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Uma boa idéia
atrai outras boas idéias! É
assim no malabares, a arte
que praticamos. O que
era uma brincadeira
desafiadora e divertida se
tornou parte nossas vidas.
Imagino que todas as
artes sejam assim. Há
acertos, erros e acima de
tudo persistência.

Nada pode ser
mais empolgante para o
artista do que saber que
existem milhões de palcos
abertos para fazer seu
espetáculo. Esta é a
situação da arte de rua!
Perdoem-me as exceções
mais no Brasil existem
poucos que encaram a
realidade assim. Ao
passear em parques e
praças de grandes cidades
do país, é raro se deparar
com uma roda de
apresentação de arte de
rua. Mais calma! Tudo tem
um começo, e o nosso
começo está aqui:
Revista Palco Aberto
número 1!

Malabares, Circo
e Arte de Rua, estes são
os ingredientes desta
revista (e de nossas

cabeças!). Queremos criar
um espaço de informação.

A princípio, a
distribuição é gratuita e a
tiragem bimestral.

Contamos com a
colaboração dos inte-
ressados e de suas boas
idéias. A intenção é
divulgar o que gostamos e
acreditamos, e abrir
espaço para que outros
também possam se
expressar. Leia, participe e
acima de tudo...

...divirta-se!





���������
A Rota das
Convenções e
Festivais

���� ��

���	
��
Circo No Beco

�������

���
������
TOTO El Prodigio

�����	�

���
Bolinhas de Malabares

�����	�
��������
Fique por dentro

�����	


���������
Ouça, leia e assista

�������

�
�����
O Erro e sua Importância

�������



Fique ligado! As
Convenções de Malabares
bem como alguns festivais
estão aí.Quem está atento à
Internet já percebeu que o
calendário está formado e
este ano possui mais opções
do que os anteriores.

Em junho já
ocorreu a 2ª Convenção
Colombiana de Malabares. E
a rota segue até dezembro,
com o já conhecido Festival
Internacional de Palhaços
do Anjos do Picadeiro no

Rio de Janeiro.
O calendário

"inchado" se deve à inclusão
de novos eventos,como a 1ª
Convenção Paulista de
Malabares, que ocorrerá em
outubro (ver quadro).Aliás,
a cidade de São Paulo, uma
das maiores da América
Latina, segue os passos do
Rio de Janeiro que terá a sua
segunda convenção carioca.

Outra novidade
este ano é o Festival de
Humor Bambalinas, que não

ocorreu no ano passado e
acontecerá em Buenos
Aires, após a 9ª Convenção
Argentina de Malabares,
Circo e Espetáculos de Rua.

Programe-se e, se
for para Argentina ou Chile,
não deixe de levar
agasalhos, pois o frio é
grande. Mas não deixe que
nada atrapalhe seus planos.
Pois se uma convenção é a
melhor coisa que pode
acontecer na vida de um
malabarista, imagine oito!!!
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16 a 19 de jul.

2º Convenção Carioca de
Malabares

Ilha de Guaratiba
Rio de Janeiro

www.newronio.net/ecm2
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01 a 03 out.
1ª Convenção Paulista de Malabares

São Paulo
www.malabares.com.br/convencaopaulista
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17 a 20 de nov.

6a Convenção Brasileira de Malabares 
Belo Horizonte - Minas Gerais

www.malabares.com.br/6cbm
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06 a 11 de out.
2ª Convenção Internacional de

Circo da Venazuela
La Sabana, Edo Vargas - Venezuela

www.convencioncircove.org
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11 a 14 de nov.
Festival de humor Bambalinas

Buenos Aires - Argentina
www.convencionargentina.com.ar

/bambalinas

21 a 24 de out.
7° Convenção Chilena de Circo

e Arte de Rua
Pirque, Santiago - Chile

www.circochile.cl
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04 a 07 de nov.
9° Convenção Argentina de

Malabares e Espetáculos de Rua
Buenos Aires - Argentina

www.convencionargentina.com.ar
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06 a 12 de dez.
Anjos do Picadeiro - RJ

www.anjosdopicadeiro.com.br
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São Paulo ganhou, a
mais de um ano, uma incrível
possibilidade de curtir a arte
de rua.

Uma vez por mês
realiza-se na Vila Madalena,
bairro tradicional da arte na
cidade,o CIRCO NO BECO.

Cansados de
trabalhar apenas em faróis da
cidade, alguns malabaristas
desejavam também fazer es-
petáculos de rua.Ocorre que
deparavam-se sempre com
um problema:"O paulista não
tem a cultura de contribuir
com o dinheiro no chapéu.
Nos faróis eles já estavam
acostumados, mas em rodas
não." Afirma um dos
integrantes iniciais do grupo.

