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O ano de 2005 está aí. E
pelo que parece vai ser um ano
marcante. Tsunami na Ásia, uma
tragédia em uma casa noturna
em Buenos Aires que deixou
centenas de mortos. Sorte e
força a todos por lá!

Mas prefiro acreditar na
capacidade que as tragédias tem
de agregar as pessoas. Na Ásia,
os povos que se degladiavam,
hoje se auxiliam na distribuição
das doações feitas por todo o
mundo.

Sinto a Revista nesse novo
ano seguindo por esse mesmo
caminho, não que ela tenha sido
uma tragédia, muito pelo
contrário! Mas essa 4ª edição
marca o início de uma nova etapa
e nós, da Revista, sentimos que
cada vez mais existem pessoas
dispostas a nos ajudar nessa
empreitada.

Tivemos colaboradores no
Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Recife, Chile e até mesmo (pas-
mem), na Finlândia!!!!

São pessoas que, sem
receber nada em troca manda-
ram sua boa onda, para que a
Revista continuasse existindo e
para que nós pudéssemos ter
mais acesso à informação, que é

Para anunciar ou receber a
Revista Palco Aberto,

entre em CONTATO
55 11 7155.3708

revista@palcoaberto.com.br
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a coisa mais rica desse nosso
planeta.

Teremos, pela primeira vez
(pelo menos do que eu li até
hoje) uma Revista brasileira com
uma matéria escrita em caste-
liano. Sinal de que nossos her-
manos, são realmente nossos
“hermanos”. Não interessa se
chilenos, argentinos, bolivianos,
peruanos, ou o que seja. Pre-
cisamos nos estender a mão!!!!

Os sinais estão aí, a ener-
gia está fluindo, vamos aprovei-
tar isso que nós, artistas de rua,
malabaristas e circenses, temos
para contribuir. Nossa arte e
informação são extremamente
valiosas nesse novo ciclo, nesse
novo ano, que está sedento em
saber o que passará com ele e,
principalmente, de boas ondas.

FELIZ ANO NOVO A TODOS
Luiz Francisco “Duico”
Editor da Revista Palco Aberto



Os malabaristas pau-
listanos ou os que estão de
passagem pela cidade já

possuem, há mais de um ano,
um lugar para se encontrar,
treinar e principalmente,
trocar informações.

Situado no Bairro da
Vila Madalena, mais preci-
samente na Rua Belmiro
Braga, esquina com Rua Luis
Murat (no mesmo lugar on-
de ocorre o Circo no Beco),

Está em exposição em
São Paulo, até 25 de janeiro
de 2005, no Instituto Tomie
Ohtake, a cole-
ção de cartazes
poloneses de
Circo,  perten-
cente a Andrzej
Bukowinski, di-
retor de filmes
comerciais,

A expo-
sição denomi-
nada CIRK faz
parte das co-
memoraçõe s
pela inaugura-
ção, em 11 de novembro, da
Casa  da Polônia, instituição
cultural que visa a promoção

da cultura polonesa no Brasil.
No Instituto há cerca de 70
cartazes de Circo, dos 250 já
produzidos na Polônia com
esta temática. Referem-se
basicamente a algum número

circense, procu-
rando trazer toda
a ingenuidade
que permeia este
mundo.

Realmente
imperdível!

O Instituto
Tomie Ohtake ,
está situado na
Av. Faria Lima,
201- Pinheiros -
São Paulo - SP. E
o telefone para

contato é (11) 2245.1900. E
a entrada é gratuita.
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o ENPAUMA rola todas as
segundas feiras, das 18h00 às
22h00 e é gratuito.

Não se trata de uma
escola, e sim de um encontro,
mas para quem quiser
aprender a arte do malabares
é um excelente local, pois
recebe desde o malabarista
principiante até o profissional.

Muitas vezes acontecem
competições entre os mala-
baristas, alem de algumas
apresentações.

Há também um bar,
onde o preço da cerveja é
bem camarada.

É um excelente local
para ir, ouvir boa música, se
divertir, conhecer e encontrar
pessoas e, principalmente,
treinar bastante!

������ �����

Estreiou em São Paulo,
no dia 20 de novembro de
2.004, o Circo Zanni.

Formado por artistas
circenses de quatro com-
panhias: La Mínima, Circo-

délico, Linhas Aéreas e Circo
Amarillo, esse Circo trás um
diferencial dos Circos tradi-
cionais, que é a linguagem de
rua embaixo da lona, aliás
uma lona novinha, comprada
com a ajuda do Prêmio
Funarte de Estímulo ao
Circo.

Um fato curioso é
que nenhum dos artistas é de
família tradicional circense,
mas todos os grupos já
possuem um grande caminho
percorrido. E, sem dúvida
nenhuma, mercem o respeito
de toda a classe circense.

Após a temporada pau-
listana, que se encerrou em
19 de dezembro, o Circo
Zanni tem planos de sair em
turnê pelo Brasil a fora.

Portanto, se informe
através do tel. (11) 3064-
2924 / 9299-7569 ou e-mail
circozanni@uol.com.br, para
saber se a trupe passará por
sua cidade, pois trata-se de
um espetáculo de extrema
competência e bom gosto.
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Depois da ultima
convenção nacional em
Curitiba em 2003, e diante
do crescente número de
bons malabaristas surgi-
dos em Belo Horizonte, os
mineiros foram quase que
intimados a sediar uma
convenção. E, assim acon-
teceu entre os dias 11 e
15 de novembro, a 6ª
Convenção Brasileira
de Malabarismo em
Betim, cidade bem pró-
xima a Belo Horizonte.

O lugar foi o horto da
cidade, ideal para a Con-
venção. Com boa área de

acampamento, uma lona
para as apresentações,
infra-estrutura e um gi-
gante ginásio muito agra-
dável, proporcionando

treino o dia inteiro. A
Convenção começou pa-
ra valer na sexta-feira dia
12. Foi um dia de reen-
contros e inicio de algu-
mas oficinas. À noite,
ocorreu a Apresentação
de Aéreos, contando com
o grupo El Individuo como
mestres de cerimônia.
Mais adentro da noite
houve o primeiro Rene-
gados, com Estefano (Itália)
e Zaro (BH) atiçando o
publico.

No sábado a tarde
aconteceu o Cortejo pelas
ruas de Betim, que apesar
de pequeno, desfilou pela
cidade até o Espaço
Cultural, onde ocorreram
apresentações abertas ao
público. Diversos nú-
meros de malabares,
palhaçada e acrobacia,
apresentados pelo palha-
ço Vira-Lata  (Rodrigo
Robleño).  Voltando ao
horto, apos muito treino,

ao escurecer houve a
Noite de Fogo que não
teve muita música ou

algum outro atrativo
especial.

Neste dia aconteceu
o segundo Renegados
com o Senhor Palhaço (RJ)
na tarefa de tirar números
e apresentações do
público. Contudo foi uma
noite difícil, com bastante
tumulto e latas arre-
messadas. Muitos foram
dormir, enquanto outros
comiam o café da manhã.

No domingo a tarde
aconteceram as partidas
de Vôlei-Clave, e o pessoal
seguiu treinando e tro-
cando informações. Este
foi o dia da Noite de Gala.
Apresentaram-se:  Chino

texto Marquinhos    fotos Duico

oficina de Rebote - Foto Duico

Cortejo - Foto Marquinhos



Mario com claves, Diogo e
Pedrinho no mastro chinês,
Ferdinan (Cuiabá) com
malabares, Régua (Espa-
nha) com palhaço, Mar-
quinhos e Duico com
malabares cômico, Diego e
Jorge (Uruguai) com
passes e Luis (BH) com
bolinhas.

