LU.CA – Teatro Luís de Camões

Sessão descontraída Mesa de Catarina Requeijo
17 novembro 2019 – 11:30

O que é uma sessão descontraída?
É uma sessão de teatro, dança ou música que decorre numa atmosfera mais descontraída e
acolhedora e com mais tolerância no que diz respeito ao movimento e ao barulho na plateia.
Destina-se a todos os indivíduos e famílias que prefiram um ambiente com reduzidos níveis de
ansiedade. Famílias com crianças pequenas, pessoas com deficiências sensoriais, sociais ou de
comunicação; pessoas com condições do espectro autista (ASD), incluindo síndrome de
Asperger; pessoas com deficiência intelectual; crianças com défice de atenção; pessoas com
síndroma de Down; pessoas com síndroma de Tourette; seniores em estados iniciais de
demência. Mais informação em acessocultura.org.

Guião revisto por: Dra. Graça Santos
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O LU.CA fica na Calçada da Ajuda, 80.
As duas entradas são quase ao nível da rua e
uma delas (a da direita, junto ao segurança)
tem uma rampa de acesso.

Vamos ver o espetáculo Mesa de Catarina
Requeijo.

Passando as portas da entrada, entramos no
foyer.

Os assistentes de sala, que estão
identificados com uma T-shirt do LU.CA,
estão no foyer para nos ajudar e esclarecer as
nossas dúvidas.

Compramos o bilhete na Bilheteira.
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À nossa frente, temos as escadas de acesso
ao Entrepiso.
O acesso à Sala de Espetáculos, faz-se pelas
portas à esquerda e à direita destas escadas.

As casas de banho ficam ao lado das portas
para a Sala de Espetáculos e ambas são
adequadas a pessoas com mobilidade
condicionada.

Para chegarmos ao Entrepiso, temos de subir
as escadas. Lá, encontramos livros, papel e
canetas para desenhar. Infelizmente, não há
acesso para pessoas com mobilidade
condicionada.

Esta é a sala. Durante o espetáculo, a ideia é
ficarmos à vontade e atentos, para que
possamos ver e ouvir tudo o que acontece.
Não vamos tirar fotografias, nem fazer
vídeos.
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Se o barulho nos incomodar, podemos tapar
os ouvidos ou dar a mão a quem nos
acompanha. Em qualquer momento,
podemos sair para um lugar mais sossegado
– que pode ser a zona de conforto que
criamos no Entrepiso –, e depois voltar a
entrar na sala quando quisermos.

Se houver alguma emergência, devemos
seguir as indicações dadas pelos Assistentes
de Sala, pela Segurança e pela sinalética.
Vista do palco, a sala é assim.

No fim do espetáculo, batemos palmas em
sinal de agradecimento e os intérpretes
agradecem.
Se não quisermos, não batemos palmas e
podemos dar a mão a quem nos acompanha.

Por último, saímos do teatro pela mesma
porta por onde entrámos e podemos dizer
que já fomos ao LU.CA – Teatro Luís de
Camões.
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História Visual | MESA

Estes são o Victor e a Ana,
os
intérpretes
do
espetáculo.
O espetáculo começa com
os dois atores sentados
em cima da mesa.
A luz está acesa e
conseguimos
ver
o
cenário: um armário com
vários objetos atrás da
mesa e uma rampa azul no
chão.

Na primeira cena, o Victor
sobe para cima da mesa e
a Ana fica debaixo da
mesa.
Ambos falam sobre o
significado que a mesa
tem para cada um deles.
Ana recorda o tempo que
passava debaixo da mesa
com o cão, o Pneu, e imita
o ladrar de um cão [ouvese um som].
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Na segunda cena, os
atores viram a mesa de
pernas para o ar e jogam
ao seu jogo preferido,
fazendo
vários
movimentos e ações com
a mesa: prancha de surf,
passadeira para correr,
yoga, trotinete, serra e
equilibrismo.
A luz fica mais azul e há
música enquanto fazem
estes movimentos / ações.
Há música.

Na terceira cena, a Ana e o
Victor, colocam a mesa no
centro do palco e
apresentam os vários tipos
de mesa que inventaram
com o Tio Jaime.
Na quarta cena colocam a
mesa ao alto ar e jogam ao
seu
jogo
preferido,
fazendo
vários
movimentos e ações com
a
mesa:
fantoches,
maestro …
Há música.
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Na quinta cena, a Ana e o
Victor colocam a mesa na
posição inicial.
O Victor sobe para cima da
mesa e a Ana fica em
baixo, enquanto falam da
ideia que tinham da mesa,
quando eram pequenos.

Na sexta cena, os atores
colocam a mesa ao centro.
A Ana vem à boca de cena
falar sobre a mesa de
costura da mãe, enquanto
o Victor/mãe recria toda a
cena da costura.
Há música.

Na sétima cena, a Ana
senta-se na mesa da
escola,
enquanto
o
Victor/professor escreve
no quadro a palavra mesa
e explica o significado.
Na oitava cena, a Ana
veste-se de empregada de
mesa e põe a mesa para os
apaixonados. Canta uma
música.
Na nona cena, o Victor
senta-se e lancha com o
seu par.
Na décima cena, A Ana
levanta a mesa e depois,
os dois falam sobre onde
cada pessoa da família se
sentava na mesa.
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Na décima primeira cena,
falam da mesa da avó e
contam
que
quando
subiram à mesa viram, o
funeral da avó.

Na décima segunda cena,
a Ana/médica e o
Victor/paciente, mostram
a mesa das operações.
A Ana opera o Victor e tira
uma dentadura.
Há música.

Na décima terceira cena,
colocam a mesa ao alto ar
e jogam ao seu jogo
preferido, fazendo vários
movimentos e ações com
a mesa: tomar banho,
Rapunzel, espelho…
Há música.
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Na décima quarta cena,
colocam a mesa no centro
e vão falando sobre vários
acontecimentos, até na
décima
quinta
cena,
recriarem o chá entre a
Alice/Ana
e
o
Chapeleiro/Victor
da
história “Alice no País das
Maravilhas”.

Quando o chá termina,
colocam a mesa na
posição inicial e recordam
que a última vez que
estiveram naquela mesa,
foi na Passagem do Ano
Novo.
Fazem
a
contagem
decrescente de 10 para 1.
Os atores abraçam-se,
ouvem-se foguetes e
quando é meia noite a luz
apaga-se.

Acendem-se as luzes da sala.
Os atores veem à boca de cena
agradecer.
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Ficha artística:
Encenação Catarina Requeijo
Texto Catarina Requeijo com excertos de José Eduardo Agualusa, Patrick Süskind e Lewis
Carroll
Interpretação Ana Valente e Victor Yovani
Cenografia e figurinos Maria João Castelo
Desenho de luz Vasco Ferreira
Pesquisa em contexto escolar na área da expressão dramática Catarina Requeijo e Manuela
Pedroso
Pesquisa em contexto escolar na área da filosofia Rita Pedro
Coprodução Comédias do Minho, Materiais Diversos e LU.CA – Teatro Luís de Camões
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