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Nasceu o filho! A
primeira Revista Palco
Aberto saiu como um
filho que pusemos no
mundo. E assim como
todos os pais, nós
devemos cuidar para que
cresça e consiga dar seus
próprios passos.

Para que isso
aconteça, mais do que
nunca precisamos da sua
ajuda, enviando infor-
mações, comentários e
qualquer outro assunto
interessante que se en-
caixe no nosso universo
do malabares, circo e arte
de rua.

Como o próprio
nome da Revista sugere, o
"palco está aberto" para
vocês se expressarem.
Nossa idéia é ser um
veículo de manifestação
artística.

Queremos in-
formar, indicar e, por que
não, criticar.

A Revista Palco
Aberto nº 1 foi um su-
cesso! Mais até do que
esperávamos. Ela circulou
pelas principais cidades do
país. Alcançou também
outros países da América

Latina e alguns lugares da
Europa, como a França,
Espanha e Alemanha. A
procura pela Revista tem
superado as expectativas.

Isso gera seus
frutos! Nesta segunda
edição, algumas informa-
ções nos foram enviadas
por leitores como, por
exemplo, do encontro
bahiano de malabares.

Portanto, nossa
missão é agregar toda
arte e informação que
gire em torno do tema e
difundí-las.

É isso! O sucesso
está aí! Mas não é só da
Revista e sim de todos os
malabaristas, circenses e
artistas de rua.

Vamos valorizar e
fortalecer nossa arte!!!

Edgar, Duico, Eder e Marquinhos







Lá estava eu em Carvin, no norte da
França, na 27a Convenção Europeia
de Malabares.
Era duas e meia da tarde,domingo,dia
25 de agosto. Muito me surpreendeu
a quantidade de pessoas acampadas
no parque.Mais de 3000 circenses! 
O que mais me impressionou de cara,
foi o tamanho da lona de circo, com
oito mastros, montada no local.

Acomodava nada mais nada menos do
que 3800 pessoas sentadas e tinha um
palco com 190 metros quadrados.
Além desta, havia mais três grandes
lonas, uma para os Renegados, uma
para o Bar e outra reservada para
Oficinas.
A infra-estrutura ainda contava com
mais três ginásios para treinos 24
horas, oficinas, área de acrobacia, pista
de skate e banheiros.Sem contar com
Internet 24 horas gratuita, um local
para gravar as fotos digitais em CD, a
um euro, berçário, piscina, muitos
banheiros ecológicos espalhados pelo
parque e ainda uma grande área de
alimentação.
O bar também funcionava quase 24
horas, a máquina de chope não parou
de funcionar um minuto  sequer. Do
outro lado do balcão, muitos

voluntários trabalhando e se
divertindo bastante. O atendimento
podia ser em várias línguas.
25/07 - domingo 
De cara vejo uma roda fechada e
todos os malabaristas babando. Lá
estava um japonês com seu yoyô
arrebentando, depois  começou a
jogar diablo de uma forma inédita! Na
seqüência, entro no bar e  vejo o
mestre das acrilics (apelido que inventei
para esse alemão) fazendo contato
com duas bolas, com uma técnica
absurda. Por todos os lados objetos
voando para cima.
A alegria da galera era muita, todo
mundo se reencontrando, parecia
clima de reveillon, todos  ansiosos para
o grande evento. De repente aparece
do nada, o Bernardo e o Toto, a dupla
impossível.
Chegou a grande hora! O show de
abertura na grande lona. Um
espetáculo de uma companhia
francesa de Circo e Teatro,com quase
uma hora de duração. Depois do
espetáculo,os ginásios ficaram lotados
e o  bar pegando fogo,com uma banda
de sopros tocando, todos bebendo,
pulando e se divertindo.
26/07 - segunda-feira
Acordei e fui para o  supermercado.
Para o povo local,é como se a cidade
estivesse sendo invadida por
extraterrestres, e lá estávamos nós.
Voltando, fui ver o novo show  dos
Gandiní s em um dos ginásios, um
espetáculo de mais de 3 horas,que se

chamava  10.000.
Era mais ou menos assim: vários
convidados contando ao mesmo
tempo,em várias línguas,ate chegar no
10.000 e o número ia acontecendo
sem parar, com vários artistas convi-
dados, cada um mostrando suas téc-
nicas.Não fiquei até o final, voltei para
o gramado em frente ao bar, e acabei
encontrando com o Negão de BH.
A noite chegou,e  fomos todos para a
lona assistir os shows dos franceses.E
na seqüência,o Open Stage,ou melhor,
Palco Aberto.Para completar,ainda teve
a primeira Noite dos Renegados e no
bar uma banda maluca tocando.
27/07 - terça-feira
Neste dia, já começou a ter duas
seções e os maiores shows. Para
minha sorte, meu bilhete era para  a
primeira seção,o nome da companhia
era "Le Petit Trevers"e, na minha opinião,
foi o melhor show da Convenção!
Tinham vários truques de palco,
algumas mágicas e muitos truques de
bolinhas,porém nem sempre estavam
jogando as bolinhas e sim
manipulando. Em um incrível
momento, uma bomba estoura e um
cano começa a jogar água para todos
os lados do palco.
Para completar a noitada, mais uma
Noite dos Renegados e, no bar, uma
outra banda estranha tocando.
28/7 - quarta-feira
Logo de manhã,todos se organizando
para a parada e competições na cidade
de  Lille, eleita este ano a capital



