
 

 

CONVESCOTE ANACRÔNICO 2015 

 

INTERVENÇÕES 

 

1. Recepção 

Os convidados serão recebidos por uma criada (intérprete: Pauline Kisner), que os levará  

através dos cômodos da casa em um trajeto que contextualizará a visita imperial de 1845, o 

papel da casa nesse evento e o cotidiano de uma família de posses na primeira metade do 

século XIX. 

2. Retratos 

Os convidados serão convidados a posar para um retrato em grupo, executado pelo nosso 

fotógrafo com um daguerreótipo cênico. 

3. Degustação 

No subsolo serão servidas receitas de época para os convidados. 

4. Sarau poético-musical 

Declamação de poesias do Romantismo e apresentação musical com violinista. 

5. Oficina de dança 

Como parte das atividades do Sarau, será realizada uma oficina de valsa espanhola, um 

ancestral da valsa vienense de origem inglesa e exportado para o Brasil com a transferência da 

Corte Portuguesa em 1808.  

 



PROPOSTAS DE AMBIENTAÇÃO 

 

1. ALCOVA (quarto lilás da entrada) 

Móveis: cama, cômoda, guarda-roupa, bacia e jarra para abluções e urinol. 

Objetos da casa: qualquer objeto de higiene e beleza feminina. 

Objetos fornecidos pelo grupo: traje feminino da década de 1850 (réplica), perfumeiro de 

cristal para a cômoda, figurinos para ocupar o guarda-roupa do espaço. 

 

2. SALETA E SALA DE COSTURA 

Móveis: sofás e poltronas que já estão na sala. Seria interessante remover o toca-discos. Onde 

há uma mesa próxima à porta que dá para o corredor, pedimos que seja montada uma 

máquina de costura em sua própria mesa. Os livros da mesa de centro serão retirados e 

substituídos por volumes cujas encadernações lembrem o estilo do século XIX e/ou que 

tenham alguma relação com os imperadores. Se for possível, podemos incluir um jogo de chá 

Tetê-à-Tête sobre a mesinha. 

Objetos fornecidos pelo grupo: traje infantil original da década de 1910 (estará disposto sobre 

a máquina, simulando um trabalho em andamento); bastidor de bordado; kit de costura 

alemão da década de 1890;  

 

3. VESTÍBULO-SALA DE ACESSO AO SALÃO DE JANTAR 

Móveis: mantém-se o que já está disposto no ambiente. 

Objetos fornecidos pelo grupo: um chapéu feminino e um par de luvas que pareçam ter sido 

deixados por alguma visitante chegada anteriormente; 

 

4. SALÃO DE JANTAR 

Móveis: mantém-se o que já está disposto no ambiente. Idem para louças. Solicitamos, se 

possível, a colocação de toalhas brancas sobre a mesa. 

Objetos fornecidos pelo grupo: 3 cópias coloridas de menus em francês da coleção da 

Imperatriz Teresa Cristina, disponibilizados pelo Museu Imperial e pela Biblioteca Nacional 

 

5. SALÃO PRINCIPAL / SALA DE RECEBER 



Móveis: mantém-se o que já está disposto no ambiente.  Solicitamos uma mesa alta para 

montagem da câmera fotográfica. 

Objetos fornecidos pelo grupo: daguerreótipo cenográfico. 

 


