
ESPECTÁCULO VISUAL E SONORO PARA CRIANÇAS 
DESDE OS  OITO MESES ATÉ AOS TRÊS ANOS DE IDADE.



«A Arte é necessária para que o Homem  possa conhecer e mudar o 
mundo. Mas também é necessária pela magia que lhe é inerente. »
Ernst Fischer ,  A necessidade da Arte.



Partindo da experiência  e da 
reflexão pessoal, o projecto Pinxit 
mostra o processo de criação de 
um artista na actualidade, um 
trabalho experimental nos limites 
da plasticidade e dos novos meios e 
métodos da Arte.

A partir do primordial, a cor e a matéria, a obra 
mostra as diferentes etapas que resultam da 
busca da transformação dos formalismos no 
facto artístico ao mesmo tempo que   reutiliza 
as potencialidades de  alguns  recursos 
contemporâneos da Arte , como o vídeo, a  
experimentação sonora ou a acção, para gerar 
aquela transformação

A exposição do próprio processo de investigação  
como acção, gera um  feedback que torce e força o 
conceito de obra como algo finito , com uma 
concretização material ou temporal , descobrindo 
durante o seu desenvolvimento a fragilidade do 
equilíbrio entre o conteúdo conceptual e a experiência 
estética como extremos da Arte e os limites da 
estrutura de pensamento, que hoje em dia  poderiam  
representar-se  na razão  tecno-científica  e no 
pensamento mágico como conceitos opostos .



A sensibilidade estética e o 
interesse pela Arte cultivam-se, 
formam-se, constroem-se.

Propomos uma aproximação entre 
a Arte e a primeira infância através 
de uma abordagem cénica que 
estabeleça uma ligação entre a 
criança e a Arte e que abra portas e 
espaços de comunicação.

A partir dos seis meses de idade o 
bebé converte-se num observador 
atento com enorme interesse por 
tudo aquilo que o envolve.
Uma vez que as características 
visuais se tornem dominantes, as 
crianças em idade pré-escolar, na 
sua maioria,  guiar-se-ão pelo 
intenso atractivo perceptual das 
cores.

Cor, movimento e som constituem 
estímulos  capazes de potenciar  o 
pensamento criativo, reflexivo e 
crítico.

O OBJECTIVO Este é um projecto que foi desenvolvido em 
três fases:

/ 
Primeira fase
Etapa de investigação do artista: cores 
primárias; imagens em movimento; trans-
formação e animação através das novas tec-
nologias 

// 
Segunda fase.
Trabalho de campo na Escola Infantil Pablo 
Montesino de Zamora, na qual se compara-
ram as conclusões tiradas durante o período 
de investigação com grupos de crianças de 
diferentes faixas etárias:
- de seis meses até um ano.
- de um a dois anos
- de dois a três anos.  

/// 
Terceira fase .
Conclusão   do processo criativo tendo em 
conta as experiências adquiridas na Escola 
infantil e as sugestões dos educadores.

ETAPAS 
DE DESENVOLVIMENTO



O Pinxit propõe um 
espaço livre, desafogado 
Uma grande superfície 
de projecção, acol-
choada,   permitirá ao 
pequeno espectador 
brincar com as imagens 
em movimento e 
mesmo interagir com o 
artista que as está a 
criar para ele nesse 
preciso momento.

ESPAÇO CÉNICO

As novas tecnologias 
permitem ao artista 
transformar a pintura 
criada com pincéis , 
animá-la e conver-
tê-la num instru-
mento de jogo;  ex-
trair sons dos objec-
tos e gerar uma 
paisagem sonora 
evocativa, usando o 
seu próprio corpo 
como uma ferramen-
ta capaz de modificar 
e dar vida à imagem .

RECURSOS



O Baychimo Teatro é composto por Paloma Leal e Ramón Enrí-
quez, profissionais com uma larga trajectória no mundo do teatro e 
mais concretamente no teatro para crianças; e Licenciado em 
Belas- Artes pela Universidade de Salamanca na especialidade de 
Pintura. Técnico Superior de Desenho e Artes Aplicadas ao Metal, 
Escola de La Palma. Membro fundador de A.C.A.E.N.T. Associação 
cultural de Arte emergente y novas tecnologias de Castilla y León. 

O Baychimo Teatro nasce para que os seus integrantes possam 
encontrar e experimentar novas linguagens e, num contexto pro-
fissional, descobrir outras formas de se relacionar com o especta-
dor, sempre numa relação franca, real.
É por isso que procuramos todo o tipo de recursos, não apenas no 
teatro mas também na música ou nas artes plásticas, porque como 
diz Peter Brook, a simplicidade é um fim, não um inicio.
 



Distr ibuição
maria@baychimoteatro.com
+34 665  662 830

Performer // Arturo Ledesma.
Direcção // Baychimo teatro
Som // Arturo Ledesma / Ethan Moloidia.
Encenação // Baychimo teatro
Produção //  Baychimo teatro

 FICHA ARTÍSTICA

 // 
Sala ampla e desimpedida, que se possa 
obscurecer.
// 
Dimensões mínimas: 6 m. De largura x 6 
m. de profundidade x 3m. de altura.
// 
Ligação à rede eléctrica: 3500 W.
// 
Capacidade: em função das dimensões 
da sala.

REQUISITOS TÉCNICOS



www.baychimoteatro .com


