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A L E N DA
«Esta história começa há cem anos, numa noite de tempestade tropical.
Na mais profunda selva africana nasce uma cria de gorila. Nem lua nem estrelas
brilham, nessa noite.. Por isso o mais idoso da manada vaticina que a recém chegada vai
sofrer muitas desgraças no futuro.»
A lenda de Sally Jones publicada em Espanha por Sushi books conta-nos a história de uma gorila nascida, em má hora , numa noite sem lua nem estrelas , e condenada , por isso , a viver
uma vida de enormes trabalhos e desventuras que não tardarão a apresentar-se sob forma
de caçadores furtivos belgas que a capturam e vendem a um comerciante de marfim turco,
afim de a oferecer á sua caprichosa prometida..
Começa assim uma vida de aventuras , intrigas , solidão , violência , luta, nobreza e amizade
eterna. Percorrendo o mundo em cargueiros, camiões, carro matos e caravanas circenses vêse rodeada da mais alta e da mais baixa estofa da sociedade.
Pela vida de Sally passam marinheiros , magos , falsas condessas, chefes de policía ,
comerciantes...…
E cada uma destas personagens desempenha um papel decisivo .

o AUTOR

Jakob Wegelius
Assim escreve Jakob Wegelius, um
autor que ( aos de mais idade ) nos
faz recordar o prazer da aventura , da
fantasia , de conhecer e odiar os maus, os
muito maus, e de sofrer e chorar com os
bons, os muito bons, como aqueles que
um dia se cansam de receber pontapés
e que , no momento em que a banda
sonora começa a ficar épica, agarram
a mão que se dispunha a açoitá-los de
chicote .
Autor e ilustrador nascido em Göteburg,
em 1966, estudou Literatura e Filosofía
e graduou-se na Faculdade de Artes e
Desenho de Konstfack em 1996. Os seus
livros foram traduzidos em cerca de uma
dezena de idiomas e foi premiado em
varias ocasiões, incluindo o Expressen’s
Heffaklump em 1999 e o Premio Maria
Gripe em 2008. Além disso , é o único
autor que conseguiu ganhar o Premio
August por duas vezes, em duas obras:
A lenda de Sally Jones em 2008 e
O Macaco do Assassino em 2014.
Este último foi, ainda, premiado pelo
Consejo Nórdico (Literatura Infantil e
Juvenil) em 2015.

Capa do libro As aventuras de Sally Jones
publicado em Espanha por Sushi books

A ENCENAÇÃO

«TUDO O QUE CONTÁMOS É VERDADE?»
Anunciamos, por fim, os atores. Dois intérpretes que
assumem um papel de investigadores-repórteres para
narrar o que denominam, desde inicio, como uma lenda,
a lenda de Sally Jones. Sim, como tal, a lenda parte de
componentes verídicos e é transformada num relato
tingido de fantasia. Outro tanto poderia ser dito a respeito
do decorrer do espetáculo.

Esta e muitas mais perguntas poderiam ser formuladas
enquanto se assiste à dramatização das aventuras de Sally
Jones, uma gorila como qualquer outra ou, quiçá especial,
por tudo o que acontece e pela sua capacidade de superação
perante as adversidades

O que é que há de verdade na
historia da Sally Jones ?

Não pretendemos dar respostas a todas as perguntas , mas
sim colocar as questões enquanto tentamos estabelecer as
diferenças entre o que é verdadeiro e o que é falso .

Pode um gorila aprender a
comportar-se como um ser humano?

Os actores são sobretudo dois investigadores cuja missão
é recuperar as provas que testemunhem a veracidade
dos factos na historia, que nos chega através de discos em
ardósia. Na sua pesquisa, atravessarão eventos históricos
facilmente reconhecíveis confrontando-nos com a visão
que deles se dava nos meios de informação da época.
Estavam certas essas informações? Ou eram propaganda
deturpada? A suposta “historia” de certas personagens
respeitáveis foi, realmente, tal qual no la contam? Ou foi
pura hagiografía? Serão as manchetes da imprensa 100%
fiáveis?

