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Aconteceu! Pela primeira vez, uma Revista com tiragem bimestral, gratuita
e distribuição mundial de malabares, circo e arte de rua, completa um ano!
Somos imensamente gratos a todos os anunciantes que possibilitaram a
gratuidade da Revista e todos os que colaboraram, seja com uma matéria, carta
ou até mesmo palavra de incentivo.Vocês também fazem parte desta conquista!
Junto com a cena que cresce também estamos crescendo. Nesta edição
temos mais cor e conteúdo. Além disso, temos o prazer de inaugurar um novo
portal na Internet, com a pretensão de (quem sabe?) ser um dos principais
pontos de referência on line do Brasil, trazendo as notícias de uma forma muito
mais dinâmica!
Leia, divirta-se, informe-se, divulgue e principalmente valorize esta
Revista
Revista...
PARABÉNS a todos nós, malabaristas, circenses e artistas de rua
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ARRELIA
por Duico

Dono do famoso bordão “Como vai, como vai,
como vai? Muito bem, muito bem, bem, bem!”.
Waldemar Seyssel, mais conhecido como Palhaço
Arrelia, faleceu em maio deste ano, aos 99 anos
na cidade do Rio de Janeiro, vitima de pneumonia.
Nascido em Jaguariaíva – Pr, em 31 de dezembro
de 1905, Arrelia já era de família tradicional circense.
Como conta em seu livro “Arrelia – Uma autobiografia”,
da Editora Ibrasa, seu avô, que era um exímio ginasta, se
apaixonou por uma artista de circo e resolveu largar
tudo para fugir com o Circo e seu grande amor.
Seu apelido surgiu porque “Queria ser mandão
da criançada miúda. E outros também queriam ser, aí
começava o barulho... numa dessas brigas, ganhei o apelido
de Arrelia.”
Foi seu próprio tio quem o apelidou, quando ele
tinha por volta de oito anos. No princípio não gostava
que o chamassem assim, por isso o apelido pegou.
A primeira vez que pintou o rosto foi para substituir
um palhaço que fazia um número de cavalo amestrado,
mas na verdade, Waldemar não queria ser palhaço, apesar
da insistência de seu pai, o famoso palhaço Pinga-pulha.Sua
verdadeira estréia como palhaço no Picadeiro aconteceu
quando “...meus irmãos mais velhos me pegaram, vestiram
e pintaram de palhaço...e jogaram-me no picadeiro. Caí
de mau jeito e me machuquei; fiquei gemendo e a platéia
rindo.
Arrelia queria ir para Hollywood, mas foi parar na TV
Paulista e depois na Rede Record com o programa “Circo
do Arrelia” que ficou no ar por volta de 25 anos.
O mundo Circense está de luto e lembrará
eternamente deste palhaço que transformou a vida de
gerações de crianças e adultos
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Diagr
amas Causais
Diagramas

por Alê Roit

Como o Siteswap ou a Notação em Escada, o Diagrama Causal é mais uma das tentativas de
criar uma partitura para os jogos malabares. Nenhuma delas é 100% abrangente, e o importante
é saber qual delas atende melhor a sua necessidade.
O Siteswap é provavelmente a notação pioneira, mas existem nela algumas limitações: basta
dizer que a seqüência para uma cascata convencional e para o Mill’s Mess é a mesma. Não vamos
abordar os inconvenientes do Diagrama Causal então, e vamos avançar para chegarmos no uso
para o qual ele mais se presta: o câmbio de claves.
Tanto o Siteswap como a Notação em Escada, descrevem o próximo movimento dos objetos,
enquanto o Diagrama Causal se atém apenas aos ‘problemas’. Pode parecer confuso, mas não se
preocupe: a confusão fica maior daqui a pouco.
O princípio desses tais problemas reside no fato de termos sempre mais objetos do que
mãos que os possam segurar. Então, quando um problema se aproxima de uma mão, ele ‘causa’
um lançamento da mão que está ameaçada – na representação gráfica, indicado por uma flecha.
Em resumo, não representamos os objetos, mas a causa dos lançamentos. Abaixo está a
representação da cascata normal com 3 objetos. Cada sessão vertical de pontos pretos significa
um tempo, ou beat.

Mão Esquerda

Mão Direita
Para os iniciados no Siteswap: repare que o valor 3 – relativo a cascata normal – gera apenas
um beat no diagrama causal. Portanto, qualquer valor de lançamento de Siteswap (s), quando
d=s-2
transposto para o Diagrama Causal (d) será diminuído de 2.
A flecha que vai na direção da mão esquerda, causa um problema para a mão direita, e assim
sucessivamente. Abaixo está representado um 534.