européia da cultura e distante 30
minutos de Carvin. Vários ônibus
levando  todos para lá.
Houve algumas apresentações, jogos
e competições: de gladiadores de
claves, resistência com cinco claves
entre outros. O mais engraçado foi o
campeonato de "poi strip tease" e o
gladiador jogando moedas que rendeu
um chapéu cheio de euros ao
vencedor! 
O tradicional lançamento foi de cima
de uma ponte,todos os equipamentos
caindo.
De volta à Convenção,de cara o  Palco
Aberto de tirar o chapéu! Números
inacreditáveis, principalmente uma
suíça de quatorze anos,jogando muito
bem 4 e 5 bolinhas e também 5 claves.
Luck Burage entrou no palco, jogou de
1 a 9 bolinhas, e iniciou sua
apresentação com 3 bolas com som e
cantando os truques que fazia.
Para finalizar a noite,não poderia faltar
os Renegados, apresentado pelo meu
amigo Clarke com seu personagem
Mario,divertidíssimo! Acabei indo para
o palco e fazendo 5 truques
tradicionais com chapéu e bolinhas.
29/07 - quinta-feira
Logo cedo, o campeonato de "voley
claves" estava a todo vapor. Oficinas
acontecendo para todos os lados.
À noite, show dos franceses e o
comunicado de que já éramos mais de
4300 pessoas.
O Palco Aberto com Jay Gilligan como
apresentador. Nele, Jesus, um grande
malabarista espanhol, que  esteve  em
Maricá/BR no ano de 1999, se

apresentou com seu número de
muito estilo, jogando e finalizando 5
bolas de futebol.
Para completar esse dia, aconteceu a
Noite Latina, com direito até a
caipirinha. Na outra lona, ao mesmo
tempo,a noite dos Renegados.
30/07 - sexta-feira
Mais um dia com muitas oficinas, à
tarde uma reunião da EJA (Associação
Europeia de Malabarismo) e,à noite,um
cortejo junto com a Noite de Fogo na
cidade de Carvin.

Ao redor da área de alimentação, um
telão passava documentários sobre
Charles Chaplin, e vídeos de
malabarismos. Como não poderia
faltar a Noite dos Renegados estava
acontecendo. Essa noite todos
estavam cansados, inclusive eu.
31/07 - sábado
De manhã, algumas barracas já não
estavam mais montadas. Surgiam
quadrados de grama amarelada pelo
parque.As lojinhas superlotadas,todos
na correria atrás de um desconto de
último dia.A ansiedade para a noite de
gala era grande! Seriam  dois horários,
e o meu era  no segundo turno.
A abertura foi um vídeo no telão
sobre a incrível carreira do malabarista

alemão Francis Brunn, falecido em maio
desse ano, a emoção foi grande!
Muitos números legais, vários
malabaristas no palco. Thomas Ditz
entrou com uma sacola de treino,
tomando um isotônico, com uma
toalha no pescoço. Pegou um poi,
começou a rodar e jogou longe.
Depois pegou 7 aros, jogou e colocou
todos no pescoço. Jogou-os bem
longe e começou sua série com 5
bolas e piruetas incríveis! Parou,pegou
5 claves e jogou-as  pelas costas por
muito tempo. Finalizou jogando as
claves longe. Passou para sua série de
6 e 7 bolas com muito site swep e até
piruetas com 7 bolas! Foi mereci-
damente muito aplaudido.
Vários outros números rolaram e no
encerramento da Gala teve a festa da
Lua Cheia e a Noite dos  Renegados,que
não poderia faltar.
01/08 - domingo
Todo mundo se mexendo para ir
embora,no programa já dizia:acordar,
limpar o parque e ir embora.Então foi
o que fiz.

Essa foi minha jornada na
27ª Convenção Européia de
Malabares.Agora fico aqui sonhando
com a próxima que está por vir.É isso
aí galera, a gente se vê na Convenção
Paulista, no Chile, ou em Belo
Horizonte.

Abraço a todos!

��



Baseado em uma
experiência européia que
misturava jogo de hóquei
com improviso teatral, surge
o Jogando no Quintal.

O nome sugere um
jogo de futebol entre vários
palhaços em um quintal. Mas
não. O futebol está presente
nos uniformes dos palhaços,
na grama sintética onde os
artistas se apresentam, no
hilário hino cantado no início
e também na "entrada em
campo" dos palhaços.

Bola não existe.

Aliás, existe! A "bola" é o
tema que a própria platéia-
torcida propõe para que os
palhaços improvisem algo
cômico.

Assim, o Jogando no
Quintal torna-se algo real-
mente surpreendente, desde
a chegada da platéia no local.

Ao chegar no
Espaço Cotoxó, a casa onde
ocorre o Jogando no Quintal,o
espectador é recepcionado
por palhaças-segurança que
acomodam a platéia lotada de
maneira cômica e divertida.

Ainda antes do
início do jogo, os palhaços
participantes (João Grandão,
Comendador Nelson, Cizar
Parker, Manela, Fandango,
Chabilson e Adão) passam pela
platéia distribuindo copinhos
de caipirinha.Tudo com muito
bom humor.

Enquanto isso, mais
dois palhaços (Rubra e
Manjericão) vão tocando ao
vivo músicas criadas ou
adaptadas pelos palhaços.

Além das bebidas,
também são distribuídas
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Da esq. para dir.: Adão, Comendador Nelson, Chabilson, João Grandão, Cizar Parker, Fandango e Manela

Matéria e Fotos: Duico



João Grandão, um dos criadores do jogo

plaquetinhas que servirão
para a votação da platéia,
além dos papéis com o nome
dos palhaços, para que sejam
sorteados os times.

Dos sete palhaços
que participam do jogo,um é
o juíz (que é trocado no dia
seguinte virando jogador e
um jogador passa a ser juíz) e
os outros seis são divididos
em dois times, através do
sorteio na platéia.

Divididos os times
em azul e laranja, eles se
recolhem para colocar seus
uniformes e se prepararem.
Neste tempo, o palhaço-juíz
vai brincando e explicando o
jogo para a platéia.Que já não
para de rir.

Abrem-se as corti-
nas e os palhaços jogadores
entram em campo sob uma
saraivada de fogos de artifício.

Após a execução do
hino e o hasteamento da ban-
deira do Clube de Regatas
Cotoxó, inicia-se o jogo 

de improvisação.
O palhaço-juíz es-

colhe alguém da platéia para
sugerir um tema.Cada um do
time e depois os três juntos,
irão improvisar imedi-
atamente,por dez segundos.

Em seguida,o outro
time improvisa sob as
mesmas regras, com outro
tema sugerido pela platéia.