Como é que se pode escapar
da alienação mental?
Como é que podemos saber se o que
nos ensinam é bom ou mau?

O Homem do século XXI tem de enfrentar a informação
com sentido critico, esquivando-se à tendência de se
manter numa situação de espectador passivo e esforçarse para confrontar diversos pontos de vista, suscetíveis
de enriquecer as suas opiniões tornando-se menos
manipulável .

Os nossos actores passam constantemente do papel
de narradores ao de protagonistas e, deste, ao de
manipulação de títeres e de objetos. Äs vezes é a
própria personagem quem se manipula a si mesma,
ou conta a sua própria vivência, multiplicando os
pontos de vista como num polígono de múltiplas
facetas em que, cada uma delas, enriquece o relato
e requer que o espectador reconsidere a forma como
lhe estão a contar a historia.
Na sociedade em que estamos, cada vez mais e mais,
submetidos a um bombardeamento de estimulos
visuais , é preciso incorporar novas linguagens e
ao mesmo tempo recordar a importância de ser
espectador ativo ( e não passivo) face á profusão da
informação que nos rodeia.

Optamos por utilizar toda uma série de recursos
narrativos, teatrais e visuais para potenciar essa
multiplicação e profusão informativa.
Da mesma maneira que uma historia não tem só
um ponto de vista , também no nosso relato não
utilizaremos um unico codigo teatral . Assumimos
um sistema híbrido de representação, onde têm
cabimento a narração , o teatro de titeres , as
projeções cinematográficas, o teatro-documento,o
teatro gestual,o teatro de objetos e as rupturas do
teatro Brechtiano.
Tudo isto sem abandonar o aspeto lúdico essencial
na nossa proposta : queremos jogar e divertir-nos
enquanto contamos a Sally da mesma maneira que as
crianças sentem paixão ao brincar , passando duma
personagem a outra e utilizando tudo o que têm ao
seu alcance.

« O inspetor criminalista
Xavier Buda ,considerado
o cérebro mais brilhante
da policia de Estambul ,
acha que o ladrão voador
só pode ser capturado
com astúcia»

« Quando Silvio
volta à noite, o
macaco e o camião
desapareceram.»

A V i ag e m

«O engenheiro-chefe do
Otago chama-se Koskela
mas, como todos os
engenheiros-chefes, quer
ser chamado apenas de
“Chefe”...»

A TRIPU
A Lenda de Sally Jones é um espectáculo
para todos os públicos a partir de 6 anos
sobre una idea original de John Cornwell.
Em BaychimoTeatro há vários anos que
ampliamos a nossa relação com as artes
cénicas e o público, elaborando programas pedagógicos, programações e criando trabalhos para crianças de todas as
idades .

Procuramos que todos os nossos trabalhos tenham uma ampla influência de
múltiplas disciplinas artísticas, gerando
um olhar e a consequente reflexão sobre
o que nos rodeia através e em torno da
arte e do espaço simbólico.

LAÇÃO

Estabelecemos a nossa relação com as crianças
considerando-as como interlocutoras presentes , criativas ,
reflexivas , capacitadas para assumir desafios e desfrutar ,
entender e jogar com as propostas artisticas .

Actores /manipuladores
Titeres , máscaras e vídeo
Construção objetos
Iluminação
Seleção musical
Tarima /palete
Vestuário
Voz Sally
Desenho gráfico
Fotografías
Cenografía
Dramaturgia
Direção

Paloma Leal / Ramón Enríquez
Arturo Ledesma
Pablo Vizán
Inda Álvarez
Javier Navarro de Luz
Carlos Monzón
Andrea Valero
Moka Seco
Morsa
José Luis Leal
Ramón Enríquez
Paloma Leal
Alberto Martínez Guinaldo
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