Após a Noite de Gala
aconteceu mais um Rene-
gados que foi de muito
nível. Dava para sentir que
todos queriam se apre-
sentar antes que acabasse
a Convenção. Fernandinho
e Lucas do grupo Trup Trip
Trapo comandaram uma
noite divertidissima e
inesquecível da conven-
ção. A energia das pessoas
foi demais. Apresenta-
ções, como a do malaba-
rista uruguaio Adr ian,
fizeram o público vibrar
até o sol aparecer.

Segunda-feira come-
çou com treino e as
competições. Apesar de
desorganizadas foram
divertidíssima pela empol-

gação e humor da galera.
Chamou a atenção uma
disputa de mais de meia
hora entre Luis (BH) e
Adrian (Uruguai), em
resistência de quatro
claves, e as competições
femininas.

No começo da Noite,
quando as barracas já
tinham sido desmon-

tadas, ouve uma reunião
de todos os organizadores
e participantes ali presen-
tes, para conversar sobre
a Convenção e decidir
onde seria a próxima.
Foram levantados muitos
pontos falhos, como a
mudança de data, o baixo
publico e a falta de mais
oficinas. Conversamos
sobre como se fazer
convenções cada vez
melhores,  e decidimos
por São Paulo como a

próxima sede da
Convenção.

A convenção acabou,
com o pessoal de Belo
Horizonte se despedindo
e já anunciando o  Encontro
Carnavalesco de Barroso. O
onibus da galera de São
Paulo ainda teve mais um
momento de apresen-
tações, comandadas por
Marcilio (SBC-SP), durante
o caminho de volta.

5 Bolas: Charchazo  9’32"
6 Bolas: Charchazo  18"
7 Bolas:  Adrian  7"
8 Bolas: Charchazo  4"
4 Claves fem: Tábata 36"
4 Claves masc: Luis Sartori  44'
5 Claves: Chino Mario 46"
Volei Claves:
masc - Zaro e Luis Sartori
fem - Tetê e Tábata
Parada de mãos:
Diego (El Individuo) 57"
Equilibrio c/1clave:
Cafi Otta  10’13"
2 Diabolos:
Diego (El Individuo)  22"
2 Devil:  Nine  1’10"
Resistência 3 moedas:
Du Circo  R$9,66
Devil: Desenho (sbc-sp)  3’16"
Gladiador: Renatão Cobra
Gladiador em monociclo: Nine
Monociclo pulos: Colchão  1’40"

RECORDES
Petecada e Pistolinha - Foto Luiza
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Em uma manhã de sol, du-
rante a 9na Convencion  Argentina
de Malabares, Circo y Espetáculos
Callejeros,  encontramos-nos com
Daniel Fernando Cavarozzi, o
Chacovachi, com 43 anos de
idade e 22 de trabalho. Um dos
ícones quando se fala em palhaços
de rua (quem não o conhece?). Em
uma ótima conversa, esse artista
extremamente ácido e que prima
pela crítica, nos contou um pouco
de seu trabalho.

Como foi seu começo?
O começo foi muito casual.
Quando eu era adolescente não
fazia muitas coisas, tocava baixo
em uma banda de rock e não
tinha nenhuma expectativa de
vida, porque não me considerava
um bom músico. Não sentia a
mesma paixão pela música do
que pela arte de rua. Por isso
acho que hoje posso fazer a
diferença. Enfim, quando terminei
o serviço militar na Guerra das
Malvinas...

Você chegou a servir nas
Malvinas?
Fui soldado. Não cheguei a
servir na frente de batalha,
graças a Deus, mas vivi a guerra.
Quando voltei, não sabia o que
fazer, e caminhando deparei-me
com um teatro “underground”
que tinha em Buenos Aires, aqui
perto.  Vi que lá havia oficinas de
mímica e pensei que esse ne-
gócio de ser artista podia me

levar a conhecer garotas, a fazer
coisas que eu gosto, conhecer
pessoas interessantes. Então
comecei a estudar mímica.
Desde o primeiro dia entendi
que estava no lugar certo! Pouco
tempo depois, a escola me
chamou para me apresentar
numa praça, para fazermos um
protesto. Eu fui por uma
questão de lógica, e não por uma
questão artística. Foi mara-
vilhoso para mim! As pessoas
formando uma roda, te olhando
nos olhos. Todo tipo de gente,
meninos, velhos, punks, ricos,
pobres... Senti uma energia
muito forte. Quando a roda
fechou, eu vi que ali estava o
poder da minha vida. Então,
nunca mais deixei de fazer isso.
Procurei estudar mais. Sabia
que eu precisava usar um
instrumento que tivesse
um som mais
audível na praça,
e comecei a to-
car trompete. Estudei
malabares porque era
uma das coisas mais
lindas que existia, em
função de toda a sua
habilidade. E assim fui
encontrando um monte
de coisas que mol-
daram meu caráter de
palhaço.

Como surgiu o nome
Chacovachi?
É o nome de um povo do sul da
Argentina, mais especificamente
do Rio Negro. Eu estava
buscando um nome, e a verdade
é que todos os nomes de
palhaço aqui na Argentina eram
no diminutivo. Não gostava
muito . Então percebi que no
passado os palhaços adotavam
seu próprio apelido. Meu
sobrenome é Cavarozzi e
passando por um povo vi
Jacobacci. Lembrava Cavarozzi...
Resolvi adotar o nome
Chacovachi.

Depois de quanto tempo
trabalhando o seu palhaço,
surgiu esse nome?
Depois de três ou quatro
anos.Até então eu não me
considerava um palhaço. Tenho
muito respeito por isso, me via
como um palhacinho.
Entendo que é uma vida de
trabalho para poder chegar a ser
palhaço.

Você tem um Circo, o
CircoVachi, que funciona sob
uma lona. Só você faz
apresentações ou outras
pessoas o acompanham nas
turnês?
Sempre aconteceu com outras
pessoas, até mesmo pela ne-

cessidade que temos de tro-
car informações.  Vamos tro-

cando o elenco e traba-
lhando sempre no verão
argentino.

E os espetáculos são
realizados passando

o chapéu ou o público paga
entrada?
Faço o ano todo entrada ao
chapéu, mas no CircoVachi, vamos
cobrar entrada. Não por uma
questão econômica, e sim
porque quando passamos o
chapéu, a dramaturgia do espe-
táculo sempre termina no mes-
mo lugar. Por mais que tenha ex-
periência, o espetáculo tem que
funcionar sempre da seguinte
forma: quando está lá em cima,
passa o chapéu. Não permite
trocar! Ao passo que cobrando
entrada me permite trabalhar o
cardiograma do espetáculo. Mas
é uma experiência, como tudo
na minha vida.

Nós entendemos que no Brasil
há poucas apresentações no
chapéu...
Vocês possuem poucas apresen-
tações de rua. Tem muita arte de
rua primitiva, como nós também
temos. Mas aqui tivemos a sorte
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de termos outras coisas. A
responsabilidade pela profis-
sionalização dos espetáculos de
rua é em boa parte minha. Aqui
na rua, há artistas extremamente
bons. Seus espetáculos na Euro-
pa são muito bem pagos. Che-
gam a me pagar mil euros para
eu apresentar meu espetáculo
na rua. Me pagam para trabalhar
na rua! Então o espetáculo de
rua não tem porque ser pobre
ou primitivo. Você pode fazer na
rua algo realmente bom.

Até mesmo os primi-
tivos. Em São Paulo há
muito poucos...
Sabe o que acontece com
vocês? Os governantes não
põem dinheiro para fazer
coisas. Não ajudam em nada.
Existem grupos como o La
Mínima e o Teatro de Anônimos
que têm que ser ajudados.
Apesar de eu nunca ter
recebido um peso de ajuda do
nosso governo em 20 anos.
Mas temos que tentar
conseguir apoio dos gover-
nantes. Mas a falta de apoio
terminou fortalecendo o
movimento de rua. A neces-
sidade fez isso. Eu sempre
consegui trabalhar pelo chapéu
ou por algum contrato.