Sendo assim era necessário
criar algo para fomentar a
idéia do chapéu,fazendo com
que o artista de rua pudesse
sobreviver de sua arte.

Portanto o CIRCO
NO BECO nasceu para
valorizar a arte de rua, o
espaço público e o chapéu
como cultura. Hoje em dia
não existem apenas
malabaristas, mas várias
espécies de artistas,o que fez
com que o CIRCO NO
BECO se transformasse em
um enorme espetáculo de
variedades.

Com pouca arte de
rua na cidade, esta é uma
grande oportunidade do
cidadão paulista conhecer e

principalmente valorizar esta
arte.Pois este evento mostra
que mesmo sendo realizado
na rua e não havendo
cobrança de ingresso, os
artistas que lá se apresentam
são, na sua maioria, de
excelente qualidade.

Impressiona a quan-
tidade de nacionalidades de
artistas que lá já se apre-
sentaram. Foram brasileiros
de diversas partes do país,
argentinos, chilenos, uru-
guaios, peruanos, portu-
gueses, espanhóis, domini-
canos, canadenses, e até
mesmo um artista chinês,
durante as 18 edições, já
realizadas.

O projeto surgiu,
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Integrantes da 1a Edição do Circo no Beco



principalmente para que os
cidadãos se conscientizem
que a arte de rua, apesar de
desvalorizada atualmente, é
tão importante em uma
cidade quanto um museu ou
um cinema.

No CIRCO NO
BECO não é cobrada
nenhuma entrada.Durante o
espetáculo e ao final dele, os
artistas passam o chapéu,
para que o público possa
contribuir com
o quanto queira
ou possa.
A apresentação
inicia-se com
um palco aber-
to onde um ou
dois apresen-
tadores buscam
números entre
a platéia. A
melhor apre-
sentação,conforme a votação
da própria platéia, recebe um
prêmio.

Funciona como um
grande aquecimento para o
público, pois logo em seguida
vêm as apresentações
principais.

Os apresentadores
mudam e o espetáculo
começa, com uma novidade
para o público. Por ser
realizado em um beco, como
o próprio nome diz, a platéia
começa a viagem em uma

praça, na entrada do beco, e
após a apresentação de
alguns números é convidada a
ir ao centro do beco, onde
mais números acontecem.

Durante o percurso
a platéia se depara com uma
verdadeira obra de arte a céu
aberto. O beco é inteira-
mente grafitado, sendo que
os grafites são constan-
temente alterados, o que
proporciona sempre uma

nova experiência, mesmo
para aqueles que já assistiram
algumas vezes o evento.

Já houve inclusive, a
junção das artes, já que
durante um espetáculo, uma
parede foi grafitada.

Outro grande
ponto importante é que o
CIRCO NO BECO não é
um espetáculo fechado,muito
pelo contrário, qualquer
artista pode se apresentar, o
que faz com que cada
espetáculo seja sempre uma

surpresa para o público.
Ao se acomodarem

no centro do beco onde, à
sua volta tudo é colorido,
lembrando realmente uma
história em quadrinhos, mais
alguns números se
desenrolam.

Após isso, o público
novamente é convidado a
dirigir-se à praça,pelo mesmo
caminho,onde acontecem os
números finais, geralmente

com aéreos.
Vale a pena ressaltar

que, durante a tran-
sição,entre a praça e o
meio do beco, ocor-
rem intervenções,
como bandas, pernas
de pau,monociclos e o
que mais a imaginação
dos organizadores
possa criar.

E não acaba aí! Ao
final das apresentações uma
banda,ou um DJ, faz a balada.

Portanto um
ACONTECIMENTO na
cidade de São Paulo, onde
artistas circenses, de nível
elevado, propiciam à platéia,
não uma tarde ou uma noite,
mas um dia inteiro de cultura,
lazer e diversão.

Não perca!!!!
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CIRCO NO BECO
R. Belmiro Braga esq.

R. Luis Murat -Vila Madalena
www.circonobeco.com.br
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C o m e ç a m o s
nossas entrevistas nessa
primeira edição da
REVISTA PALCO
ABERTO, com um grande
malabarista que já
impressionou muitos e
esteve de passagem pelo
Brasil. Gostou da iniciativa
da Revista Palco Aberto e
muito esta nos ajudando.

Luis Nino o Toto.
Chileno de 19 anos
nascido na cidade de Viña
del Mar. A seis anos é
malabarista. Muito já
viajou e realizou com esta
arte, se apresentando em
ruas e palcos.