Mão Esquerda

Mão Direita
Vamos estabelecer os códigos para o câmbio de cla
clavves
es, que é o que nos interessa. Vamos
alinhar as mãos do nosso malabarista, intercalando Direita e Esquerda. Os diagramas de câmbio
serão lidos da seguinte maneira:
Problema! Uma clave está indo na direção da mão direita – flecha da
esquerda. Única solução: liberar a mão direita, o que cria um novo
problema – a seta da direita – mas agora para a mão esquerda.
Agora não faça nada, apenas relaxe. A mão direita apenas segura uma
clave – faz uma firula, só para impressionar. Isso é relativo ao 2 do Siteswap
Isto é relativo à seqüência 441 no siteswap. A mão esquerda joga um
duplo, e em seguida, a direita faz o mesmo. Para que tudo corra de acordo,
a terceira clave deve ser passada trocada rapidamente de mão – a passada
de mão a mão. Confira através do d=s-2
d=s-2.

6 CLA
VES – 4 TEMPOS – normalmente o primeiro truque de câmbio que aprendemos. Como
CLAVES
mostra o diagrama, consiste em passar a clave ao parceiro a cada 4 lançamentos.
Malabarisa 1

Malabarisa 2

6 CLA
VES – 3 TEMPOS – o diagrama reproduz exatamente o que acontece: a cada dois selfs,
CLAVES
um passe é feito. Como em todo truque ambidestro, as mãos alternam o passe.
Malabarisa 1

Malabarisa 2

6 CLA
VES – 2 TEMPOS – o último dos truques básicos com 6 claves. Seguindo a tradição
CLAVES
anterior, os malabaristas costumavam ser apresentados antes ao 2 TEMPOS que ao 3 TEMPOS.

Malabarisa 1
Malabarisa 2
Gradualmente os malabaristas têm trocado o 4 TEMPOS pelo 3 TEMPOS quando se trata de
iniciar um novo malabarista. Os câmbios ambidestros são considerados mais equilibrados, dando
uma melhor noção do conceito deste tipo de evolução.

DUPLO ATRASADO – o exemplo abaixo é um duplo cruzado dentro de 4 TEMPOS. O
malabarista que realiza o truque não modifica seu ritmo, exceto pelo fato de ser o agente do
lançamento diferente – uma clave é lançada com duas voltas da mão direita do primeiro para a
mão direita do segundo malabarista. Do outro lado, o malabarista que recebe a clave com duas
voltas precisa esperar um tempo a mais antes de fazer seu lançamento – representado pela seta
que sai e volta para a mesma mão. Ele ‘atrasa’ seu lançamento, senão as duas flechas se encontrarão
na mão direita.

Malabarisa 1
Malabarisa 2

DUPLO ADIANT
ADO – Dessa vez o malabarista de cima decide jogar um duplo um tempo
ADIANTADO
antes (com a mão esquerda). Ele então terá que segurar a clave da direita um tempo, senão ela
chegará para o parceiro ao mesmo tempo que a doble volta lançada pela mão esquerda. Repare
que dessa vez a rotina se modifica apenas para quem gerou o lançamento diferenciado.

Malabarisa 1
Malabarisa 2
Existem outras informações no Diagrama Causal (sincronia, quantidade de objetos e outras)
mas com isso já dá para tirar proveito de mais essa notação. Tenha em mente que sempre que
você modificar uma flecha, ela causará uma modificação adiante, e cabe a você manter o sistema
em equilíbrio.
Se quiser praticar um pouco, pense a partir do diagrama de 4 Tempos como entrariam triples
ou como seriam as dobles no diagrama de 2 e 3 Tempos.
Boa diversão