Ao final, a própria
"torcida" vota com as
plaquetinhas no time de
melhor improvisação,
marcando um "gol".

O jogo prossegue
assim, com variações no
tempo,tema e regras.

Para se ter uma
idéia, na última disputa, com
tempo de 7 minutos, os dois
times têm que improvisar
conjuntamente uma história
com um tema, um horário e
um estilo (musical,quadrinho,
etc).Daí já dá para imaginar a
quantidade de gargalhadas e
loucuras!

Vale a pena ressaltar
que o som feito ao vivo pelos
palhaços-músicos torna-se
parte importante do jogo,
tanto pelas sonoplastias, co-
mo pelas músicas tocadas no
momento da ação dos palhaços.

O jogo dura cerca 
de duas horas, com um
intervalo entre os dois
tempos. Os times ainda ga-

nham um "presente-
surpresa" tradicional e hilário.
Só estando lá para crer.

Ao final, ou no
intervalo, a platéia pode co-
mer as mini pizzas guate-
maltecas, cachorros-quentes
e caldos que o bar do Espaço
Cotoxó põe a venda.

Além disso, há uma
mini loja que vende produtos
como camisetas e calcinhas
com o tema do Jogando no
Quintal.

"É um programa que
saio com a barriga doendo de
tanto rir..." - afirma Luciana Gil,
uma das "torcedoras".

Uma grande van-
tagem do Jogando no Quintal é
que "...por ser totalmente
improvisado, temos um espe-
táculo novo a cada noite..."
comenta Márcio Ballas, (o
palhaço João Grandão), um
dos criadores do jogo.

Portanto, uma inje-
ção de muito bom humor na
platéia-torcida.

��

Jogando no Quintal
Todo o primeiro fim de

semana do mês.
Compre antecipadamente

R$ 15,00 - Rua Faustolo, 637
Lapa - SP.Tel. 3871.1204.



Alessandro Aze-
vedo, 36 anos, paraibano
da cidade de Puxinanã, há
13 está em São Paulo.
Apresenta regularmente o
Sarau do Charles, que
reúne poetas, mímicos, bai-
larinos, contadores de histó-
rias, palhaços, atores e cir-
censes, profissionais e ama-
dores, iniciantes e reno-
mados que mostram seu
trabalho em sete comuni-
dades da cidade e no Gal-
pão Raso da Catarina, do
qual é fundador e coorde-
nador das atividades.

Além do Sarau do
Charles, Alessandro apre-
senta o Sarau Musical e o
de Dança, que se alternam
mensalmente no espaço. É
o tipo de artista que é con-
fundido pelos nomes de
seus palhaços (Charles e
Melão). Com herança de re-
pentistas na família, Ales-
sandro é um artista en-
volvido em causas culturais e
políticas da sociedade, tendo
suas origens na linguagem
do teatro e do cinema.

PALCO ABERTO -  Como
foi o seu começo
como palhaço?
ALESSANDRO - Vim para São
Paulo fazer a escola CPT -
Centro de Pesquisa Teatral,
coordenado pelo diretor
Antunes Filho e lá conheci
uma menina que fazia
animação de festas e me
convidou para trabalhar
com ela. Não conhecia
nada da linguagem do
palhaço e, enganado,
confiando que por ser
ator eu poderia fazer
facilmente o trabalho,
resolvi encarar. Quando
fiz essa primeira anima-
ção, me deparei com as
dificuldades de quem
nunca fez palhaço e
começou o desafio.
Fiquei por volta de quatro
anos fazendo o trabalho
de animação. Percebi que,
à medida que ia
adquirindo experiência e
percebendo a lógica do
palhaço, eu envolvia mais a
platéia das festas de
aniversário. Lembro até
hoje de uma cena em que

comecei a declamar Zé da
Luz e o dono da festa
pediu para que os garçons
parassem de servir para
que pudesse escutar a
poesia, e as crianças
também pararam. Na-
quele momento eu fiquei
muito feliz por saber o
que eu estava atingindo,
mesmo em uma ani-
mação. Em um deter-
minado momento, fazer
animação foi importante
para mim, porque foi meu
laboratório. Foi aí que
surgiu o palhaço Melão.

Como surgiu o
Palhaço Charles?
Depois de uns cinco anos
fazendo o Melão eu
comecei a entrar em crise
porque chegava nos
lugares e só perguntavam
pelo Melão. Ou seja, o
artista em crise com a
obra. Isso começou
porque o Melão era muito
mais reivindicado nos
lugares do que eu. Fiquei
enciumado, resolvi guar-
dá-lo num armário. O



Charles foi uma ruptura
em tudo que eu acre-
ditava em relação ao
Melão, na maquiagem, na
saída para o público, etc.
Com o Charles eu me
maquiava e me trocava na
frente das pessoas, con-
versando, e nem fazia um
aquecimento. Já o Melão
era o oposto. Para mim o
Melão é o sagrado e o
Charles é o profano.

E o nome Charles?
Horas depois do primeiro
Sarau, na madrugada,
surgiu "Os Charles", de
uma brincadeira. Fizemos
uma sopa no final do
Sarau e lá pelas cinco
horas da manhã pedi uns
talheres para o Clerouak,
meu parceiro. Nessa ação
de serviçal eu falei:
"Charles, por favor me
traga os talheres!!!". Ele
me chamou pelo mesmo
nome: "Charles, eu não
encontrei". Enfim, não era
uma homenagem ao Cha-
plin como muitos pensam,
era mais uma brincadeira
com o mordomo. Come-
çamos a nos chamar de
Charles o tempo todo.

E quanto tempo durou
"Os Charles"?
Lá pelo segundo ano

entrou o Paulo Federal, que
foi o terceiro Charles. A
gente o chamava de pri-
mo, porque a relação que
tínhamos, eu e o Clerouak,
era de irmãos. Ele ficou
com a gente dois anos e
meio. Portanto, no total,
"Os Charles" teve uma vida
de quatro anos e meio.

