
 
 

 
"Tutú" es un lindo y delicado show visual 
vintage, con algún desfase 
 
Pedro Labra Herrera  
 
El grupo Lichtbende (La banda de la luz) trae desde 
Holanda al 8° Famfest "Tutú", uno de sus espectáculos 
que, como otros que ha creado en sus cinco años de 
actividad, es breve (45 minutos), sin palabras y puede 
tomarse como teatro de sombras. Pero es un artificio 
cercano más bien al cine, por cuanto se basa en la 
proyección de imágenes. Generadas sobre un escenario por 
medios mecánicos y artesanales; principalmente con varias 
'linternas mágicas', ese aparato que es el antecedente más 
ancestral del cine, inventado según una de las versiones 
por un holandés en el siglo XVII, y muy popular como 
entretención de salón durante dos siglos. Lo cual le agrega 
un interés didáctico. 

Así, con la sala a oscuras, despliega en un telón blanco un 
desfile de imágenes sumamente simples, primitivas en 
verdad ya que no se trata más que de un truco óptico; 
acompañado de amable música, también ejecutada en vivo. 
Que tiene además un carácter 'vintage', por cuanto el 
básico esbozo de historia que podemos seguir -una niña 
que viaja por el tiempo y baila ballet, tango y otros ritmos- 
se ambienta en la primera mitad del siglo pasado (y sobre 
el escenario se vislumbran antigüedades como un 
gramófono y un viejo micrófono). 

Todo lo cual resulta un trabajo experimental sin duda muy 
bonito y realizado con delicadeza, que puede dar una 
impresión ensoñada y encantadora, a ratos teñida de sutil 
magia y poesía. Pero como se da dentro de un festival 
destinado a público infantil, hay que señalar que el ojo y la 
mente de los niños están habituados y exigen hoy en la 
pantalla imágenes realmente vertiginosas y de enorme 
complejidad (piénsese en Pixar, la animación en 3D y los 
videojuegos). "Tutú", entonces, es una propuesta a 
contrapelo. Que equivale a cuando los pequeños de hace 
medio siglo o más curioseaban con infinito deleite en el 
ropero o el baúl de la abuelita; solo que ahora los abuelos 
no están en la casa y los roperos ya no existen. 

Teatro Mori Parque Arauco. Av. Pdte. Kennedy 5413. 
Última función hoy, a las 12 horas.  

 
"TUTU" is een mooie en gevoelige 
visuele vintage show, met de traagheid 
van vroeger. 
 
Labra Pedro Herrera 
 
Theatergroep Lichtbende bracht  “Tutu” vanuit Nederland 
naar het 8ste Famfest. “Tutu”,  één van de voorstellingen 
die zij de afgelopen vijf jaar maakten,  is kort (45 min.), 
woordloos en kan worden beschouwd als schaduwtheater. 
Omdat het gebaseerd is op de projectie van beelden ligt het 
echter eerder bij de kunst van de film. De beelden worden 
mechanische en handmatige gemaakt met een aantal 
Toverlantaarns. Een apparaat uit de voorouderlijke 
geschiedenis van de cinema. Het was uitgevonden door 
een Nederlandse wetenschapper in de zeventiende eeuw en 
twee eeuwen lang zeer populair vermaak bij de elite. Ook 
had het een didactisch belang. 
 
Dus, in de donkere zaal,  wordt een parade van zeer 
eenvoudige en primitieve afbeeldingen op een wit doek 
weergegeven met de suggestie van een optische truc, 
begeleid door zachte ook live uitgevoerde muziek. We 
volgen de grote lijn van een verhaal in een vintage sfeer. 
Een meisje reist door de tijd en danst  ballet, tango en 
andere stijlen uit de eerste helft van de vorige eeuw 
(terwijl op het podium antieke machines als een 
grammofoon en een oude microfoon opdoemen). 
 
Dit alles resulteert in een experimenteel werk dat erg mooi 
en delicaat gemaakt is, in een dromerige en charmante 
sfeer en soms begiftigd met subtiele magie en poëzie. 
Echter, omdat de voorstelling wordt gespeeld binnen een 
festival voor jong publiek, dient te worden opgemerkt dat 
het oog en de geest van kinderen tegenwoordig gewend 
zijn aan een scherm dat gevuld wordt met 
duizelingwekkende en zeer complexe beelden die ze ook 
verwachten  (denk aan Pixar, 3D animaties en video 
games). “Tutu” ageert tegen deze trend en herleeft de 
oneindige vreugde van kinderen die een halve eeuw 
geleden grootmoeders kast of  koffer doorzochten.  Alleen 
zijn de grootouders nu niet meer in huis en de kasten 
bestaan niet meer. 

Teatro Mori Parque Arauco. Av. Pdte. Kennedy 5413. 
Vandaag laatste voorstelling om 12 uur.  