por Cristiano Resente

19º. Festival suizo de malabarismo

SEXTA FEIRA, 17 junho, Basel, Suíça 14:00
me encaminho para Pfaffenholz onde se realizará
o 19 Festival Suíço de Malabarismo
Malabarismo, chego na
fronteira da França com a Suíça, caminho mais uns
300 metros e já estou na França mas ainda é o
festival Suíço.
Nesta noite acontecerá o Open Stage o
primeiro evento do festival, mas ainda não tem
muita gente acampada.
Finalmente no final da tarde começou a se
formar um clima mais festivo. Agora já somos uns
200, todos ansiosos para o inicio do Open
Stage.,Tudo bem informal, um organizador explica
um pouco como se desenvolverá o festival e
começam os números, sem música e com uma
premiação de uma cerveja para cada artista. Se
apresentam 10 artistas, e depois o treino continua
até as 3h00 da manhã porque o ginásio seria
fechado.
SÁBADO é o grande dia, workshops e Public
Show, a programação começa bem cedo: café da
manhã a partir das 8h30 e o primeiro workshop
ás 10h00. Neste dia o festival já está mais cheio.
Os workshops são vários e ocorrem ao mesmo
tempo, mas com um pouco de empenho se podia
participar de todos. Bernard Gisin, que pratica
malabares desde 1986, foi a grande figura dos
workshops, muito carismático e com uma
facilidade incrível, transmitia as informações em 4
idiomas (alemão, francês, inglês, português).
Realizou workshops de cordas, passes de claves
e bolas. Houve outro workshop com um francês
que ensinava vários truques de diabolo e também
passes, de 2 a 5 bolas siteswap. Um suíço ensinava
truques básicos e como iniciar com a numerologia
do malabarismo, whip flipp (são dois pedaços de
madeira e um pedaço de plástico de uns 40 cm

com os quais se podem desenvolver vários truques em função da recepção e passes com uma
bola, eu vi um suíço fazendo com duas sozinho, é
um instrumento novo, mais muito interessante).
Muita expectativa de como seria o Public
Show, pois até então só sabiamos os nomes dos
apresentadores Phillipp Boë & Samuel Sathel. Havia sigilo total à respeito dos artistas desta noite.
Já no cassino onde aconteceria o Public Show,
ele, Bernad Gisin entretém as crianças e alguns
adultos com globos inflados, antes que comecem
os números da noite.
DOMINGO o último dia do festival, mas
ainda não acabou, faltavam as competições, que
foram: monociclo velocidade em uma pista de 400
m; monocliclo o mais devagar; pula-corda com
diabolo, as quais aconteceram ao ar livre em uma
pista de corrida. Dentro do ginásio, 3 bolas com
2ª altura de olhos fechados, quase 60 pessoas
competiram na de passes a distância com claves,
corrida com 3 bolas com os pés amarrados e 5
claves, todas elas com premiações e no final um
sorteio com os nomes dos registrados no festival
para ganhar um ano de assinatura da revista
Kaskade.
Já eram mais ou menos 15h00 quando o
festival estava acabado, mas para mim ainda não.
Agora era hora de desmontar a barraca e recordar
de toda essa rápida mas intensa experiência, em
um festival inesquecível por todos os acontecimentos e bagagem histórica que um festival
de 19 anos possui. E por mais absurdo que pareça:
É grátis!!!
Esses foram os relatos de uma pessoa
apaixonadíssima por tudo que vi e vivi nestes
últimos 3 dias
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fotos Marika

19. Schweizerisches jonglierfestival

fotos Fabian Peter

Jean Marc, 31 anos,
suíço de Basel, um artista circense mas com uma grande influência
contemporânea. Começou a fazer malabares muito cedo com apenas 14
anos e totalmente autodidata. Já se apresentou em mais de 12 paises e
seu show vem de uma idéia de 1994 de usar vídeo laser disc (é do
tamanho do velho vinil, mas igual a um cd normal) e também usando
bolas de ping pong, onde desenvolve um espetáculo estruturado na
resistência, técnica e amor pela arte. Depois de uma primeira parte
calma e truques mais lentos, vai para a segunda parte mais acelerada
mostrando suas influências circenses, com excelentes truques com 5
vídeo laser discs e 5 bolas de ping pong.

fotos Fabian Peter

Philipp Boë (anatomy of human
destructiveness) Um espetáculo
que te prende, impossível perder
um só segundo. Criado entre 93 e
96, tem cerca de 10 minutos. Usando um devil stick e um bastão,
possui uma intensiva coreografia e com uma interpretação
melancólica com aspectos de destruição, foi capaz de mostrar
toda uma desenvoltura artística, como mesclar o malabares com
a dança contemporania
Ator,artista e diretor
desde 1986 Philip Boë
trabalhando em diversos
projetos como Cirque Nu,
Cirque du Tambour, öff öff
productions e atualmente
retornou a Paris com
Schlag-Opus2.

