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2019 é um ano especial para o mundo das marionetas, uma vez que a UNIMA 
Internationale (União Internacional da Marioneta) celebra o seu 90º aniversário. 21 
de março marca o início das comemorações. 
 
E iremos fazê-lo com um misto de alegria e tristeza, porque há menos de um ano 
perdemos a nossa Presidente de Honra, a nossa querida Margareta Niculescu. Como 
se não bastasse, há menos de um mês, outra perda veio ofuscar este aniversário. Jean-
Luc Félix, Presidente do Festival Mundial do Teatro de Marionetas, partiu para reunir-
se com Margareta e com tantos outros que nestes últimos anos nos deixaram. 
Para todos eles, a nossa querida e sentida homenagem, neste dia de celebração desta 
Arte da Marioneta, que eles tanto amaram e também pelo que eles, de uma forma 
silenciosa e altruísta, por ela tanto fizeram! 
Mas...temos a certeza que eles, onde quer que estejam, querem que celebremos este 
dia, estes dias em que unidos os atores da Marioneta de Charleville-Mézières, 
procuramos a sensibilização, o conhecimento, a festa ao redor desta Arte que tanto 
amamos, levamos a presença da marioneta a diversos lugares de Charleville-Mézières 
e da Região. 
 
Desde os Arquivos Departamentais, passando pelo Musée de l’Ardenne, o Institut 
International de la Marionnette (IIM) e a sua escola, a MCL Ma Bohème, o Centre de 
Congrès des Vieilles Forges, a Rua, etc. Espetáculos, exposições, sessões de formação, 
propostas artísticas...esperam-vos para, juntos festejarmos, do dia 20 a 23 de março, 
esta Arte milenar presente nas culturas do mundo inteiro, que tem em Charleville-
Mézières e em Ardenas um lugar de referência. 
 
Dois grandes artistas de culturas distantes foram os autores da programação, Zahra 
Sabri, diretora e cenógrafa iraniana e a Mensagem, o diretor, marionetista indiano e 
Presidente da UNIMA, Dadi Pudumjee, ambos são um exemplo para todos nós pela sua 
grande humanidade e generosidade. 
 
Todos juntos, artistas, instituições públicas e associações, trabalhámos com muita 
dedicação e entusiasmo para preparar um programa que esperamos que seja do 
agrado de todos. Todos juntos trabalhamos para a realização, tão breve quanto 
possível, daquele sonho pelo qual o nossos antecessores ficariam muito orgulhosos: 
“La Cité des Arts de la Marionnette” (A Cidade das Marionetas), transformando 
definitivamente Charleville-Mézières na Capital Mundial das Artes da Marioneta. 
 
 
Viva os habitantes de Charleville-Mézières, Viva os Ardeneses, Viva à Marioneta!!! 
 
Ver comunicado na versão original 
 