Como surgiu a idéia
do primeiro Sarau?
A idéia surgiu da minha
vivência na Paraíba. Meu
avô juntava toda quarta-
feira à noite, na casa dele,
dois repentistas e chama-
va os vizinhos para comer
galinha, tomar cachaça e
fazer uma brincadeira.
Então, quando cheguei em
São Paulo achei que
poderia promover um
Sarau, por sentir a
necessidade de encontrar
outros artistas para
trocar informações e
experiências.

Quando e onde foi
realizado o primeiro
Sarau?
O primeiro Sarau foi
realizado no dia 17 de
fevereiro de 1996 em um
apartamento no Largo do
Arouche.

Como é feita a escolha
dos números para o
Sarau?
As pessoas ligam e fazem
um pré-agendamento.
Não fazemos audição. O
interessado liga e explica
o trabalho. Quando eu
sinto que a pessoa está
um pouco "crua" eu falo
para ela assistir antes.
Hoje acontece muito do
artista ser indicado por
alguém, aí já fica mais
tranqüilo.

O que é a "Liga dos
Palhaços"?
A Liga dos Palhaços existe
há dois anos, e no começo
foi pela necessidade de
juntar pessoas que tinham
interesse em pesquisar a
linguagem do palhaço. Os
integrantes se fechavam
no Galpão para jogar,
jogar, jogar e ver no que
isso ia dar. Com a Lei de
Fomento ao Teatro para a
cidade de São Paulo, que
fomos contemplados,

“Ser palhaço é...
viver intensa-
mente cada mi-
nuto, cada mo-
mento e fugir
um pouco das
amarras que a
sociedade nos
impõe. ”
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pensei em intensificar o
trabalho dos Saraus nas
comunidades periféricas.
Foi feita uma audição e a
partir daí o grupo se
ampliou para 25 pessoas.
Hoje, a Liga dos Palhaços
tem treze pessoas. Um
grupo vive assim, entra e
sai gente.

Você já trabalhou em
lona?
Passei uma temporada de
quase seis meses no Circo
Moscou em 1999. Foi uma
ótima experiência para o
meu trabalho de palhaço,
mas esclareceu que a
itinerância, característica
do circo, não fazia parte
dos meus planos.

Qual é a diferença
entre clown e palhaço?
Eu não faço distinção
entre clown e palhaço, o
que há é uma diferença de
atuação dependendo do
espaço. Quando se está
em uma lona de mil ou
mais lugares, o palhaço
tem que fazer tudo
grande para aparecer e
ser ouvido, já em uma sala
de aproximadamente 100
lugares, pode-se reduzir
tudo, o gestual e a
projeção sonora. Chama-
se de clown o palhaço de
teatro, mais sutil, com

gestual e voz menor,
diferente do palhaço de
circo. Isso se aplica à rua
também, lá não tem coxia,
tudo é feito ali, é preciso
ampliar os recursos
vocais porque há uma
competição com o
barulho. Ou seja, se estou
sob uma lona, faço tudo
maior; na rua, amplio
meus recursos sonoros; e
no teatro ou em uma sala

com cinqüenta pessoas,
posso até ficar sentado
numa cadeira e trabalhar
assim. É como um músico
que toca MPB e um que
toca Clássico, não é por
optar por um gênero ou
outro que o fará deixar de
ser músico.

Quais os palhaços que
você admira?
Os palhaços marcantes na
minha memória são os da
minha infância. Na cidade
em que eu morava,
passavam circos só com

pano de roda e as coisas
mais interessantes que
tinham neles eram os
palhaços. Mesmo que para
eles não fosse nada
poético, por ter pouca
gente na platéia e não ter
cobertura, o olhar de fora
pelo menos era bem
poético. Quando eu ainda
estava cheio de dúvidas se
era palhaço ou não, foi
vendo o palhaço Xuxu
trabalhar na rua que
encontrei um caminho
para os primeiros passos
do palhaço Melão.

Qual o papel do
palhaço, socialmente
falando?
Não acredito que o
palhaço seja um grande
agente modificador social,
não é tão abrangente
quanto se imagina, pois
envolve apenas as pessoas
que têm contato direto
com ele. Aí está a
importância do veículo de
comunicação utilizado,
como fez Chaplin, por
exemplo, ao usar o
cinema para atingir o
maior número de pessoas
possível com seu
pensamento e ação. Há
palhaços, como é o caso
do italiano Léo Bassi, que
aonde vão, criam
problemas para os

“Quando se está
usando a máscara
do palhaço, é pos-
sível acessar uma
outra pessoa até
sua `caixa preta´...”

��



regimes conservadores e
opressores e uma
profunda reflexão no
público, já que seus
números têm essa função.
Eu acho que o efeito do
palhaço é no indivíduo.
Pode ser que eu esteja
sendo ingrato, mas
observando as pessoas
que vêm aos Saraus na Vila
Madalena e vão às
comunidades periféricas,
percebo que elas saem
com um novo pensa-
mento ou no mínimo
incomodadas, buscando
mudanças. O potencial do
palhaço em mudar as
outras pessoas é reduzido
e consiste dessas peque-
nas ações por vez e não
de forma tão ampla.
Enfim, não sei se o
palhaço funciona como
agente social, mas como
comunicador sim. Quan-
do se está usando a
máscara do palhaço, é
possível acessar uma
outra pessoa até sua
"caixa preta", algo que
naturalmente sem ela
você não acessaria.

Para você, o que leva
uma pessoa a ser
palhaço?
A necessidade me levou a
ser palhaço, mas hoje vejo
que o principal motivo

que leva as pessoas a
procurarem os cursos no
Galpão Raso da Catarina é
a liberdade que os
palhaços inspiram. Com o
nariz, você pode fazer
tudo, não há pudores.
Foge um pouco das
regrinhas que a sociedade
dita para nós. Então,
quando estou de palhaço,
extrapolo nesse sentido,
rompendo as barreiras
que a sociedade impõe.
Ser palhaço é ter essa
liberdade com sensi-
bilidade, pois o palhaço
não pode ser totalmente
inconseqüente.