Fabio Flender
Flender,, alemão de 25 anos, residente em Friburgo.
com um devil stick abriu as apresentações do Public Show,
demostrando uma técnica inconfundível, sem nenhuma falha,
com muita calma na execução de todos os truques e uma
sincronia musical fantástica! Fez o primeiro número da noite
ser uns dos mais aplaudidos do Public Show
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fotos Fabian Peter

fotos Fabian Peter

InMotion (Jan Schmutz & Ivo Studer) Jan Schmutz 19
anos, Bern Suíça /Ivo Studer 21 anos, Bern Suiça. Dois
jovens artistas que apresentaram um espetáculo
muito técnico, o qual se baseava principalmente em
uma coreografia totalmente sincrônizada. No início,
dois mascarados venezianos, mudando drasticamente
o clima do espetáculo. quando a música mudava de
uma do filme 007 para outra, de combate medieval,
mas em vez de lanças e cavalos io-iôs.

12th British Unicycle Convention
texto e fotos Rodrigo Racy

Rodrigo Racy, o recordista de monociclo em distância off road, foi o
“nosso olho” em um tradicional festival de monociclos na Inglaterra..
Portanto venham pedalar e se equilibarar com ele nesta viagem.
A organização deixou a desejar em alguns
quesitos, nada que comprometesse o evento, mas
tirou um pouco do brilho. Na abertura já estavam
atrasados com as tarefas de recepção dos
participantes.Tarefas simples, conferir o nome na
lista, receber (se fosse o caso), entregar a camiseta
e a letrinha para usar no pescoço como forma de
identificação dos participantes. Atrasados?
Ingleses? Estranho....
O espaço físico escolhido para a convenção
foi uma escola, St. Michel’s, ótima infra-estrutura,
ginásios amplos e bem iluminados, banheiros,
limpos, refeitório adequado e péssima sinalização
interna, foi comum ver participantes perdidos em
busca das atividades. O palco preparado para a
grande Noite de Gala estava com a iluminação
precária e fez com que os artistas se apresentassem
meio na penumbra tirando o glamour dos
excelentes números. Algumas atividades não
aconteceram no horário previsto - pontualidade
britânica? - e nem no lugar determinado.Talvez os
participantes estejam acostumados com o
desenrolar da convenção nesses moldes, afinal é
a 12ª edição e no final a alegria foi geral quanto ao
sucesso do evento. A organização é basicamente
dos proprietários da marca “ unicycle.com ”
sediados na Inglaterra, sendo assim não poderia
faltar a lojinha, com preços bastante salgados e
alguns itens mais caros que os valores praticados
no site.
Sábado, 9h30 da manhã, termômetros
marcando entre 12º e 16ºC, no segundo dia. O
frio e o céu nublado durante todo o tempo foram
fatores que não intimidaram ninguém. Após o
estranho english breakfast deu-se início a oficina
de manobras para iniciantes com Roger (organização), seguida de um divertido jogo de hokey
de monociclos, disputado por várias equipes.Após
o almoço - também um estranho cardápio para o
paladar brasileiro, com boa fartura - aconteceram
oficinas de free-style com Simon, australiano, que
apavora nas manobras e possuidor de um grande