Recen temente
realizou uma oficina em
São Paulo, com seu
inseparável macaco de
pelúcia, que carrega desde
criança, na qual ensinou as
técnicas que desenvolveu
para jogar. E o menino
joga muito!

Palco Aberto - Como foi
a primeira vez que você fez
malabares?
Toto - Fui a uma tenda de
malabares, comprei umas
claves e comecei a fazer
malabares. Eu tinha visto
na televisão.

PA - Quando surgiu o
malabares no Chile?
Toto - Uns 11 anos, e na
Argentina não sei, mas ha
mais tempo. Chacobachi
começou por lá.

PA - No Chile se pratica
bastante o malabares?
Toto - Sim, há muito
malabares no Chile! Tem
vários encontros,
competições, treinos e
passes. Os malabares
saem na televisão todos
os dias. É como jogar
futebol no Brasil. Aqui é

uma máquina que fabrica
futebolistas, lá é
malabaristas. É incrível.
Foi uma explosão há três
anos. Quando eu comecei
a viajar, nenhum viajava no
Chile, agora todos estão
por todos os lados!

PA - A coisa não parou...
Toto - Não pára, não é
uma coisa passageira.

PA - Você entende que hoje

em dia há mais informação
em relação ao malabares
do que quando você
começou a praticar?
Toto - Veja, eu demorei
seis anos para poder jogar
nove bolas, agora um
malabarista do Chile vai
fazer em três anos. Por
que tem muito mais
informação. E também
tem muita competição, e
daqui a 10 ou 15 anos o
melhor malabarista do
mundo vai estar no Chile.

PA - O que você acha do
malabares no Brasil?
Toto - Aqui no Brasil  há
mais espetáculos e
produções.
O Chile tem outros
interesses, por exemplo,
quem tira mais bolinhas,
quem compete mais.
Por isso eu dizia na oficina
que dei aqui:Vamos todos
sacar velocidade! Sacar
Velocidade! Porque aqui
os malabaristas não são
despertos para jogar.
Fazem assim (demonstra
lentidão) oh... caiu.... lá
fazem assim, pá!
(demonstra rapidez ),
entendem!

PA - Como você treina?
Toto - Eu treino na
verdade sozinho, com
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“ Não se fala que
é malabarista, 

as pessoas é
que falam que

você  o é...”
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muito poder, nos meus
100%. Malabareio sempre
os 100%. Mas, infelizmente
não deu para treinar sério
aqui em São Paulo, e não
posso treinar em nenhum
lugar sozinho. Eu vou a
uma praça e param muitas
pessoas...

PA - Você trabalha na rua?
Toto - Não trabalho
muito na rua, na realidade.
Já trabalhei muito na rua,
mais não sozinho. Estou
acostumado a trabalhar
com 4, 5 músicos. Éramos
um grupo de nove
pessoas. Era bastante!
Tinha até uma bandinha
de jazz, tudo de gala. Jazz,
malabares e gala.

PA - Qual malabarista
antigo e atual que você
adimira?
Toto - Um antigo poderia
ser Enrico Rastelli, e de
agora Anthony Gatto por
su puesto!

PA - Qual que é o
momento que você
realmente se definiu como
malabarista? Esta é a sua
profissão?
Toto - Sim, é minha
profissão. Não se fala que
é malabarista, as pessoas
é que falam que você o é.

Tem que ficar com a boca
fechada e só fazer seu
malabares. E que as outras
pessoas opinem o que
tenham que opinar.

PA - Quantos paises você
já viajou?
Toto - Nove paises, na
América do sul e Europa.

PA - E o que você se
imagina fazendo daqui uns
10, 15 anos?
Toto - Me imagino
fazendo malabares com
uma boa técnica.

“Eu treino na
verdade sozinho
com muito po-
der, nos meus
100%.”
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1º FESTIVAL DE HUMOR
dia 18 de julho, a partir das
12h00 no Teatro da E. E.
Brasílio Machado, na Rua
Afonso Celso, 311 - Vila
Mariana - SP - Entrada Franca

SARAU DO CHARLES
dia 17 de julho,das 23h00 às
5h00, Rua Harmonia, 921
Metrô Vila Madalena - SP
tel.3031.4946 - R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br 

SARAU MUSICAU - Dia
25 de julho, das 18h00 às
21h00, Rua Harmonia, 921
Metrô Vila Madalena - SP
tel.3031.4946 - R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br

NOITE DOS RENE-
GADOS -  Dia 27 de
agosto, a partir das 23h00,
Rua Girassol 323, Vila
Madalena - SP; tel. 3812.1676
/ 3815.6142 - R$ 5,00