E hoje em dia, o que você
pratica?
Eu não pratico mais malabares.
Eu tinha trinta anos quando
comecei a fazer malabares. Fazia
três bolinhas e não sabia onde
aprender mais. Um dia li em uma
revista que haveria um Congres-
so na Suécia e fui para lá. Aí me
apaixonei pelo malabares. Voltei
para a Argentina e fiz a primeira
Convenção Argentina. Nessa
época eu era um grande malaba-
rista. Agora os malabares são
meus brinquedos, porque não
posso fazer malabares a um nível
profissional, e sim como palhaço.
Aliás, uma das coisas que me fez

decidir tornar palhaço foi quan-
do me dei conta que palhaço po-
de ser tudo sem ser nada. Agora,
trabalho muito nos meu núme-
ros a parte intelectual. Quero
passar uma coisa mais visceral.
Quero surpreender, encantar as
pessoas. Busco o sentimento
das pessoas e não o assombro.
Quero modificá-las, movê-las,
mostrá-las, ensiná-las e não as-

sombrá-las. Todos os
números que estou tra-
balhando agora têm a ver
com isso. Quero fazer
um número totalmente
mudo. Além disso, o que
mais busco na minha vida
é ser feliz. Já tenho
muito reconhecimen-
to e as pessoas gostam
de mim. Então o que
quero agora é ser feliz
e para isso necessito
fazer um espetáculo
mudo. Chacovachi fa-
zendo um espetáculo
mudo é um contra-
senso.

Qual a importância de uma
Convenção?
A Convenção mudou a cultura
do país e do movimento. Com
esta é a nona! Há crianças que
nasceram com a Convenção e
depois daqui, elas voltam para
seus lugares e levam tudo o que
encontraram aqui. Com isso va-
mos modificando a base do Tea-
tro de Rua, do Circo, com
novos artistas que surgem.
Não gosto de falar do
“novo Circo”, gosto de
falar do “novo artista de
Circo”, como nós que não
nascemos em uma lona. Os
artistas de Circo tradicional
sempre dizem que são da
quinta, sexta geração, como
se fosse um pedigree. Eu digo
aos artistas de Circo: é muito
melhor ser o primeiro do que
o último de uma tradição.
Essas pessoas novas vêm

agora com muita força. São
apaixonadas pelo Circo e vêm
com outra informação. De tea-
tro, dança,música, muitas coisas.
E isso os torna artistas dife-
renciados. E os artistas que vêm
a uma Convenção levam muita
informação, que terminam modi-
ficados. Em uma Convenção há
uma ideologia, uma filosofia, e
isso é muito importante para o
artista, senão não é artista.

Você também ajudou a
organizar a 1ª Convenção
Brasileira?
Sim, eu viajei pra Marica. Vi o
lugar muitos meses antes. Ajudei
a Mariana. Foi muito importante
para mim.

Pra gente também (risos).
E houve um episódio muito
engraçado. Quando chegamos ao
aeroporto havia um cartaz que
dizia “Chacovachi, Maricá.”E aqui
marica é bicha! (risos) Quando
chego dou de cara com uma faixa
me chamando de bicha. (risos).

Qual palhaço te inspira
atualmente ou te inspirou?
Depende da época. Poderia falar
de atores cômicos argentinos
que me marcaram desde pe-
queno, como Alberto Ilmero que
era um palhaço de televisão.
Creio que ele nem sabia que era

um palhaço, mas que me
marcou. O 2º Anjos do
Picadeiro, primeiro que eu
fui, me marcou muito.
Eu era uma pessoa antes
e me tornei outra
depois deste Anjos. Lá
conheci Leo Bassi e Jango
Edwards .  Não estou
falando nada que todo
mundo não fale. Estamos
falando de grandes
mestres, conhecido por
todos. Mas para mim,
realmente Leo Bassi foi um
palhaço que me modificou,
que realmente me influ-
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enciou e continua me influ-
enciando até hoje.

Você lembra de algum
espetáculo que tenha te
marcado?
Muitos espetáculos me mar-
caram, mas o que mais me
marcou mesmo foi o Anjos do
Picadeiro. O Leo Bassi lá, com o
número da gasolina, foi o
espetáculo que mais me
marcou. Anjos do Picadeiro na
América do Sul é fundamen-
tal como festival de palhaços.
Eu vivi, conheci, senti coisas
lá. A verdade é que este é o
melhor festival do mundo de
palhaços. Pela qualidade
humana e a forma que é a alma
deste festival. Todos os palhaços
ficam uma semana em um hotel,
mas trabalham apenas dois dias,
para que possam ter tempo de
ver os demais amigos. Há fruta
no camarim. Pode parecer uma
besteira, mas para um artista se
há no camarim duas cervejas, um
refrigerante e algumas frutas, ele
vai se sentir bem. É com isso
que trabalham os artistas: pri-
meiro os sentimentos e a razão
de existir, depois o dinheiro.

O que você pensa pro futuro?
Quero fazer um espetáculo
mudo. Pretendo seguir muitos
caminhos. Quero fazer títeres
também, mas críticos. A crítica é
a linha que eu tenho como
pessoa. Mas vou te responder
de uma forma que uma vez
respondi e gostei. Eu quero ser
um palhaço velho. É a única
pretensão que tenho. Gostaria
de viver muito. Quero sentir
esse orgulho! De ter chegado
aos oitenta anos e seguir
trabalhando.

Você tem filhos?
Não tenho filhos. Mas acho que
chegou o momento. Sabia que
ter filhos ia me limitar um pouco
a vida. Minha ex-mulher quis

muito ter filhos. Uma manhã me
falou que queria comprar uma
casa e ter filhos. E eu lhe falei
que queria um Circo e viajar.
Nos separamos. Hoje ela tem
uma família, uma casa e filhos e
eu tenho um Circo e viajo. Era o

momento da minha vida. Mas
hoje tenho vontade de ter
filho e de criá-lo. Apesar de
que tenho filhos, artísticos:
pessoas que encontraram

em mim, uma forma de
ideologia.

O que é ser
palhaço?
É uma pergunta
muito difícil. Eu

não sei o que
é ser palhaço.

Eu acho que tem que
estar sempre buscando ser
palhaço. O palhaço tem que
ser honesto com ele mes-

mo. Não pode espe-
cular, senão seria um

ator. Tem que ter uma luta
pessoal, sempre ligada  à nobre-
za, por mais que seja um palhaço
mal, simbolicamente, como faz
Leo Bassi. Um palhaço tem que
modificar.  A grande diferença en-
tre o palhaço e o ator é que o
ator antes de sair de cena sabe
como vai terminar o que não
começou. O palhaço não. O
palhaço propõe,  claro que sabe,
pois tem uma base forte, mas
propõe. Depois, quando chega
o momento decide, e vê como
termina. Também tem uma ampla
experincia, conhece as pessoas
como ninguém e sabe como vão
reagir.  As vezes parece que está
improvisando, mas não, tem um
grande trabalho de conhe-
cimento de público. Essa é a
maior virtude
que tem um
palhaço. Uma
vez eu vi o
Dimitri, um
p a l h a ç o
s u í ç o

muito velho que tive a sorte de
conhecer há uns vinte anos. Eu
o ví num teatro com mais de 20
mil pessoas em sua volta.  Aquilo
me matou! Esse palhaço também
me modificou muito. Com umas
bolinhas e uns instrumentos
musicais, eu pensava em como
ele poderia modificar toda
aquela gente, sozinho. Quando
o vi, parecia que tinha dois
metros de altura e vinte anos,
mas quando o conheci, vi que
ele media um metro e meio e
era um velhinho. E eu lhe per-
guntei como se fazia um número
de palhaço. E ele foi muito claro.
Ser palhaço em um número é
como jogar xadrez, você joga
contra o público. Tem o rei que
é sua dignidade, a rainha que é
seu melhor número, os peões
que  são tudo aquilo que se pode
sacrificar a qualquer hora, as
torres que são as habilidades,
etc. Bem, move você, move o pú-
blico. Então, sabendo as regras,
nunca saem duas apresentações
iguais. Por isso é um jogo. Fazer
um número de clown é um jogo,
tem que ter uma estrutura de
jogo, senão seria teatro. O clown
tem que viver essa vertigino-
sidade de não saber o que vai
acontecer. Tem que saber andar
pela improvisação. Tem que estar
com ela muito bem trabalhada,
estruturada. Tem que saber viver
esse momento. O melhor que
tem um clown são as coisas que
aparecem de improviso. Olha
pra cima e agradece quem
mandou essa informação na-
quele momento justo. Alguém lá
de cima deve gostar que, nós
palhaços, façamos rir.
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Tomate (Chile)
karepao@hotmail.com