Entre os dias 22 e 24 de abril de 2005
aconteceu, na cidade de Billigham – Inglaterra, a
12º Convenção Britânica de Monociclos
Monociclos. Um
evento diferente das convenções que participei,
ouvi comentários ou até mesmo li a respeito no
Brasil. Às 4h00 da tarde da primavera do dia 22 de
abril foi a abertura, muitos participantes chegando,
inclusive eu e Juliana (uma amiga que atualmente
mora em Londres e me ajudou muito como
intérprete). Creio que havia por volta de 200
participantes entre crianças, jovens, adultos e
idosos (alguns), de diversas nacionalidades como
França, Espanha, E.U.A, Austrália e a maioria de
ingleses. Nesse dia nada de especial: nos acomodamos nas salas de aula (foi proibido acampar),
jantamos e vimos muita dança tradicional caipira
Inglesa, parecida com a nossa quadrilha das festas
juninas, aos pares, em cima de monociclos é claro,
e puxada ao som estilo country por um trio de
músicos, ao vivo. A dança estava divertida, a música
em bom ritmo e o monociclo deu o toque lúdico
à brincadeira.
O que observei nos 3 dias ali vividos, foi que
tive a sensação de estar participando de um grande
encontro familiar anual e, por vezes, me remeteu
às festas de 3 dias dos ex-alunos de um
determinado colégio ou faculdade. Foi fácil
identificar a “panela” que comandava tudo e
somente sendo convidado por eles você consegue
um lugar para sentar à mesa, ou um lugar ao sol.
Eu tive o meu.
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estilo enquanto, ao mesmo tempo, acontecia a
oficina de monotrial, em uma pista especialmente
montada na área externa. Yoggi, Francês, que
montou a pista e detona no trial, dava as dicas
para os participantes que arriscavam saltar sobre
carretel de fios, andaimes, rampas, pilhas de pallets
e diversos outros obstáculos. Para finalizar a tarde,
ocorreram duas competições, uma de free-style
e outra de trial. Durante toda a convenção o frio
intenso com rajadas de vento gelado, unidos ao
costume inglês, favoreceu os participantes,
proporcionando durante todo o tempo uma vasta
mesa com chás variados, leite quente e gelado,
bolachas, geléias, pães, margarina, cereais e afins,
tudo à vontade, incluso no valor da inscrição. A
inscrição no valor de 40 pounds, equivalente a R$
200,00, deu direito a uma camiseta, acomodação,
todas as refeições e, obviamente, a participação
em todas as atividades previstas.
Após o jantar, no sábado, começaram os
preparativos para a esperada Noite de Gala. Como
eu disse no início, um evento diferente. Para minha
surpresa não ocorreu o Palco Aberto e nem o
Renegados.A grande Noite de Gala foi um mix de
números circenses de alguns participantes, com
intervenções dos mestres de cerimônias. O Simon
no free-style foi um arraso demonstrando sua
técnica, habilidade e domínio do monociclo,
detalhe, descalço. Christy, uma americana com
apenas 17 anos apresentou um número solo impressionante além de um lindo ballet sincronizado
em parceria com sua mãe, embaladas por Mozart.
Roger e Alan em monociclos de duas rodas
fazendo misérias arrancaram aplausos e foram
ovacionados pela platéia. Os números de
malabares, diabolos e as piadinhas ficaram a cargo
da trupe de apresentadores. Após as apresentações houve a entrega dos troféus para os
vencedores das competições de free-style, trial e
do time vencedor de hokey. Uma apresentação
musical composta por uma dupla de violão/voz e
didgeridoo (australiano) e na seqüência um
quarteto tocando jazz encerraram a noite.
No domingo, após o café da manhã, por volta
das 10h00, os participantes dividiram-se. Uma parte
preferiu ficar na escola confraternizando-se e
participando de oficinas de aprendizado de
monociclo, enquanto outros, inclusive eu e Juliana
escolhemos ir para Guisborough Forest and
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Walkway, um parque com muito verde, trilhas em
meio à floresta, colinas e um belo visual da cidade
toda. O intuito dessa atividade foi praticar o Muni
Ride, ou MontainMono. Encerrada a atividade um
lanche preparado pela organização foi servido ali
mesmo no parque e depois retornamos a escola
por volta das 14h00.
Nesse momento já estava praticamente
encerrada a Convenção, alguns participantes
arrumando as malas e monos, outros já haviam
partido.Ainda aconteceu, como se fosse um brinde,
uma demonstração de trial para os mais aficionados da modalidade.
Fomos embora, mas não de volta pra casa
ainda, peguei um trem rumo a Londres. Ali fiquei
uns dias e descobri com uma francesa, por conta
do monociclo, um encontro semanal de circenses
Fui com Elise conferir, tudo apontava para
novidades, como na convenção.
Sem nada de muito interessante, ví que o
swing imperava pela quantidade de pessoas
praticando com alto nível, o malabares com alguns
gatos pingados e nível inferior ao que já vi aqui, e
monociclos, como sempre com reduzido número:
eu, Elise e um francês. Não sei se apenas naquele
dia foi assim.Vi esse panorama e constatei que só
os endereços mudam. Quem sabe volto lá dia
desses pra ver se acontece algo diferente do que
vi. Por hora, sigo meu caminho

Se existe alguém
que podemos chamar de
“tradicional de Circo”,
esta pessoa é
Leris Colombaioni,
51 anos, já que sua
família bebe da fonte
circense desde 1650!!!
Filho do famoso
Nani Colombaioni, o
italianíssimo Leris
esteve no Brasil para
participar das comemorações de 20 anos
do LUME (Núcleo
Interdisciplinar de
Pesquisas Teatrais da
Universidade Estadual
de Campinas) e nos
concedeu um pouquinho
de seu tão atribulado
tempo para que esta
entrevista fosse realizada.
Respeitável público,
com vocês....