Para finalizar: O que é
ser palhaço?
É viver intensamente cada
minuto, cada momento e
fugir um pouco das amar-
ras que a sociedade nos
impõe. Sinto-me ali-
mentado pela filosofia do
palhaço, com ou sem a
máscara, e muito livre das
regrinhas que a sociedade
nos impõe. Assim, a alma
fica muito mais leve. Ser
palhaço é dar mais leveza
à vida e ter uma alma
muito mais transparente,
além de aprender a
enxergar isso nos outros.
As pessoas às vezes até se
surpreendem quando eu
falo exatamente o que

estão pensando e dizem:
"Parece que você lê
nossos pensamentos".
Mas não é, acho que o
ofício o obriga a treinar o
olhar e a sensibilidade de
forma que, quando estão
super aguçados, fazem ver
a alma da pessoa. Ser
palhaço é ter uma sensi-
bilidade mais ampliada.

"O único tirano que aceito
neste mundo é a voz

interior, suave e serena" -
Mahatma Gandhi.

Palhaço Melão
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A chuva foi a tônica
da 2ª Convenção Carioca de
Malabares. Quem chegou dia
15 de julho,quinta-feira, ainda
teve como curtir duas tardes.
Mas a partir de sexta-feira,na
Noite do Fogo, começou a
chuviscar e um pouco após,
na Noite dos Renegados,
apresentada por Du Circo, a
chuva já caía forte.

No dia seguinte, já
estava tudo inundado. A
pequena lona que servia para
treinos cobertos alagou,
ficando cheia de lama, que
dificultou bastante o trei-
namento, já que este era o
único lugar coberto com
altura suficiente para treinar.

Apesar da chuva,do
alagamento e da lama,
aconteceu na noite de
sábado, o Palco Aberto, com
apresentação de Fernando da
Trupe Trip Trapo. Mas o som

não funcionou em alguns
números, só vindo a
funcionar na Noite dos
Renegados, que rolou após o
Palco Aberto e serviu para
firmar o carisma do
apresentador Fernando, que
transformou esta noite na
mais divertida da Convenção.

Não podemos
esquecer que estavam nos
panfletos de divulgação da
Convenção oito oficinas e só
aconteceram três: clown,
esculturas com balão e bolinhas
para iniciantes.

No domingo, a
chuva persistia e os organi-
zadores tiraram o som e a luz
da pequena lona e se
retiraram do local no
começo da tarde.

No dia seguinte a
chuva deu uma pequena
trégua; só chuviscou um
pouco. Era Noite de Cabaret,

que aconteceria em um local
diferente de onde aconteceu
a Convenção, mais precisa-
mente no CIC, localizado na
Fundição Progresso, situada no
bairro da Lapa no Rio de
Janeiro.

A Noite do Cabaret
foi de excelente qualidade, o
que demonstrou a capa-
cidade dos organizadores de
fazer uma Convenção melhor
organizada no ano que vem.

Mas o que marcou
realmente esta Convenção,
não foi a chuva, nem a de-
sorganização, e sim a capa-
cidade de todos os malaba-
ristas lá presentes, que com
seu talento e sua boa energia,
fizeram com que houvesse
momentos inesquecíveis,
apesar de todos os
contratempos.

matéria / fotos Duico
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INDICAÇÕES

QUANDO A NOITE CAI - Um excelente filme, lançado em 1994, que
não tem o Circo como tema principal, mas como pano de fundo. Camille
(Pascoale Busseères), professora de mitologia, e seu noivo Martin (Henry
Czermy), professor de teologia, dão aulas em uma faculdade cristã. Os dois
estão para ser nomeados capelões da faculdade, mas para tanto precisam se
casar. A tímida professora conhece, em uma lavanderia, Petra (Rachel

Crowford), uma artista circense.A atração é arrebatadora e lhe traz desejos nunca antes
experimentados. Camille fica dividida entre a vida certinha como mãe de família e capelã
da faculdade cristã ou a vida em um circo mambembe ao lado de uma pessoa do mesmo
sexo. No filme há uma das cenas mais bonitas do cinema com um doble trapézio
feminino. Não deixe de assistir!!!
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CORDEL DO FOGO ENCANTADO - O PALHAÇO DO
CIRCO SEM FUTURO - Trata do segundo CD do grupo que
nasceu em Arcoverde, no sertão de Pernambuco, e apareceu para o
mundo em 99, no Festival alternativo Rec-Beat que ocorre paralelo
ao carnaval de Recife. O grupo traz em seu som a mistura do toré
indígena, o reisado, o samba de coco, a embolada e muita poesia de

cordel.A perfomance ao vivo é imperdível, pois os cinco integrantes - Lirinha, vocal e
pandeiro; Emerson Calado, Rafael Almeida e Nego Henrique na percussão e Clayton
Barros no violão - produzem seu show como se fosse um espetáculo teatral. O
primeiro álbum gravado em 2000 (também altamente recomendável) e que leva o nome
da banda, foi produzido por Naná Vasconcelos, mas este álbum, que saiu no final de
2002, já foi produzido pela própria banda. O que demonstra a maturidade tanto
profissional como do próprio som da banda. Com certeza, uma das melhores sons
nacionais da atualidade.

O CIRCO - Gary Jennings - Editora Record - Um livro que relata, em suas
1024 págs., a saga de uma trupe circense do século XIX.Apesar de ser um
romance fictício, percebe-se que houve muita pesquisa por parte do autor
em relação ao universo circense, devido aos acentuados detalhes na
narrativa.Tal fato é claramente notado no capítulo três da primeira parte,
onde o autor conta como era montada uma lona.Trata-se da história de um

Circo pequeno, o "Florilégio Florescente de Florian", comandado por Florian, que vai
ganhando experiência com os personagens e acontecimentos surgidos durante sua
passagem pelas cidades dos Estados Unidos. O sonho de Florian é chegar à Europa
como um grande Circo, e para isso muita coisa terá que acontecer através de viagens
por estradas, trens e navios. Um livro inesquecível!
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CIRCO NO BECO - Dias 17 de
setembro, 09 (na Conv. Paulista de
Malabarismo) e 31 de outubro,
às17h00, Rua Belmiro Braga,
esquina com Rua Luis Murat - Vila
Madalena - SP
www.circonobeco.com.br
Entrada ao chapéu