DIA 1- Apertura con la
presentación de Circunlóquio y
luego talleres toda la tarde. Cote
muestra su espectáculo callejero
mejorado, mostrando las té-
cnicas aprendidas durante su
viaje, y demostrando que una de
las mejores escuelas es la calle.
Tambien se presenta un numero
de pantomima de la federación
de mimos de Chile, muy bue-
no. Una de las personas que
impresionó a todos fue una
inglesa que jugaba vara hace mas
de 15 años, hizo trucos de
contaco con vara jugaba con los
codos, hombros, cuello y con la
cara superior de sus manos. Asi
como ella hubo personas de
diferentes paises como España,
Israel, Colombia, Perú, Argenti-
na, Brazil y otros que no
recuerdo. 

DIA  2 - Comienzan los talleres
desde las 10 de la  mañana hasta
las dos de la tarde, entre ellos
trapecio,tela, parada de manos,
acrobacia, clown, pettit volant,
globologia, pelotas, rolling,
swing, danza, rebote y otros.
Durante la tarde hubo otro
espectaculo callejero con el
grupo La Chalupa.  21 30, comi-
enza la noche de cabaret en el
cual se presentaron una serie
de personajes entre ellos El
Cholo de Perú con un numero
de rolling, cual disfrute de ver.
Tambie estuvo Tuto Pelotas
mostrando su evolucion como
payaso y su crecimiento
artistico el cual tuvo un buen
recibimiento por parte del
publico quienes rieron mucho
de la extravagante ocurrencia
del personaje. Un numero
destacado del cabaret fue un duo
femenino que en sus personajes

de muñecas dansaron y encan
taron al publico con su gracia y
sutileza sobre el trapecio.  Pablo
y Johan jugaron con 1, 2 y3 clavas,
demostraron la espectacu-
laridad de la simplesa, destreza
e investigacion del objeto,
mucha manipulacion y engan-
ches, hubo tambien el tradicional
circo de pulgas,un numero de
tres clavas y otros. En este
cabaret los artistas demos-
traron su potencial y su
proyeccion futura. Luego se
realizó la tradicional noche de
fuego con la quema de un
muñeco simbolico que
representaba a Ricardo Lagos,
presidente de Chile, quien
realizó en Chile la cumbre apec
(una junta internacional de
invarsionistas asiaticos).luego
fiesta fiesta hasta el amanecer.  

DIA 3 - Al igual que en los dias
anteriores se realizaron talleres,
en la tarde hubo una clinica de
clavas a cargo de Cholo (Perú)
en donde compartimos trucos,
tambien estuvo Sombra que a mi
aparecer es uno dos mejores
malabaristas de chile demos-
trandolo y no dejando dudas de
esto, transformando la clinica e
una demostracion. Fue improsi-
onante lo que hiso con tres
clavas. silencio absoluto alre-
dedor, solo se escuchaba
sonidos como ¨ooooh¨!, ¨noo-
oo¨!, ¨jaja¨, no tengo palabras
para describir, mostró 5,6 y 7
clavas con una bola en la cabeza.
La noche de gala superó las
espactativas, fue muy emotiva ya
que fue un homenaje a sol una
artista chilena que murió en el
año 2003. Hubieron numeros
como el de Tomate (argentina)
quien mantuvo al publico en

transe de risa durante mas de
15 minutos mostrando figuras
con un globo. Yuri (chile) mostro
un magico numero de clavas las
cuales estaban colgadas de el
techo de la carpa con un hilo
transparente las cuales dansa-
ron alrededor del escenario.
Tambien se presentó Sombra
con un numero de fakir con
fuego (clown), Edgar (argentina)
con su numero de rolling que
presentó tambien en el Circo no
beco, un numero de mastro
chino del C i rco del Mundo
(escuela de circo social de Chile)
derspues de la gala continuó la
fiesta con una banda (La mano
ajena)  al  estilo kusturica que
tuvo al publico dansando por mas
de 2 horas. Luego de eso sobre
el mismo escenario se presentó
Mao (Chile) payaso quien fue el
própio renegado de la noche
desnudandose  y realisando su
numero de payaso en el que
realiza figuras no ovcenas con
su pene... este mismo numero
fue rechasado en la audicion ,asi
que fue la sorpresa y polemica
de la noche.  

DIA 4 - Competencias ,entre los
destacados esta Nicolas Luna
con 6 y 7 pelotas, Alvaro
Palominos con 5 pelotas y clavas,
Pato Yiro en saltos a la cuerda
en diavolo con 7 saltos. Pollo y
Oscar Niño del Circo del Mundo
ganaron el triple campionato de
volei clavas. El cierre lo hiso
circo en picada con un
espectaculo de circo dansa
teatro y hard core, luego el
tradicional lansamiento y chao
asta la proxima convencion...
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Caros amigos, malabaris-
tas, circenses e artistas de rua,
tenho o prazer de relatar  o 
que foram os dez dias do Festival
de Circo do Brasil  em Recife,
segunda edição. Local, Fabrica
Tacaruna , antiga fábrica de
tecido desativada.

 Para receber as exibições,
oficinas, palestras, debates,
exposições, brinquedos radi-
cais  e praça de alimentação, foi
montado a Cidade da Alegria, com
quatro locais distintos: Galpão,
Tomara que Não Chova, Lona
do Riso e Grande Lona.

A abertura oficial foi dia 26
de novembro,com uma palestra
onde a eloqüência e a poética
correram soltas e brindaram o
Circo e o público presente, nas
palavras de nada mais, nada
menos que Ariano Suassuna.
Também esteve  presente o
presidente da Funarte  Antonio
Carlos Grassi e o nosso Coor-
denador Nacional do Cir-
co da Funarte Hugo Possolo, am-
bos parabenizando  e felicitan-
do o festival.

Após a aula de Ar iano ,
fomos convidados para ir ao
Tomara que não Chova , lá o
público teve uma palhinha dos
espetáculos que se apresen-
tariam no sábado e domingo,
após as exibições todos fo-
ram a Grande Lona, assistir ao
show com Nação Zumbi.

Nesse primeiro dia mais
de três mil pessoas passaram
pelo festival.

Veio o sábado e domingo
e a partir das dezesseis horas
até as vinte e três o público
contou com espetáculo atrás de
espetáculo. O público corria de

um espaço a outro sem se cansar,
sempre com muita disposição e
energia.

Nesses dois primeiros
dias, após a  abertura oficial,
apresentaram-se: do Rio de
Janeiro Fuzarca da Lira com um
espetáculo musical clownesco
Nóis viemo aqui pra que?, da
argentina Chacovachi em Cuidado
um payaso malo puede arruinar
tu vida, do Rio de Janeiro, Central
de Santa com Altos e Baixos uma
história de Amor,espetáculo esse
executado sobre a cama elástica,
Les Kolosko da Polônia com
esquetes de palhaços, da França,
Les Kids com o espetáculo Blues
Brothers, também executado
basicamente sobre a cama
elástica, Maku da Argentina com
o espetáculo solo Ouch,  da
Espanha  Tiempos de Circo com o
grupo Corto Cirquito e às vinte
e duas horas e trinta minutos,
do Rio de Janeiro, Intrépida
Trupe com 1000 Tempos.