12

Leris Colombaioni
Sua família é inteira de palhaços?
Começamos por volta de 1650,
como comediantes, no início da
comedia dell’arte. Depois, quando nasceu o circo, no final de
1700, trocamos de lugar, mas
continuou o trabalho. Nem
sempre na rua, mas em teatros
e outros lugares. Temos um pequeno circo, uma tradição da família Colombaioni.
Como chama o seu Circo?
Chama-se Circo Ercolino, que é
o nome do meu palhaço. Trabalho, junto com minha família: a
minha esposa e três filhos. No
nosso Circo o espetáculo é muito popular, porque o Circo precisa ser popular! Na primeira
parte do espetáculo há acrobacia
básica de Circo, e clowneria,
lembra mais um cabaré. Já na segunda parte acontecem as esquetes e farsas teatrais.
É um circo só de palhaços?
Palhaços clássicos. Aqueles que
utilizam a sua história, a sua origem, o respeito do tempo cômico, do figurino... Não aquele que
se pode ver hoje, em muitos
lugares.

Então, o que é o palhaço e o
que ele tem a mais, além do
nariz?
Hoje em dia coloca-se um figurino e um nariz e diz que é um
clown. Um clown tem cinco
chaves. Ele deve fazer um pouco
de mímica, malabarismo ou
equilíbrio, acrobacia, música mas de forma linda - e deve
também saber cair. Mas se vai
fazer muito, não é mais clown, é
um mímico ou um malabarista.
Por isso é importante falar com
os jovens de hoje e explicar de
maneira clara o que é o palhaço,
porque o estereótipo do palhaço é como esse monstro do
Mcdonalds. Como se chama?
Ronald de Porca Miséria! Hoje
em dia há espetáculos que se dizem de clown, mas de clown não
tem nada! Tem o figurino e o nariz. Então, vamos fazer uma experiência? Vamos fazer esse espetáculo com figurino e nariz,
depois tira, e vai fazer o mesmo
espetáculo. Trocou muito? Não!
Não troca nada! O que precisa
saber muito é a clowneria.

Há muita diferença entre os
palhaços antigos e os de hoje?
Claro! Principalmente no Brasil
essa diferença é muito forte.
Aqui o palhaço é parecido, na
sua comicidade, a um cômico.
Fala muito e usa figurino com
influência da escola norteamericana, com muitas cores.
E não digo isso só pelo nariz.
Não é correto identificar o
palhaço só porque tem um nariz,
ele é muito mais que isso!
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E o que é a clowneria?
A clowneria é composta de quatro personagens: dois augustos,
um branco e um anão – que agora já não existe. Eles descendem
de outros personagens da comedia dell’arte : Arlequin , Colombina e Pantalón. O anão é o
Bufão da Corte. Fica claro assim,
mas as pessoas não se lembram.
E existe um outro Augusto, que
trabalha sozinho. Em italiano
chama-se Augusto de Cerada –
Augusto da Noite – e é um
pouco diferente, porque trabalha sozinho em várias situações do espetáculo, quando é
preciso tempo para trocar
aparelho, por exemplo.
Você falou dos anões, hoje em
dia quase não há mais Circos
com anões.
Realmente não há, porque na
metade dos anos 70 o público já
não gostava de ver o anão, já que
interpretava isso como uma crueldade, o que não é verdade, mas
essa foi a opinião do público. E
o clown tem sempre uma influência contemporânea, do momento, e as pessoas não gostavam do anão. Depois, com a emancipação, com a cultura, hoje
pode-se olhar um anão como
uma pessoa que trabalha. Mas

antes, só restava o Circo para
ele trabalhar. Nos pequenos lugares, ele ficava fechado em casa,
sua família tinha vergonha. Hoje
é diferente, porque o anão trabalha na sociedade, ganhando
muito mais que trabalhando num
Circo. Outra coisa estranha, hoje em dia o clown não trabalha
mais só no picadeiro, trabalha
em hospitais, na rua, em supermercados, muitos lugares. Mas
apesar disso, eu nunca vi um
palhaço branco na rua.
A que se de
devve esse fato?
O que as pessoas vêem por aí
não são brancos. O branco é diferente. Ele fala, mas não fala
muito. Esta maneira de falar com
o público é de cabaré, é diferente. O clown branco, para ser
colocado num picadeiro ou em
outro lugar de maneira clara,
precisa do seu figurino, com a
sua máscara e seu chapéu. Porque ele é a representação da
classe mais alta da sociedade. O
augusto é o pobre. E tem o
anão... Essa é a história.
Aqui no Brasil fala
vam m
uito
falavam
muito
que o circo tinha acabado e
que agora ele está renascendo.
Você concor
da com isso?
concorda
O Circo realmente estava morrendo, tanto aqui no Brasil como
no mundo todo e o porque é
claro. Não houve uma política
assistencial do Estado. Existe na