JOGANDO NO QUINTAL
Dias 3,4 e 5 de setembro e 1,2 e 3
de outubro, sexta e sábado às
21h00 e domingo às 19h00, Rua
Faustolo,637 - Lapa - SP 
tel.3871.1204 - R$ 15,00

SARAU DO CHARLES - Dias
18 de setembro e 16 de outubro
das 23h00 às 5h00 - SARAU
MUSICAL - Dia 26 de setembro
das 18h00 às 21h00 - SARAU DE
DANÇA - Dia 31 de outubro,das
18h00 às 21h00
Rua Harmonia, 921 - Vila Madalena
SP - tel.3031.4946 -  - R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br
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O AUTO DO CIRCO com
o grupo CIA. ESTÁVEL
DE TEATRO todos os
sábados e domingos às
20h00, até 17 de outubro no
Teatro Municipal Flávio Im-
pério, Rua Prof. Alves Pedro-
so, 600 (Próx. à Estação de
trem Eng. Goulart)
tels.: 6623.2930 / 6621.2719
www.c i ae s t ave l . com .b r
Entrada franca

MIDNIGHT CLOWNS
com o grupo DOUTORES
DA ALEGRIA - todos os
sábados até 11 de Setembro,
00h00,Teatro Folha Shopping
Pátio Higienópolis - SP 
tel. 3823-2323 - Vendas terça
a sexta e domingo a partir
das 15h00, sábado venda
antecipada - R$ 20,00 
www.teatrofolha.com.br

ONDE TUDO PODE
ACONTECER com o
grupo CIRCO GAIA
todos os domingos de

setembro, às 12h00, 13h30,
15h00 e 16h30 na Alameda
dos Namorados, Parque do
Ibirapuera, em frente à
Marquise, entre o MAM e a
Lanchonete. Entrada ao
chapéu

PARA TODAS AS
QUEDAS com as palhaças
BLANCH & SPIRULINA
todos os sábados e
domingos, às 16h00 de 11 a
26 de setembro no Galpão
Raso da Catarina, Rua
Harmonia, 921 - Vila
Madalena - SP
tel. 3031.4946 - R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br 

RUA, STRAÞE E
STREET com o grupo
CIRCO ZÉ BRASIL  todos
os finais de semana, às 13h00,
até 31 de outubro, na Praça
Omaguás (em frente a Fnac
de Pinheiros), se chover não
há espetáculo
Entrada franca

ACONTECE
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O BRICABRAQUE com o grupo PARLAPATÕES, PATIFES E PASPALHÕES - Todos os
sábados e domingos às 16h00, até 10 de outubro - Cultura Inglesa Pinheiros - R. Dep. Lacerda Franco
333 - Pinheiros - SP; tel. 3814-0100 - www.culturainglesa.com.br - R$10,00 e R$20,00

É NOIS NA VIDA com o grupo GUARDIÕES DO SONHO (TEATRO DE BONECOS) - Todos
os sábados às 17h10, até 25 de setembro e O PAÍS DOS DEDOS GORDOS com o grupo
GUARDIÕES DO SONHO (TEATRO DE BONECOS) - Todos os sábados e domingos às 16h00, até
26 de setembro - Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses, 209 - Morro dos Ingleses - SP; tel. 289.2358
www.guardioesdosonho.hpg.ig.com.br - R$ 14,00 (criança paga meia) 

OS TRÊS PORQUINHOS com o grupo LE PLATE DU JOUR - Com direção de Alexandre Roit
sábados e domingos às 16h00, até 26 de outubro - R$6,00 - A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS
SUPER-HERÓIS com o grupo LA MÍNIMA - Todos os sábados, domingos e feriados às 16h00, até
31 de outubro - Teatro do SESC Belenzinho - Av. Álvaro Ramos, 915 - Quarta Parada - SP; tel. 6602.3700
www.sescsp.org.br - R$ 6,00 

A VOLTA DO PEQUENO PRÍNCIPE por GF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - Sábados e
domingos às 17h30, até 12 de outubro - Teatro da União Cultural Brasil Estados Unidos - Rua Coronel
Oscar Porto, 208 - Paraíso - SP; tel. 3885.8311 - www.gf.art.br - R$ 15,00 (criança paga meia)
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PAULISTA - Todas as 2ª feiras, das 18h00 às 22h00, Rua Belmiro
Braga, esquina com Rua Luis Murat - Vila Madalena - SP
www.enpauma.com.br - tel. 7155.3708

CARIOCA - Centro Interativo de Circo - Todas as 2ª feiras
18h00  Fundição Progresso, nº 20 - 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

BAHIANO - Todas as 4º feiras, das 16h00 às 19h00, Passeio Público
Centro - Salvador, BA - tel. (71) 329.0015

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - Todas as 3º feiras, 18h00
Paço Municipal - São Bernardo do Campo - SP

O CORPO E O ESTA-
DO NO JOGO DO
PALHAÇO por Silvia
Leblon (Spirulina) todas as
sextas-feiras das 14h00 às
17h00 e Alessandro Azeve-
do (Charles) todos os
sábados das 11h00 às
14h00. TÉCNICAS CIR-
CENSES pela Família Me-
deiros, oferece atividades
como acrobacia, contor-
ção, malabares, perna-de-
pau e monociclo. Todas as
terças e quintas-feiras das
10h00 às 12h00. Rua
Harmonia, 921
Vila Madalena - SP
tel. 3031.4946 - R$ 100,00
www.rasodacatarina.com.br

CURSO DE PALHA-
ÇO COM MARCIO
BALLAS (JOÃO GRAN-
DÃO) - Todas as 5ª feiras,
das 22h00 às 23h00.
CURSO DE TÉCNICAS
DE MALABARISMO
COM DÚ CIRCO - Todas
as 3ª feiras, das 18h00 às
20h00 - Rua Girassol,323
Vila Madalena - SP
tel. 3812.1676 / 3815.6142
www.galpaodocirco.com.br
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CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL EM ARTES
CIRCENSES - CEFAC - Rua
Girassol, 323 - Vila Madalena
São Paulo/SP.Tel. (11) 3812.1676
cefac@galpaodocirco.com.br