No domingo tivemos a
participação especial de última
hora do Circo Zé Brasil, que
participou do festival fazendo o
espetáculo Rua, StraBe e Street,
nas ruas, praças de Recife e em
um hospital público  infantil. 

Na segunda, terça e quarta
- feira o público de Recife pode
contar com oficinas gratuitas:
acrobacia, malabares, acrobacia
aérea, o ator no picadeiro e
cama elástica, ministradas pelos
grupos participantes do festival.

Na quinta-feira tivemos
Hugo Possolo apresentando Plano
de Políticas Públicas Para o Circo. 

Sexta-feira, dia 03 de
dezembro, o festival contou
com a presença de Cleia Silveira
do Rio de Janeiro falando sobre
Circo Brasileiro no Momento Atual,
às quatorze horas Um novo  Circo,
uma nova cena,um novo Palhaço
com Luís Carlos Vasconcelos, às
dezoito horas  ocorreu o lan-
çamento do livro de Marco
Camarotti (de Pernambuco,

falecido recentemente), com o
livro O Palco no Picadeiro, às vinte
horas uma aula/espetáculo com
Léo Bassi e encerrando o dia
Fractons de São Paulo com o
espetáculo Urbes.

No sábado e domingo
(dias 04 e 05 de dezembro), os
dois últimos dias do festival,
apresentaram-se: Batida da
Dinamarca com o espetáculo
Ouverture, da Paraíba, Luís Carlos
Vasconcelos com o Palhaço Xuxu,
do Rio de Janeiro o Teatro de
Anônimo, Otto Teatro da Itália com
Tranquilli, do Rio de Janeiro o
Grupo Etc e Tal e Circo Girassol do
Rio Grande do Sul com Circo
Eletrônico.

Nesses dez dias o público
teve a oportunidade de ver mais
de quinze companhias, e seus
trabalhos.

Ainda  tivemos a presença
dos Circos sociais do Ceará
e Recife mostrando trabalhos
desenvolvidos no ano de
2004, a Escola Pernambucana
de Circo trouxe  o belo espe-
táculo Vendedor de Caranguejo.

Durante todo os dias do
Festival aconteceu a exposição
do artista plástico Guilherme Pires
com suas esculturas cuja o
tema era Circo.

Para maiores informações
sobre esse festival organizado
com muita presteza e
competência pela LUNI
Produções ,  entre no site
www.festivaldecircodobrasil.com.br

É isso caros amigos e lei-
tores da Revista Palco Aber-
to, programem-se e dêem um
esticada no ano que vem ao
Festival em Recife, terceira
edição.

Abraços

Fernando Nogueira
Do CIRCO ZÉ BRASIL
circozebrasil@yahoo.com.br

por Fernando Nogueira
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menos as de que participei ou
assisti, iniciavam-se na hora
em que estavam marcadas.

Após conhecermos o
local da Convenção saímos
em busca de algum hotel na
região. Encontramos alguma
dificuldade em achar quartos
vagos, mas achamos um  em
que a diária era de 25 pesos
para cada um de nós, com
banheiro, fogãozinho e fri-
gobar, distante apenas um
quarteirão do local da Con-
venção.Assim que nos insta-
lamos, fomos para a primeira
noite. Vale a pena comentar
que as noites não foram divi-
didas nas tradicionais Noite
de Aéreos , Noite de Fogo ,
Renegados, Palco Aberto e Noi-
te de Gala. Em todas as noites,
pontualmente às 21h00,
havia um Cabaret . Aliás,
durante a 9na Convencion
Argentina de Malabares, Circo
y Espetáculos Callejeros o que
se viu foi uma overdose de
apresentações de rua, ocor-
rendo concomitantemente às
diversas oficinas. Durante as
tardes de sexta e sábado,
aconteciam apresentações
bem na entrada do Centro
Cultural Del Sur e todas as
noites Cabaret, sob a lona
armada.

Um fato que também
demonstrou criatividade por
parte da organização, foi que
durante as oficinas de aéreo,
uma banda de música indiana
fazia o som ao vivo, o que da-
va outro clima para a oficina.

Além disso, durante to-
do o dia, havia uma espécie
de rádio móvel da Conven-
ção, informando sobre as ofi-
cinas, apresentações ou qual-

quer outra coisa importante,
além, é claro, de tocar muita
música, sendo que o principal
sucesso era o “brasileirinho”
misturado com drum´n´bass.

A Convenção  não a-
conteceu apenas no Centro
Cultural Del Sur. Havia também
o Galpão Trivenchi, bem perto,
que era uma espécie de sede
anexa, onde se desenvolviam
algumas oficinas e o tradi-
cional Renegados, onde a ban-
da do Cirko Trivenchi, se desta-
cou além, é claro, das tradi-
cionais festas ao final da noite.

As apresentações do
Cabaret merecem destaque.
Todas as noites foram exce-
lentes e contaram com diver-
sos apresentadores e diversos
tipos de apresentações, inclu-
sive de um Circo tradicional.

Enfim, uma excelente
Convenção. Sem sombra de
dúvida uma das melhores de
que já participei. Lá o que
realmente prevaleceu foi a
qualidade dos artistas que se
apresentaram. Não tanto pelo
nível malabarístico, mas prin-
cipalmente pela facilidade
com que se apresentavam.
Estava claro que tal facilidade
havia sido adquirida com
muita apresentação  em ruas
e praças, demonstrando ser
a melhor escola.

Sendo assim, a Con-
venção Argentina não é uma
convenção malabarística ape-
nas, mas principalmente, uma
Convenção de Arte de Rua!

Após quase 40 ho-
ras de viagem de ônibus,
saindo de São Paulo, chega-
mos, eu e Marquinhos, o
outro editor da Revista
Palco Aberto, à Rodoviária
de Buenos Aires.

Tivemos, a princípio, al-
gum problema para trocar o
dinheiro, pois os bancos só
trocavam dolar ou euros.
Para trocar reais por pesos
seria necessário achar uma
casa de câmbio. Após andar-
mos um bom tempo com
nossas pesadas mochilas nas
costas, conseguimos trocar
algum dinheiro. Em seguida,
procuramos uma Internet
para confirmar o endereço do
local que ocorreria a Con-
venção, pois nenhuma das
pessoas a quem nós pergun-
tamos sabia nos informar
onde ficava o Centro Cultural
del Sur. Confirmamos o ende-
reço, informamo-nos um
pouco mais e tomamos o co-
letivo que nos deixaria perto
da Convenção.

Pela primeira vez a Con-
venção não teria área de cam-
ping. As pessoas teriam que
ficar em hotéis próximos, por-
tanto teríamos também que
procurar hotéis por perto.

Ao chegarmos ao Centro
Cultural Del Sur, fomos fazer
nossa inscrição e recebemos
um poster da Convenção em
que, no verso, constavam to-
das as oficinas que seriam
realizadas, até o último dia.
Ficamos espantado com a
quantidade. Existiam cerca de
35 oficinas, subdivididas em
três níveis: principiantes,
intermediários e avançados. E
não era só! As oficinas, pelo

         por  Duico

FORTES
APLAUSOS
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7º Festival Of New
And Experimental Juggling

     por Cristiano  Resende
nomadjuggler@hotmail.com

Vixe , aqui faz frio
mesmo!  Não é historia!
Dia 22 de outubro, mais
ou menos  às 16 horas na
Finlândia. Início do 7º
Festival of New and
Experimental Juggling.
O primeiro encontro é no
teatro Stoa, onde temos
que fazer a inscrição e
pegar a credencial. Achava
que tinha sido o primeiro
a chegar, mais não era
verdade já tem uma galera
de Stockholm treinando
dentro de uma sala de es-
pera. Então, para mim já
tinha iniciado a convenção.
Às 19 horas começam as
inscrições. Vejo quantas
pessoas realmente estão
ali: umas 150 ou 200.