JOGANDO NO
QUINTAL - Dias 6,7 e 8 de
agosto e 3,4 e 5 de setembro,
6 e 7 às 21h00 e 8 às 19h00,
Rua Faustolo,637 - Lapa - SP;
tel.3871.1204 - R$ 15,00

CIRCO NO BECO 19ª
EDIÇÃO - Dia 24 de julho,
www.circonobeco.com.br -
entrada ao chapéu.
* ver pags.08 e 09
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LUNA PARK com o
grupo LA MINIMA
todos os sábados e
domingos até 1º de Agosto,
16h00, Rua Tito, 295 - Vila
Romana - SP
tel. 3864-4513 - R$ 5,00

RUA, STRABE E
STREET com o grupo
CIRCO ZÉ BRASIL
todos os finais de semana,
às 13h00, até 31 de outu-
bro, na Praça Omaguás
(em frente a Fnac de Pi-
nheiros), se chover não há
espetáculo - entrada franca.

VILLA VILLA com o
grupo DE LA GUARDA
Segundas e quartas às 22
horas; quintas e sextas às
22h30; sábados às 20 horas e
às 23h30; domingo às 18
horas e 21h30 no Espaço
Smirnoff - Avenida Roque
Petroni Jr., 720, Brooklin, SP
tels.: 11 5543-1242 (infor-
mações) e 3038-6698 (para
compra de ingressos).
R$ 100 !!!
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NEC - NÚCLEO DE
ESTUDOS DO CIRCO
Realiza encontros mensais a
fim  de aprofundar a com-
preensão do universo cir-
cense. Dias 31de agosto e 28
de  setembro das 20h00
às 22h00- Tel. (11) 3834.0991
nucleodeestudosdocirco@
hotmail.com

PAULISTA - Todas as 2ª
feiras, das 17h00 às 22h00,
Rua Belmiro Braga, esquina
com Rua Luis Murat - Vila
Madalena - SP - Tel. 7155.3708
www.enpauma.com.br

CARIOCA - Todas as 2ª
feiras, 18h00 - Fundição Pro-
gresso-      RJ -    Tel. (21) 2210.3324

MINEIRO - Todas as 6ª
feiras, das 18h00 ÁS 22H00,
no Spasso Escola Popular de
Circo, Rua Francisco Sá,
n° 16 - BH.
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CURSO DE PALHAÇO
COM MARCIO BALLAS
Todas as 5ª feiras, das 22h00
às 23h00, a partir de 12 de
agosto Rua Girassol 323, Vila
Madalena - SP
Tel. 3812.1676 / 3815.6142.

CURSO DE MALABA-
RISMO COM DU CIRCO
Todas as 3ª feiras, das 18h00
às 20h00, a partir de 03 de
agosto - Rua Girassol 323,
Vila Madalena - SP
tel. 3812.1676 / 3815.6142.

IMERSÃO NO PALHAÇO
Coordenado pelo Palhaço
Charles, de 30 de julho, das
19h00, até 01 de agosto às
22h00, 20 vagas Rua Har-
monia, 921 SP; tel. 3031.4946
www.rasodacatarina.com.br
R$ 150,00
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A GAROTA NA PONTE - Esse filme francês, com Daniel Auteuil,
Vanessa Paradis e Demetre Georgalas, já surpreende em ser filmado em
preto e branco, mesmo sendo feito em 2.000.A trilha sonora é muito boa e
a história é baseada no conto de Patrice Leconte - "Um Homem Meio
Esquisito". O filme trata basicamente de amor, confiança e sorte. Adele
(Vanessa Paradis) é uma garota de quase 22 anos que está para se jogar de

uma ponte quando conhece Gabor (Daniel Auteuil) um atirador de facas que a convence
de tornar-se sua parceira. A partir daí a história se desenrola em circos, cruzeiros,
cabarés e cassinos. Um filme imperdível, tanto para aqueles que gostam de circo, como
para aqueles que não tem tanto interesse, mas curtem um bom filme. Diversão garantida.
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CURUMIN - ACHADOS E PERDIDOS - Álbum com 12 músicas
que mistura vários estilos musicais como o samba, groove, soul, funk,
black music e MPB, além de samplers. Trata-se enfim, de um som
completo e interessante.
Produzido em sua maioria por Gustavo Lenza (exceto a faixa "Índia
Dança na Roda", produzida pelo instituto A&R), trata-se do primeiro