CIRCO ESCOLA PICADEI-
RO - Av. Cidade Jardim, 1105
Jardins - São Paulo/SP.
Tel. (11) 3078.0944
www.picadeirocirco.com.br

CENTRAL DO CIRCO
Av. Imperatriz Leopoldina, 1248
Lapa - São Paulo/SP.
Tel. (11) 3812.1676
www.centraldocirco.art.br

GALPÃO DO CIRCO - Rua
Girassol, 323 - Vila Madalena

São Paulo/SP.Tel. (11) 3812.1676
www.galpaodocirco.com.br

ESCOLA NACIONAL DE
CIRCO - Praça da Bandeira, 4
Praça da Bandeira - Rio de
Janeiro/RJ - Tel. (21) 2273.2144
escolacirco@funarte.gov.br

SPASSO ESCOLA POPU-
LAR DE CIRCO - Av. Francisco
Sá, 16  - Belo Horizonte/MG
Tel. (31) 3275.1205
spasso@gold.com.br

ESCOLA PICOLINO DE
ARTES DO CIRCO - Av.
Otávio Mangabeira s/nº Pituassú
Salvador/BA.Tel. (71) 363.4069
apicolin@terra.com.br
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1ª CONVENÇÃO PAULIS-
TA DE MALABARES - De 08
a 10 de outubro, São Paulo
SP-Brasil
www.malabares.com.br/conven
caopaulista

2ª CONVENÇÃO INTER-
NACIONAL DE CIRCO DA
VENEZUELA - De 06 a 12 de
outubro, La Sabana, Edo Vargas
Venezuela
www.convencioncircove.org

7ª CONVENÇÃO CHILE-
NA DE CIRCO E ARTE DE
RUA De 21 a 24 de outubro
Pirque, Santiago - Chile
www.circochile.cl

CONGRESSO BRASILEIRO
DE MAGICOS - De 29 de
outubro a 2 de novembro, Ba-
rueri, São Paulo/SP - Brasil
www.congressomagico.com.br

9ª CONVENÇÃO ARGEN-
TINA DE MALABARES E
ESPETÁCULOS DE RUA
De 04 a 07 de novembro, Buenos
Aires / Argentina
www.convencionargentina.com.ar

FESTIVAL DE HUMOR
BAMBALINAS - De 11 a 14 de
novembro, Buenos Aires / Ar
www.convencionargentina.com.
ar/bambalinas

6ª CONVENÇÃO BRASI-
LEIRA DE MALABARES
De 17 a 20 de Novembro, Belo
Horizonte/MG - Brasil
www.malabares.com.br/6cbm

FESTIVAL DE CIRCO DO
BRASIL - De 24 a 28 de
novembro, Complexo Cultural
Tacaruna - Fábrica Tacaruna, Av.
Agamenon Magalhães, 5091
Recife/PE
www.festivaldecircodobrasil.com.br

ANJOS DO PICADEIRO
De 06 a 12 de dezembro, Rio de
Janeiro/RJ - Brasil
www.anjosdopicadeiro.com.br
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Há quem faça malaba-
res para se apresentar artisti-
camente, outros fazem apenas
por lazer, e alguns o fazem para
quebrar recordes. Existem or-
ganizações como a JIS
Committee on Numbers Juggling
(www.juggling.org/re cords) e a
Juggling Records Database
(www.bogleg.com/ records)
que funcionam como o placar
dos recordes mundiais em
malabares. Basta provar de
alguma forma que qualquer um
pode ter seu recorde registrado.

Geralmente, os recor-
des são marcados em conven-
ções e festivais ou através de
vídeos e testemunhas. Conta-se
o número de objetos (bolas,

claves e aros) e o tempo no ar
(em minutos ou pegadas).

Não existe ainda uma
organização dos recordes
brasileiros, mas da lista inter-
nacional consta o nome do mi-
neiro Luis Sartori (29 minutos e
26 segundos com cinco bolas
de rebote). O Chile tem
algumas marcas com o Toto, que
está em segundo lugar em
resistência de cinco claves com
40 minutos e 13 segundos.
Marca esta impressionante, pois
tem quase o dobro do terceiro
lugar e a alguns poucos minutos
de distância do primeiro,
ocupado por Anthony Gatto, o
nome que mais consta nas lista
de recordes.

TABELA DE RECORDES

14 argolas *
Albert Lucas

12 bolas *
Ben Beever

11 bolas de rebote *
Tim Nolan

9 claves *
Chris Fowler 

7 claves 
Anthony Gatto - 1m11s

7 bolinhas
Anthony Gatto - 03m49s

5 claves
Anthony Gatto -  45m02s

5 bolinhas
Thomas Dietz - 1h17m09s

4 claves
Luis Toto Niño - 01h05m28spor Marquinhos

* Marcados
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Olá pessoal da
Revista Palco Aberto, gostaria
de parabenizar a iniciativa de
vocês, é assim que se faz! Sou
parte integrante da trupe Olho
da Rua, de teatro de rua de
Santos, e gostaria de pedir ajuda
a vocês. Por sentir a nossa cena
muito fraca, somos o único grupo
atuante de teatro de rua em
Santos, e gostaríamos de
fomentar isso, até para que abra
espaço para grupos de fora vi-
rem se apresentar.