Às 20 horas vamos
todos para dentro do
teatro e começa a apre-
sentação com uma belga
chamada Gaelle  Bisellach,
em Harmless. Ela entra
dançando um ballet clásico
com uma mescla de con-
temporâneo. Depois de
uns dois minutos, pega
uma clave  e  destrói. Uma
técnica excelente.  Logo
depois,  dois e três feno-
menalmente. Na seqüên-
cia,  entra o apresentador,
Maksin Komaro. Nada de
cabaret, nada de circo, só

informa a seguinte atração,
ele,  Sakari Mansito  com
seu amigo, Samuli Jokinen.
Nome da apresentação:
Suppose. Essa realmente é
experimental, com acor-
deon improvisa todo o
tempo e Sakari é um
monstro com as claves.
Joga até 6 claves e seu
companheiro segue junto,
fazendo uma musica com
uns temas alegres e outros
tristes, mas ao mesmo
tempo divertidos. A dupla
é magnífica.

As 23h30 a primeira
apresentação na escola. O
apresentador anuncia Jay
Gilligan  em The Fighting
Machines of Nor t Holly-
wood. Estavam com ele
Peter Arberg (Suécia) e
Frida Odden Brinkman
(Noruega) e mais dois mú-
sicos: Hannu (finlandês) e
Ansley Hendrickson (U.S.A).
São, então, dois músicos,
três malabaristas, seis bas-
tões e nove bolas. Um nú-
mero bem técnico com
passing, o toque cômico de
Jay Gilligan e o toque sen-
sual da americana que
tocava no quinteto de tirar
o chapéu. Esse foi o pri-
meiro dia de Convenção!

Sábado,  23/10 às 9 da
manhã. Já tem gente

treinando no ginásio com
um nível técnico muito
avançado. Primeiro work-
shop às 11horas: Maksim,
com técnicas de trap com
três claves e como se cria
uma rotina. Na seqüência,
outro workshop  com Denis
Paumier , um francês genial,
siteswap basico e passing.

As 14h15 voltamos
para o teatro Stoa.  Desta
vez, Petteri Jacobson em Life
of Jacob - Stor y About
Holster Cowboy. Uma
apresentação longa, com
mais ou menos 40 minu-
tos. Ele incorpora um
personagem com dupla
personalidade. Primeiro
um vaqueiro com  chicote
e tudo,  e depois de uma
música, ele se transforma
em um malabarista. De-
pois vamos todos para a
sala de espera onde há
uma demonstração com
Sakari Mannsito. Ele mos-
tra as muitas formas de
fazer o mesmo truque.
Uma coisa sensacional!

As 19h00 voltamos
para o teatro. Agora entra
Cie pre-o-c-coupe: les
kountz. Entra um senhor
de mais ou menos uns 40
anos (Nikolaus) com três
bolinas jogando muito.
Depois vários truques de
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manipulação e no final
acrobacia. Joga as três
bolinhas de cabeça para
baixo, e logo depois ele,  o
loco Jay Gil l igan,  em
Nouveaux Nouveaux. Ele
entra em palco com um
aparelho de som, sai e
volta com um cd  e come-
ça a música: um rock ame-
ricano. Pega muitas claves,
aros e bolinhas faz uma
figura no chão gigante sem
forma,  pega três bolinhas
e mescla tudo, até que
chega a jogar com seu
tênis e duas claves. Ele é
realmente experimental!
Uma apresentação de 20
minutos. Inesquecível,
todos aplaudiram de pé!

Às 22 horas pegamos
um ônibus e vamos para
uma escola que seria o
nosso alojamento. Há,
umas 100 pessoas porque
os outros são finlandeses
e dormem em casa. Lá fora
faz uns 5º graus, mas
dentro há calefação em
todo lugar, até nas escadas.
Há um ginásio com um
palco para os workshops.
Cada sala de aula com 10
pessoas, uma cozinha com
tudo:  microondas, gela-
deira, forno, muito orga-
nizado. Não se vende nada
dentro da Convenção,
pois a escola é dentro de
um parque que fica perto
de  supermercado e bares.
Volto para a escola mara-
vilhado com as apresenta-
ções,  mas ainda não aca-

bou o dia. Toni Valta em Toni
Valta Uncovered um
finlandes circense, que
começou  muito novo,
mostra um vídeo  da
época em que tinha uns 7
ou 8 anos fazendo claves
e não errava. Depois os
Renegados (Works in
Progress),  o nível continua.
Todos ali são excelentes.
Tem um menino de uns 15
anos jogando 7 bolinhas
muito bem.

Mais um dia, vou me
preparar para o último.
Vamos ver o que vai
acontecer.

Domingo 24/10, às
11h30.Uma demonstra-
ção com Nikolaus, um
francês. Na seqüência, Jay
Gilligan, com workshop de
passe com três e quatro
pessoas.  As 14h15 vamos
para um novo teatro, o
Kiasma, um teatro muito
grande, no centro de
Helsink. A apresentação é
com Vil le Walo e Kalle
Hakkarainen (Katoamispiste)
(Vanishing point). É a
melhor apresentação que
eu vi em toda minha vida.
Inesquecível! Uma mescla
de projeção, mágica e
malabares.  Isso realmente
é novo e experimental. É
fenomenal. Valeu a pena
passar frio aqui por tudo
no festival.

Valeu, galera,  a gente
se vê no próximo
festival.
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Fui sem saber bem o que ia
acontecer. Com os olhos para ver
coisas novas. E fui. Agora, com a
mesma sensação de estar realizando
algo inusitado, vou relatar para
vocês as minhas impressões.

Sexta-feira, 10 de dezembro,
Teatro Carlos Gomes, 10 horas da
manhã. O encontro começa com
uma mesa de discussão sobre
políticas públicas para o Circo.
Presentes os interessados e os
importantes falando de Circo com
a preocupação de dar passos firmes
nessa trajetória de constante
renovação. Apoio aos pequenos
circos itinerantes, renovação do
cenário legislativo, circulação e
acesso democrático, ensino de
qualidade e resgate histórico, trocas
entre os vários difusores dessa arte.
Maravilha. E o palhaço? Depois da
abertura, foi uma overdose! Poucos
de picadeiro, muitos e muitos tipos.
De vários lados do Brasil e do
mundo, com distintas espe-
cialidades e outras coisas em
comum.

Um evento como o Anjos é
merecedor de elogios e cada vez
mais apoio. Um viva à garra dos
realizadores. Sendo um momento
de reunião de diversos trabalha-
dores, fazedores e criadores de um
“mesmo gênero” vertente da arte
relacionada ao universo cômico, é
lenha na fogueira para quem quer
ver o circo pegando fogo, com o
melhor sentido que a metáfora
possa nos remeter! Nesses
acontecimentos percebemos que
insistir vale a pena. Como também
vale ter uma participação cada vez
maior. Num evento bancado com
recursos captados à unha, existem
óbvias dificuldades para propor-
cionar uma abrangência correspon-
dente ao tamanho deste país
continental, com tantos rios e
afluentes e tantos Circos (e palha-
ços) diferentes. Não somos todos
iguais mesmo. É delicioso perceber

a maneira como a diversidade está
para a categoria palhaçal. A reflexão
continua e o coletivo aditiva o
movimento. Não precisamos mais
só discutir estética, apesar de ser
importante. Necessitamos de
reflexões sobre atuação e ética. A
união da diversidade faz a força e
os objetivos sociais e políticos vão
ganhando pensamento com corpo
e voz, como mais uma ferramenta
importante na eterna transfor-
mação no curso do mundo. Assim
caminharam as discussões na
entrevista aberta, coordenada pelo
NEC – Núcleo de Estudos do Circo,
com convidados ilustres e parti-
cipação fundamental do público!
Antes havíamos assistido dois
documentários. O tema? Palhaços!