álbum deste artista que conta com as participações de Gustavo Lenza, Edu " Peixe"
Salmaso, Fred Prince, Webster Santos, DJ Dri, Guilherme Kastrup, Lucas Martins, Rica
Amabis,Tejo, Ganja Man, Alexandre Basa, Rian Batista, Daniel Oliveira, Guga Bernardo,
Nereu Gargalo, Quincas Moreira, além das particiapações especiais de Arnaldo Antunes
e do rapper Lino Crizz.
Portanto, uma galera que ajudou a fazer um álbum para todos os gostos.
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PALHAÇOS - Mario Fernando Bolognesi - Editora Unesp - Em uma área
carente de livros,escritos ou qualquer material de pesquisa,o livro "Palhaços" surge em
2003 como uma grande solução. O livro é um estudo completo sobre o circo e seus
palhaços, principalmente no Brasil. O autor seguiu por inúmeras cidades do Brasil
acompanhando não só os " grandes circos", mas também e principalmente, "os circos
pequenos",que mantém até os dias de hoje interpretações de peças em uma das partes

do espetáculo, resultando em um excelente trabalho de pesquisa.A primeira parte do livro traz um
aprofundado estudo sobre o Circo e os Palhaços. Já na segunda parte o autor descreve mais de 45
espécies de entradas e reprises clownescas,escritas ao pé da letra.Trata-se,nesse segundo capítulo,de
um material extremamente importante, já que como é sabido, elas nunca foram escritas mas sim
passadas para frente com a prática no picadeiro.Portanto uma leitura obrigatória e prazerosa para todos
aqueles que se interessam pela arte do Circo e do Palhaço.
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Como já sugere o próprio
nome esta é uma seção da Revista
Palco Aberto voltada para a
publicação de cartas enviadas por
nossos leitores.

Portanto, este é o espaço
mais democrático da nossa
revista.

Mandem sugestões,
críticas, elogios, comentários
sobre apresentações ou
espetáculos que tenham assistido,

comentários sobre algum artista
ou acontecimento, enfim, qualquer
idéia é bem vinda.

Manisfete suas inquietudes .
Mande um e-mail pra gente!

Então, sinta-se a vontade.

Participe!!!

contatorpa@yahoo.com.br
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Vivemos atual-
mente uma época em que
impera o imediatismo e o
consumismo. O compu-
tador comprado hoje já não é
tão bom como o que existirá
em seis meses, por exemplo.
Tal fato gera o consumismo
exacerbado além da super
ficialidade e do imediatismo.

No mundo moder-
no, as pessoas não possuem
tempo hábil para a realização
de suas tarefas, o resultado
tem que ser imediato. Isso
gera um sério problema
social, ao meu ver, que é a
desvalorização do erro,
principalmente nas crianças e
adolescentes.

Acho de extrema
importância o erro, tanto na
formação do ser humano
como em sua vida adulta.

O desenhista, por
exemplo, ao fazer o seu de-
senho deve realizar uma série
de "erros" que são deno-
minados de esboço. Com o
esboço do desenho ele vai se
aproximando do desenho
final,portanto do acerto.

Para o malabarista,o
erro é de extrema
importância para o seu
aprendizado. Sem errar o
malabarista nunca acerta.
Aliás, sem errar bastante!

O erro então, passa
a ser visto como uma grande
proximidade do acerto.

Às vezes, ao tentar
acertar um truque,o erro faz
com que surja um novo
truque, ou seja, com o erro
criou-se um novo truque.

Ao se entender isso,
a pessoa transporta estes
valores para outros fatos de
sua vida cotidiana. Passa a
acreditar mais em si própria
aumentando sua autocon-
fiança. O que por si já é um
grande acerto.

Além disso, com o
erro, a pessoa entende que
ninguém é melhor que

ninguém, alguns possuem
mais facilidade que outros,
isso é fato, mas se persistir
será tão bom quanto, ou até
melhor.

A persistência, nada
mais é do que errar
constantemente. Mas o erro
deve vir sempre acompa-
nhado do objetivo. Sendo
assim, é necessário sempre
buscarmos algo, termos
objetivos, pois errando
poderemos atingi-lo.

Portanto o mala-
bares possui uma grande
importância social já que
através dele aprende-se a
valorizar o erro, e princi-
palmente a ter um prazer
extra ao se atingir o acerto
almejado.Com o malabares a
pessoa deixa de pronunciar o
"não consigo" e percebe que
é através do erro que se
atinge o objetivo, indo
claramente de encontro a um
dos grandes defeitos do
mundo moderno, o ime-
diatismo.

por Duico

Duico é Malabarista, Arte
Educador e Editor da Revista
Palco Aberto - duico@globo.com






