinado a crianças dos seis aos sessenta e seis, e onde a humildade, o profissionalismo e
talento de Victor Valente nos faz viajar com aquele homenzinho para o reino da magia e fantasia, não
desligada da vida de todos nós.” – Luís Lopes, Quinzena do Porto, 21-11-1981



[Victor Valente] Vai estar na Festa, em várias frentes, mas, por agora, só queremos dizer que o

seu notável trabalho “Viagem dum homenzinho, mala na mão, cheia de sonhos e objetos” será
apresentado na Guarda de 26 a 30 de Agosto – Américo Rodrigues, Boletim da 4ª Festa Internacional dos
Jogos, Guarda, 1990.

História do espetáculo
Espetáculo estreado em 1981 na Sala do Realejo, Porto
Dezenas de espetáculos realizados nesta sala, em teatros, escolas, etc. na temporada 1981/82
Reposto em Novembro de 1983 a convite do Centre Culturel Jules Julien, Toulouse, França. Três
apresentações nesta sala; nova série de apresentações em Portugal, incluindo uma na Cooperativa
Árvore, Porto, para um grupo de 60 crianças sahauris.
Reposto em Maio 1989 a convite da Câmara Municipal da Guarda para apresentação nas comemorações
do Dia Mundial da Criança. Nova série de espetáculos. Em 1990 é apresentado em dois jardins da cidade
do Porto, nas Festas da Cidade e integra o programa da 4ª Festa Internacional dos Jogos, Guarda, com 5
espetáculos no distrito e cidade da Guarda.
Em Abril de 1999, nova versão/reposição para uma apresentação única no Cineteatro Alba.
Novamente reposto em 2014 e apresentado no Auditório do CEFAS, Águeda, a convite da CM de Águeda.
Apresentação no Cineteatro Alba, Albergaria-a-Velha, a 23 de Março de 2015.
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