
Designação do projeto: I-HUMAN

Código do projeto: POCI-07-62G7-FEDER-176531 

Objetivo principal: Obter capacidades avançadas de desenvolvimento de 
produtos e serviços artísticos, por forma tornar a companhia mais sustentável, 
bem como trazer visibilidade à mesma.
O projeto visa inovar no âmbito da criação artística, utilizando novas 
tecnologias no espaço de cena, bem como na criação de robótica para 
Marionetas e objetos de cena. Pretende também sensibilizar para a 
sustentabilidade tecnologia e sua correta utilização.

Região de intervenção: Matosinhos, Norte 

Entidade beneficiária: ANYMAMUNDY - TEATRO DE RUA, LDA

Data de aprovação: 26-05-2021

Data de início: 01-05-2021

Data de conclusão: 23-10-2021

Investimento elegível: 7.208,00 € 

Apoio financeiro da União Europeia: 6.487,20 €

Outras informações: O projeto foi desenvolvido no âmbito do Garantir 
Cultura (Tecido Empresarial), Programa Operacional Temático Competitividade
e Internacionalização que visa reforçar a Competitividade das PME e conceder
apoio à criação e ao alargamento de capacidades avançadas de 
desenvolvimento de produtos e serviços.

Objetivos: 

- Estimular o pensamento e diálogo filosófico, entre as artes performativas, a 
escultura e o cruzamento interdisciplinar através da apropriação da tecnologia 
no espaço de criação. 

- A marioneta, o homem e o robotizado. Neste campo pretende-se tirar partido 
das novas tecnologias e seus sensores, no mundo do espetáculo

- Desenvolver a relação tecnologia, arte e criação na experiência do publico 
alvo.



- Promover através das artes o interesse entre cruzamento tecnológico e 
artístico.

- Resgatar  a consciência universal para a conservação do planeta. 

- Fomentar a reutilização de Materiais e equipamentos

Atividades: 

1- I-Human - Processo criativo e construção (Maio a Agosto): Processo 
criativo e construção (Revisão de textos, desenho 3D e Montagem da 
Marioneta, plantas de cena)

2- I-Human - Pré projeto (3 de Julho 2021): Apresentação do pré projeto e 
partilha da criação no FIG (Festival Internacional de Gigantes) 2021 em 
Palmela, sessão de manipulação e esclarecimento.

3- I-Human - Partilha da Criação (1 a 15 de Setembro de 2021: Conjunto
de 6 vídeos de curta duração onde partilhamos a construção e aspetos técnicos
da marioneta e do espetáculo.
Link: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLy7U8dhXHUd9uN4JOMKJXqFK3HHKQpQXI

4- I-Human - No FIMP (19 de Outubro de 2021): Apresentação do 
espetáculo. Na secção WIP do FIMP (Festival Internacional de Marionetas do 
Porto)

5- I-Human - Estreia em Formato Digital: Apresentação do espetáculo em 
formato digital nas nossas redes sociais durante 3 dias. 
Link partilhado: https://youtu.be/rwgjdfEDFHs
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