Itália, na Europa, um ministério
da cultura que ajuda, mas...
Outro ponto é que o espetáculo
circense perdeu a identidade
popular. Na Europa chega-se a
pagar 70 euros! Há também o
fato de que hoje em dia as pessoas vão ver cabarés. Porque é
como seguir uma moda, é uma
forma de espetáculo que não
tem muitas pretensões, cenográficas, brinca muito com o duplo sentido, e as pessoas gostam
muito, neste momento. Além
disso tudo, teve a televisão.
Quando inventaram a televisão,
foi um desastre para o Circo. O
Circo, de 1957 até 1965, fazia o
espetáculo em duas partes. E
entre essas duas partes, colocávamos um televisor, para que o
público pudesse assistir a um
programa muito famoso da
televisão italiana. Não só o
público, mas nós artistas também gostávamos do programa.
Hoje em dia temos a Internet.
Eu fui criança até os 13 anos.
Agora, na Europa, aos 9 anos, a
criança já tem celular, mensagens, e não tem interesse pelo
Circo ou por muitas outras coisas, como a leitura.
E hoje em dia, como é o
público do seu Circo?
Em cada dia o público é mais ou
menos o mesmo. Cerca de 40%
voltam, porque nossos espetáculos não se repetem, são dife-
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rentes e populares. Não existe
outra forma de espetáculo mais
barato e que possa oferecer a
cada dia uma coisa diferente,
então eles voltam para assistir.
Então seu Circo não viaja, está
sempre perto de Roma?
Meu Circo não viaja, porque tenho outros trabalhos por lá. Mas
também não é preciso viajar.
Troca-se o espetáculo, e não o
público.
Mudando um pouco de assunto, você está aqui dando
várias oficinas. Você acr
edita
acredita
que uma pessoa pode aprender
a ser palhaço ou isso é um
dom?
Porca miséria! Que pergunta!
Muitas pessoas podem fazer o
palhaço de maneira linda, então
cada pessoa pode tentar. É claro
que um palhaço de nível, como
um grande músico, um grande
cantor, precisa de um dom. Ele
pode ser bom na normalidade
da Humanidade.
Seu pai foi seu maior exemplo
ou há algum outro palhaço que
tenha te inspirado?
O meu pai foi minha inspiração.
Mas não só a inspiração. A inspiração é uma coisa pessoal. Pode
haver uma influência, é claro, o
meu pai primeiro, trabalhei toda
a vida com ele, mas o Fratellini,
o Chabri e o Croque também

me influenciaram. Cada pessoa
pode ser mestre em uma coisa.
A pessoa deve fazer o trabalho
de clown como sente no corpo,
não como uma cópia de outro.
Outros são exemplos. É muito
bom ver outros palhaços, mas
com respeito à clowneria. Senão
vai fazer outra coisa!
Existe alguma apresentação
que tenha te marcado?
Falando de Brasil, o Circo Zanni,
o número da mulher gorila, é tipicamente clássico da clowneria.
E lembrem-se de que não há
nariz! A expressão do corpo é
que é fundamental.
Esse número é feito pelo
Domingos e o Fernando do
La Mínima. Você já trabalhou
com eles, não?
Sim, eu escrevi o A La Carte. Eles
não tinham experiência de
clown clássico e não tínhamos a
possibilidade de fazer uma oficina antes do trabalho. Então
tentei fazer as duas coisas. Explicar-lhes o “tempo cômico”, porque se falta o tempo, falta algo,
além de mostrar a eles o triângulo de um espetáculo. Não se
pode fazer espetáculo sem público, sem história e sem o ator.
Isto é muito óbvio, mas muitas
pessoas não lembram disto.
Recentemente foi aprovada uma lei que proíbe animais em