Também gostaria de
demonstrar minha insatisfação
com relação à atitude de
repressão da guarda municipal
de Santos, referente aos artistas
de rua aqui na minha cidade.
Não sei como estão as condições
aí em Sampa, pois aqui está des-
prezível. Estão proibindo nossos
amigos argentinos, uruguaios e
outros irmãos latinos, e nós tam-
bém, de se manifestar
culturalmente na rua. Eles
entendem que somos camelôs e
até perseguidos, com o risco de
perda do material de trabalho.
Isto é uma vergonha num país
onde se vive numa democracia,
em que a liberda-de de
expressão parece estar sendo
esquecida ou ignorada, mas não
há de ser nada, pois estamos nos
organizando e juntando forças
para que essas coisas não se
repitam, que as atividades de rua
sejam bem vistas e desmar-
ginalizadas. Gostaria de contar
com o apoio dos artistas de rua
e simpatizantes para fazermos
uma mobilização, para ques-

tionamentos e reflexões sobre tal
assunto.
Sem mais, boa sorte, estamos

juntos.
Rogério Ramos
rogerclown@hotmail.com

Eia pessoal da Re-
vista Palco Aberto!!!

Recebemos a Revis-
ta, a nós doada por Guima
Malabares, quando esteve aqui
em Salvador recentemente. A
Revista está massa e já era hora
de ter uma publicação assim no
Brasil. Parabéns para vocês!

Solicitamos a inclusão
do nosso Encontro de Malabares.
Espero que seja possível. Em
breve enviaremos mais informa-
ções sobre o nosso movimento na
Bahia, para que a revista seja
ainda mais brasileira (não só do
sudeste do país), valeu?
Paz e Graça!
Kuka Matos
Gueto Poético / Casa do
Teatro Popular
guetopoetico@hotmail.com

Pratico o arremesso de
facas (tenho contato diário com
os melhores do EUA) e tive a
oportunidade de conhecer a
Revista Palco Aberto através
de seus colegas Mateus e PC.

Imagino as dificul-
dades de manter uma revista tão
específica, ainda mais no
começo.

Quem sabe eu possa
ajudá-los em algo na Revista.

Um grande abraço a
vocês e me contatem sempre
que tiver novidades, eu também
coloco vocês a par de novos
assuntos.

Seu novo amigo.
Dalmo Mariano
redatorfreelancer@yahoo.
com.br

Olá galera de Sampa,
aqui é o Rafael (Palhaço Alípio)
que esteve falando com vocês!

Vamos estreitar rela-
ções! Estamos produzindo o
Encontro Paranaense de Mala-
bares em Curitiba e ao voltar tive
a feliz notícia de que estamos
quase conseguindo um espaço
bem bacana.

Se tudo der certo, na
terceira edição da revista
estaremos aí.
Abraços.

Rafael (Palhaço Alípio)
Curitiba, Paraná.
alipioesombrinha@bol.com.br

Continuem en-
viando sugestões e críti-
cas, comentários sobre
apresentações, espetá-
culos, artistas e acon-
tecimentos.

Enfim, qualquer
idéia é sempre bem
vinda.

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

revista@palcoaberto.com.br
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Trata-se de uma
questão delicada. O trabalho no
sinal denigre a imagem do
malabares?

Muitas discussões já
foram geradas em função deste
tema e percebi que se trata de
um assunto com várias
vertentes.

Sou suspeito em falar,
pois já trabalhei muito em sinal e
hoje em dia ainda o faço (apesar
de ir bem menos vezes).

Não acho que o sinal
seja denegridor da imagem do
malabares,e explico porque.

Acredito que muito
do "boom" malabarístico e
circense no país deve-se aos
malabaristas de sinal.É fato que o
excesso de exposição desgasta a
imagem,mas também é fato que
o malabarista que trabalha em
sinal possui os truques muito
mais na mão,além do que o sinal
é o começo da base para apre-
sentações em palco. O
malabarista de sinal quando sobe
num palco pela primeira vez
possui muito mais base do que
um que nunca trabalhou.

Alguns números por
mim criados nasceram através
das apresentações no sinal,
fazendo com que seja uma boa
fonte para desenvolvimento de
números.

O sinal também serve
de sustento para muitos
malabaristas, já que é fato que,
nas praças do Brasil, o chapéu

ainda não dá o retorno
financeiro que o sinal dá.
Portanto, o sinal propicia a
possibilidade do malabarista
continuar desenvolvendo sua
arte e tirando dela seu próprio
sustento.

Espero um dia chegar
aqui e escrever que o
malabarista que trabalha em
praças consegue tirar seu sus-
tento igual, ou melhor, do que
um que trabalha em sinal. Mas
infelizmente, este dia ainda não
chegou.

Por tratar-se de uma
questão polêmica, entendo o
outro lado da questão.

Alguns malabaristas
reclamam que, para vê-los jogar
malabares com cinco ou três
claves que o valha, as pessoas
devem pagar uma boa grana, já
que dependem disso. Em sinais,
os malabaristas o fazem por um
real ou menos, desvalorizando
esse trabalho.

Acho bem forte e
plausível este argumento, mas
entendo que um sinal serve mais
ou menos como uma "amostra
grátis" (ou quase grátis), já que a
verdadeira apresentação ocorre
nos palcos e praças,mas não nos
sinais.

Outro ponto de
extrema polêmica são as
crianças de rua que jogam
bolinhas em sinais.

Isso começou a
ocorrer porque essas crianças,e

suas mães também,viram que o
malabarista fazia muito mais
dinheiro do que elas e
resolveram fazer malabares nos
sinais para aumentar a renda de
sua família.

Trata-se aí de uma
questão social muito delicada.Se
nosso país desse condições para
essas crianças e suas famílias,isso
não ocorreria!

Mas entendo que
estas crianças que trabalham em
sinal, jogando às vezes duas
bolinhas apenas, não são
malabaristas e sim crianças que
muitas vezes são exploradas
pelos seus pais, pais estes que
muitas vezes estão escondidos
no outro lado da rua esperando
que a criança volte com o
dinheiro.E se não voltar...

Claro que é difícil
generalizar. Quem sabe algum
dia um menino de rua se
transforme em um grande
malabarista. Mas isso terá
ocorrido pelas vias contrárias.

Na minha opinião, ao
contribuir com uma "criança
que está fazendo malabares em
sinal", contribui-se com a
MISÉRIA E A EXPLORAÇÃO
INFANTIL, ao passo que ao
contribuir com um "malabarista
de sinal" contribui-se com
a ARTE.

por Duico

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