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AS ANTIPRINCESAS 

Dando continuidade às suas pesquisas sobre o universo feminino, a Cia. Dando 

continuidade às suas pesquisas sobre o universo feminino, a Cia. Luarnoar 

lança um novo projeto de narração de histórias: AS ANTIPRINCESAS!.  

O trabalho é inspirado nos livros da Coleção Antiprincesas, da autora Nadia 

Fink, e reúne contos populares dos países de origem das personagens.  

Em cena, mulheres diferentes da América Latina, que fogem ao padrão de 

princesas dos contos de fadas tradicionais. São mulheres sábias e, acima de 

tudo, corajosas. 

Mantendo a magia dos cenários sonoros resgatados das antigas radionovelas, 

a Cia. Luarnoar apresenta estas narrações com ambientação cenográfica e 

canções originais.  Para apresentar a cultura dos países apresentados, 

trazemos contos de tradição oral que marcaram a formação de nossas 

personagens. 

FRIDA KAHLO – artista plástica que revolucionou seu tempo com sua arte. 

Nesta montagem, a Cia. Luarnoar une à narrativa obras de Frida e brincadeiras 

populares mexicanas. 

CLARICE LISPECTOR – Suas palavras, sonhos e ousadia abriram novos 

caminhos na literatura brasileira. Apresentamos uma Clarice audaciosa, 

divertida e instigante como o mar que sempre a inspirou. Nesta montagem 

trazemos também as histórias A VIDA ÍNTIMA DE LAURA e OS MISTÉRIOS DO 

COELHO PENSANTE. 

VIOLETA PARRA – As canções desta sensível compositora sempre 

expressaram os sonhos e desejos de um povo em busca de liberdade. Esta 



 

 

narração é apresentada com música ao vivo e o público tem participação ativa 

na história. Aqui resgatamos a magia das danças de roda e das festas 

populares chilenas. 

JUANA AZURDUY – Esta jovem não é conhecida do povo brasileiro, mas sua 

coragem e ousadia foram marcantes na história do Peru. Ela teve a coragem de 

“vestir a farda” e lutar pela libertação do seu país. Esta história é contada 

tendo como foco as brincadeiras infantis. 
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