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TEATRO DE SOMBRAS

 

Qual é a origem do teatro de sombras?
No ano 121 a.C., vivia na China o imperador Wu Ti, da dinastia dos Han, desesperado com a morte da sua

bailarina favorita ordenou ao mago da corte que a trouxesse de volta do “Reino das Sombras”, caso contrário, seria
decapitado. ... E, assim surgiu o “Teatro de Sombras”.

Como é feito o teatro de sombras?
O teatro de sombras é uma arte muito antiga, originária da China, de onde se espalhou para o mundo. Consiste

na manipulação de um boneco de varas, entre uma luz e uma tela, o que faz com que o espectador, sentado diante da 
tela, veja apenas a sombra do boneco.

Atividade
     Escolha uma história infantil que você conheça, pode ser os três porquinhos ou chapeuzinho vermelho por 
exemplo. Desenhe os personagens desta fábula no papel  devendo pintar os personagens bem bonito, após colar em 
um palito de sorvete ou churrasco ou até mesmo em algum objeto que tenha em casa. Apague as luzes, reúna a família
e convide as crianças para trabalharem juntas no projeto que renderá apresentações divertidas.

Você vai precisar para o teatrinho:
*Uma caixa de papelão 
*Tesoura
*Fita crepe ou fita adesiva (durex)
*Papel branco (folha do caderno de arte)
*Palitos de sorvete ou palitos de churrasco ou vários lápis para colar seus personagens
*Lanterna do celular
Abra a caixa e tire as abas que sobraram. Pode usá-las no final para enfeitar o teatro. Encape a frente da caixa

com o papel, essa será a tela do teatro. Prenda com fita crepe. Depois desenhe detalhes com a caneta hidrográfica.

Para fazer os personagens:
Desenhe as formas no papel usando um lápis, Recorte a silhueta dos personagens.
 Não esqueça de pintar com lápis de cor preto. Pegue o palito de churrasco e cole a
 figura recortada. Use silhuetas fáceis de serem identificadas. Elas deverão ser
 cortadas bem rentes.
 Agora é só se posicionar atrás da caixa, com a lanterna do celular ligada contra a tela, projetando as formas no papel. 
Não esqueça de ficar em um ambiente escuro para a lanterna iluminar bem seus personagens.