A maior platéia foi a do
espetáculo La Revelación, de Leo
Bassi, ateu, agnóstico, palhaço e
performer. Ele fez tranca (antipo-
dismo) com uma Bíblia enorme ao
som de um batuque bem senzala.
De pernas para o ar brincando
com as sagradas escrituras, como
um desafio do homem para o Deus
que ele inventou. Só que o conjunto
da obra foi tecnicamente caótico,
o operador de som não deu ne-
nhuma dentro e foi uma inte-
ressante adaptação especial para o
Brasil, porém estranha. Não me
agradei. Tinha expectativas, era a
primeira vez que assistia Leo Bassi e
já tinha ouvido muito sobre seu
trabalho. Mas ele é uma figura
ousada, com uma trajetória
admirável.

Todos os dias, muitas apre-
sentações! Cortejo, invasão à rua.
Da Fundição Progresso até a
Cinelândia. O Rio de Janeiro é lindo
mesmo! As pessoas pararam para
ver palhaças e palhaços. O trânsito
foi controlado por pernas de pau.
As janelas repletas de cabecinhas
para olhar o colorido. Não tinha
quem não gostasse, porque tinha
palhaço para todo gosto. Canja da

Madrugada e Faixa de Gaza, apre-
sentações até quatro e tanta da
manhã de sexta para sábado. Tanta
coisa que nem dá para dizer. O
sucesso da noite foram os patinhos
do Etc e tal. A rainha da madrugada
foi a Macaca tirando de cena as
micagens desinteressantes. No
sábado o espetáculo aconteceu na
Escola Nacional de Circo. Nada como
estar debaixo da lona. E teve o
lançamento carioca do livro de Roger
Avanzi e Veronika Tamaoki, Circo Nerino,
com homenagem e tudo! No
domingo eu não vi o grupo dina-
marquês Batida porque começou
cedo, disseram que foi emocionante.
Na seqüência já emendaram
números até as seis da tarde. Di-
reto! De todos só me lembro do
Nego da Bahia. Logo depois, mais
um espetáculo! Difícil. A última
apresentação encontrou o público
com a crítica já bem apurada. A
festa acabou em alegria, com o Circo
Volante botando todo mundo para
dançar.

E isso não foi nem metade.
Para saber mesmo só no próximo,
daqui a dois anos. À quem pretende
ir, prepare a resistência física e
mental para ver tanto palhaço. De
volta, fiquei imaginando se o Hugo
Possolo, ao escrever o Matador de
Palhacinhos, não se inspirou num
acontecimento como esse... É! Por
alguns dias não queria ver nem
sombra de palhaço pela frente! Mas
está passando. Já começo a sonhar
que alguém realize algo do gênero
já no ano que vem. Será que só tem
palhaço corajoso no Rio de Janei-
ro? Parabéns ao Teatro de Anônimo,
a todos os realizadores, produtores
e colaboradores voluntários! É isso
ai, até a próxima

Emanuela Rodrigues
emanuelahelena@hotmail.com

E  E S S E   A N J O ,  O  Q U E  É ?
RIO DE JANEIRO, DEZEMBRO DE 2004 - ANJOS DO PICADEIRO 4
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CIRCO ESCOLA PICADEIRO
Av. Cidade Jardim, 1105 - Jardins
São Paulo/SP Tel. (11) 3078.0944
www.picadeirocirco.com.br

GALPÃO DO CIRCO
Rua Girassol, 323 - Vila Madalena
São Paulo SP Tel. (11) 3812.1676
www.galpaodocirco.com.br

NAU DE ÍCAROS
Rua Guaipá, 1380 - Vila Leopoldina
São Paulo/SP  Tel. (11) 3836.3708
www.naudeicaros.com.br

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

CENTRO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL EM  ARTES
CIRCENSES - CEFAC
Rua Girassol, 323 - Vila Madalena
São Paulo/SP Tel. (11) 3812.1676
cefac@galpaodocirco.com.br

SPASSO ESCOLA
POPULAR 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

CIRCO NO BECO
Dias 26 de fevereiro e 27 de março
Rua Belmiro Braga, esq. Com Rua
Luis Murat - Vila Madalena - São
Paulo/SP entrada ao chapéu
www.circonobeco.com.br

SARAU DO CHARLES
Dias 15 de janeiro e 19 de fevereiro
das 23h00 às 5h00 - Rua Harmonia,
921 - Vila Madalena - São Paulo/SP. tel.
(11) 3031.4946 - R$10,00
www.rasodacatarina.com.br

Acontece

��

NÚCLEO DE ESTUDOS
DO CIRCO
O acervo está aberto para
pesquisa. Maiores informações:
Espaço Piolin, av:São João, 473
Tel: (11) 3335.0001 ramal 1956

3ª ENCONTRO CARNAVALESCO
DE BARROSO
De 04 a 09 de fevereiro, Clube
Ceclans, Barroso/MG
informações nos tels. (11) 9234.3512
e (31) 9166.0306

���������
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CURSO DE CLOWN
PALHAÇO COM
MARCIO BALLAS
(JOÃO GRANDÃO)
Dias 29 e 30 de janeiro,
Rua Girassol, 323, Vila
Madalena -São Paulo SP
 Tel. (11) 3812.1676
 www.galpaodocirco.com.br

IMERSÃO DE PALHA-
ÇO - Coordenado pelo
Palhaço Charles, de 4 de
fevereiro, das 19h00 até 06
de feve-reiro, às22h00 e de
11 de fevereiro, das 19h00
até 13 de fevereiro, às
22h00. 15 vagas;
CURSO DE FÉRIAS
“SEMANA DIVER-

TIDA NO CIRCO”
Ministrada por Geraldo
Filet e Carola, de 21 a 25
de fevereiro, das 10h00 às
12h00 e das 14h30 às
16h30 Rua Harmonia, 921
- Vila Madalena - São Paulo/
SP; tel. 30314946
www.rasodacatarina.com.br

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 - Centro Interativo de Circo -Todas as 2ª feiras, 18h00
Fundição Progresso, nº 20  RJ - tel. (21) 2210.3324

MINEIRO - Todas as 6ª feiras, das 17h00 ÁS 19h00, Spasso Escola Popular
de Circo, Rua Francisco Sá, n° 16 - Belo Horizonte

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

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

CIRCO STANKOWICH
De terça a sexta às 8h45 e sábados e
domingos às 16h00, 18h30 e 20h45
Até 30/01 - Av. Radial Leste, 4.700
próx.  ao Metrô Tatuapé, Tatuapé - São
Paulo - SP  de R$ 7,00 a R$ 20,00. tel.
(11) 9887.1388

O BRICABRAQUE com o grupo
PARLAPATÕES
Sábados e Domingos às 18h30, Tearto
do Jockey, Rua Bartolomeu Mitre,

1.110, Gávea - RJ
Tel.: (21) 2540-9853 - R$10,00

MIX PARLAPATÕES
Terças-feiras às 16h00 até 25/01
BICHOS DO BRASIL
com a CIA. PIA FRAUS
Sextas-feiras às 16h00, até 28/01
Teatro Folha, Shopping Pátio
Higienópolis,  Av. Higienópolis, 618
São Paulo/SP - R$ 18,00
www.teatrofolha.com.br
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Indicações

Filme

PAOLO CONTE - THE BEST OF - Este é o segundo CD
da linha “the best of” lançado por este artista italiano nascido
em Asti em 1937. O seu primeiro CD “the best of” foi lançado
em 1986 e este dez anos após. Paolo Conte é uma unanimidade
na Itália, e seu estilo é baseado no jazz com muitas misturas
como o tango e o samba, criando um som único. O primeiro

álbum, que recebeu seu próprio nome, foi lançado em 1974 e de lá para cá não
parou, gravando mais de 20 álbuns, tanto ao vivo como em estúdio. Esse advogado
formado, após ter exercido a profissão durante grande parte de sua vida, veio a
produzir obras primas musicais como Boogie, Azzurro e Bartali, todos neste CD.
Não deixe de ouvir!

