
 

 

Concerto encenado ou lá o que é  a partir da leitura de
"O homem duplicado" de José Saramago

Apresenta a nova criação para 2022/2023 

 



Sinopse:
EM DUPLICADO nasce da ideia de que seria
possível duplicar o Carlos Marques - músico,
ator e narrador. Este encontra em Pedro
Luzindo - músico e comediante, a sua
possível cópia. Um irá substituir o outro, Mas
até que ponto é possível essa duplicação? E
a que custo? 
Este encontro reflete a importância do eu,
do outro e do amor em tempos
individualistas em que perdemos a noção do
que realmente é importante. 

Este espetáculo fala sobre escolhas e
verticalidade através da música e da palavra.
E parte, claro está, do universo inquieto de
Saramago, nomeadamente da leitura do seu
“O homem duplicado”. 

FIcha artística
Criação e Composição  - Carlos Marques 
Interpretação  - Carlos Marques e Pedro Luzindro
Texto - Joana Bértholo
Desenho de Luz - Rui Simão 
Figurinos e cenografia - Chissangue Afonso
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Este espetáculo tem duas versões: 
uma para teatros e outra 'de bolso' (simplificada tecnicamente) para bibliotecas, escolas e  pequenos
auditórios      

Espetáculo direcionado para o publico em geral e para os alunos do ensino secundário 
Duração 60m 
Classificação etária: M12 
Raider técnico enviado quando solicitado 

 Um concerto encenado, uma comedia ou uma homenagem, com musicas originais tocadas ao vivo!
Tudo isto num espetáculo de teatro  



Raider - versão integral para teatros
Companhia 4px (2 Intérpretes, 1 Técnico de Luz , 1 Técnico de Som)
Equipa Local (1 Técnico de som, 1 Técnicos de palco, 1 Técnicos de luz)
Acomodações - 1/2 camarins 
Plano de Trabalho (3 períodos)

Espaço
Cena Preta Italiana 8m Boca (6m Versão reduzida)
Profundidade até fundo 8m (6m Versão reduzida)
Altura 6m (Varas), Linóleo de Dança Preto, sem pano de boca
O nível do chão da primeira fila da plateia, deverá estar pelo menos ao mesmo nível do chão do
palco, e as seguintes filas em Anfiteatro, de preferência com um intervalo de 40cm, para permitir
leitura da superfície do cenário.
Recomenda-se um distanciamento mínimo de 1,5m do cenário à primeira fila de cadeiras.

Cenário 
Alcatifas de 4m de largura suspensas na teia a 3,50 (fornecido pela companhia) 
4 cubos de madeira, 2 cadeiras, 2 guitarras, estante e suportes vários fornecidos pela companhia. 
A Produção do Teatro deverá providenciar 1 fitas de papel, 2cm de largura e 30 metros
comprimento para efetuar marcações.
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