CIRCO NERINO - ROGER AVANZI e VERÔNICA
TAMAOKY Recém lançado, esse trabalho de pesquisa, que
durou cerca de dez anos, enfim se concluiu. Um presente para
todos os circenses ou admiradores desta arte já que o livro trás
de forma deliciosa e contada pelo próprio Roger Avanzi, o palhaço
Picolino, a trajetória de 52 anos do Circo Nerino, por todo o Brasil

e alguns lugares fora de nosso país. Com um impressionante arquivo fotográfico
aliado ao excelente texto, as 352 páginas fazem o leitor viajar junto com Roger e
o Circo Nerino. Um livro para a vida toda!

LUZES DA RIBALTA - Aqueles que estão acostumados a ver
Charles Chaplin como o Vagabundo, se surpreenderão com este filme.
Produzido em 1953, é um de seus últimos filmes e um de seus
poucos filmes falados. Nele Chaplin aparece com 64 anos e interpreta
Calvero, um palhaço velho e em decadência, que salva a vida de uma
promissora bailarina, Thereza (Claire Bloom), bem mais nova que ele.

A diferença de idade não impede que nasça um grande amor entre eles. Não se
trata de uma comédia, gênero muito usado por ele, mas sim de um drama. Nele
Chaplin demonstra, de forma magistral, o lado difícil da arte de fazer rir. Uma das
únicas cenas engraçadas no filme ocorre quando Chaplin faz um dueto histórico
com Buster Keaton. Também há a aparição de seu meio irmão Sydney Chaplin
como Neville. A trilha sonora do filme lhe garantiu seu único Oscar em categorias
competitivas. Esse filme deixa claro que Chaplin não era genial apenas em fazer
rir, mas também em fazer chorar.

por Duico
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P rontos?  Que  abram as
    cortinas

A magia de encantar os olhos
L ouros  com a alegria do que

   fazemos
Complementam o amor

 ao trabalho
Ocupando o nosso espaço

     cultura
A nossa amizade  nos

        trasformar em
Belos Ar t i s tas fazendo a

      Alegria
Exper iênc ias  aos  que

   esperam
Risos e palhaçadas do que

         faço
Trasformando totalmente o

 meu palco
O seu pa lco em nosso
        PALCO ABERTO

Iendis Pedroso Passos
caspereventos@yahoo.com.br

Oi meu nome é BOI!!!
Estou escrevendo para

comentar da vitória mara-
vilhosa dos palhaços Pisto-
linha e Petecada.São meus
idolos!

Êta dupla barulhenta,
agora consegue colocar suas
idéias e movimentos em uma
revista do mundo mágico do
palhaço. Parabéns pela
Revista!

Barney Stooppa
barneysttoppa@uol.com.br

Fala povo brasileiro, o
NAMAKACA manda para
vocês o Funk do Moitão,
pois após o incrivel show da
banda Mangasucherdg o bit
estava na boca de todos. Aí
vai  do compositor Montanha
Carvalho o FUNK DO
MOITÃO.

Manilha, malha rapida,
faixinha e mosquetão;
Se você quer ir pro ceu;
Sobe,sobe no moitão.
refrão 2x
Motor deu pau, pau;
Sobe no moitão.
Pega tres bolas levanta o
bastão;
É a manipulação.
Estrela rodante parada de
mão;
Cuidado com a lesão.
refrão 2x
Suwins nem fodendo mas
nem de brincadeira;
Se quer fazer tecido;
Então vai ser costureira.
refrão 2x
Estafa pra cima, pezinho na
mão;
Em baixo em cima, bundinha
no chão.
refrão 2x

(lembre é importante cana-
lizar no bit para ter a pegada
severa na música)

César e Montanha
cesarcara@zipmail.com.br

Saudações a vocês da
Revista Palco Aberto e
parabéns pelo grande
trabalho que têm feito por
todos os amantes das artes
circenses.

Sou morador de Ribeirão
Preto, interior do estado de
São Paulo, cidade que começa
a dar seus primeiros grandes
passos em direção as infor-
mações sobre o mundo do
malabarismo e o circo.

Acompanhando o sinto-
ma nacional de expansão des-
ta forma de arte, recente-
mente aqui criaram uma es-
cola de circo (particular) de
estrutura satisfatória à cerca
de seis meses.

Parabéns novamente
pela revista.

Guilherme Mouro
guimouro@hotmail.com

revista@palcoaberto.com.br

Continuem enviando
sugestões e críticas. Co-
mentários sobre apresen-
tações, espetáculos, artis-
tas e acontecimentos.

Enviem também de-
senhos, poemas, músicas...
enfim, qulaquer idéia é
sempre bem vinda.

Manifeste-se. Mande
um e-mail pra gente!
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EU QUERO EXPLICAR A VOCES O QUE É SER UM PALHAÇO
O QUE É SER O QUE EU SOU E FAZER ISSO QUE EU FAÇO
SER PALHAÇO É SABER DISTRIBUIR ALEGRIA E BOM HUMOR
E COM ESFORÇO CONTENTAR O PUBLICO EXPECTADOR

MUITA GENTE DIZ:  PALHAÇO!!! QUANDO QUER XINGAR ALGUÉM
E ESSE NOME PRONUNCIAM COM ESCARNIO E  DESDEM
E AO OUVIR ESSA PALAVRA OUTROS SENTEM ATÉ PAVOR
COMO SE O PALHAÇO FOSSE UMA CRIATURA INFERIOR

MAIS DE UMA COISA FIQUEM CERTOS
PRA SER BOM PALHAÇO É PRECISO TER ALMA FORTE
E TAMBÉM NERVOS DE AÇO
E ALÉM DE TUDO É PRECISO TER UM GRANDE CORAÇÃO
PRA SENTIR ISSO QUE EU SINTO
GRANDE AMOR A PROFISSÃO

O PALHAÇO TEM SUAS NOITES DE VIGILIA
POIS LÁ NA SUA BARRACA MODESTA ELE TEM A SUA FALIMIA
O PALHAÇO MEUS AMIGOS NÃO É NENHUM REPELENTE
PALHAÇO NÃO É BICHO PALHAÇO TAMBÉM É GENTE

DIGO ISSO EM MEU NOME E EM NOME DE OUTROS PALHAÇOS
QUE MUITAS VEZES TRABALHAM COM A ALMA EM PEDAÇOS
E CURTINDO SUAS DORES PROCURAM DAR ALEGRIA
A ESSE POVO QUE TRAZ O SEU PÃO DE CADA DIA

SER PALHAÇO É SABER DISFARÇAR A PRÓPRIA DOR
É SABER SEMPRE ESCONDER QUE TAMBÉM É SOFREDOR
PORQUE SE O PALHAÇO ESTÁ SOFRENDO
NINGUÉM DEVE PERCEBER
POIS O PALHAÇO NEM  TEM O DIREITO DE SOFRER.

O  D I R E I T O  D E  S O F R E R

POESIA DE AUTORIA DESCONHECIDA, GERALMENTE DECLAMADA PELO PALHAÇO
PICOLINO E GENTILMENTE CEDIDA À REVISTA PELO PALHAÇO CHUCHUCO

C r ô n i c a
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