Circo em São Paulo. O que
acha de animais em Circo?
Meu Circo não possui animais,
mas não podemos fazer confusão! Para mim, animais como os
cavalos, os búfalos e os cachorros, não tem nenhum problema.
Já elefantes, leões ou tigres,
absolutamente não! Eu, como
pessoa, não gosto muito de
proibicionismo. Saúde e Liberdade para cada um são indispensáveis. Proibir totalmente eu
não estou de acordo!
Quando se pode considerar um
verdadeiro palhaço?
É o público que faz a descoberta.
Mas há de se tomar cuidado porque ele também é cruel e transforma pessoas muito pequenas
em pessoas muito grandes. Mas
isto é a liberdade de opinião.
Você trabalhou com Fellinni no
filme I Clowns, como foi?
Para mim foi uma experiência
maravilhosa. A minha participação é mínima. Mas todos os meus irmãos participaram. Fellinni
era uma pessoa genial e forte.
Na cena do funeral, quando se
faz a corrida, foi uma tragédia
porque ele nunca parava a cena.
Não tem cortes! E muitas pessoas por quase duas horas correndo. Eu ficava fora, no estúdio
5 da Cinecittá, onde aliás foi o
seu funeral. Esse estúdio é como
um templo, tem uma atmosfera
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impressionante! E não creio que
sinta isso só por-que trabalhei
lá, mas é como uma força mística.
Mas Fellinni tinha um amor
particular pelo mundo circense,
era fascinado! Fellinni era um
sonhador.
Para finalizar
finalizar,, há alguma coisa
que queira falar?
Sim, deve-se fazer o clown utilizando esta maneira clássica, que
é a raiz. Lembrar sempre disso.
Que o clown tem suas raízes.
Deve haver muito respeito pela
clowneria, que fez história. Para
o clown brasileiro: o Brasil tem
uma interessantíssima história
de clowneria, com grandes
clowns, grandes mestres. É preciso recordar isso! É verdade
que tem influências de outros
clowns, mas isso não é uma tragédia, é uma sorte poder aprender de outros.Por último, não
tomar o estereótipo de clown
e de Circo, como o Cirque du
Soleil, que é muito bonito, mas
não é Circo, é outra coisa como
o clown que fala muito, não é
muito clown. Se vai fazer clown,
é como um livro, deve começar
da primeira página!Também gostaria de agradecer a vocês que
vieram até aqui e agradecer
também o meu grande amigo Ricky, o Lume, o Teatro do Anônimo, La Mínima e Circo Zanni.
E por último, muito obrigado ao
meu pai

texto e fotos Duico

ZANNI

texto e fotos Duico
A Cidade de São Paulo teve mais uma
oportunidade de assistir o Circo Zanni
Zanni,
formado pelas companhias La Mínima, Linhas
Aéreas e Circo Amarilho.
O espetáculo estreou em 10 de junho e
ficou em cartaz até 31 de julho, com a lona
montada em um ponto circense tradicional,
no Centro da cidade, mais precisamente na
Rua Augusta, esquina com a Caio Prado.
Uma lona vermelha novinha e iluminada
chamava a atenção daqueles que passavam
pela área. Trata-se de uma área residencial e
esta era a aposta do grupo para que as pequenas, mas aconchegantes
arquibancadas,
estivessem
sempre cheias.
“Queremos
que as pessoas
que moram a-
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qui pela região venham conhecer o nosso
Circo!” – afirmou Fernando Sampaio, do La
Mínima, um dos grupos integrantes do Circo
Zanni.
Mas mesmo que não estivesse em uma
área tão bem localizada,
valeria a pena ir assistir
este ótimo espetáculo.
Com um desfalque importante, o de Luciana Menim, que foi aprimorar-se
na arte dos aéreos no
Canadá, o grupo não
deixou o espetáculo esmorecer e prendeu a
atenção do público por
todo momento.
A impressão que eles deixaram, nessa
curta temporada, é a de que Circo que possui
música ao vivo de fato carrega um toque a
mais, já que a banda dá o clima de quase
todo o espetáculo.
Vida longa ao Circo Zanni

crônica

AS PRESENÇAS DO P
ASSADO
PASSADO

Esse artigo é sobre o circo
e sobre uma história memorável que não pode ser
esquecida. É sobre a primeira escola de circo do
Brasil, que experimentou
transmitir e difundir as
técnicas fora do espaço itinerante, sob um endereço
fixo. Para entender a geração do “novo circo” e
compreender como as artes
circenses estão por aí afora,
é preciso se voltar à própria
história dessas artes!!!
A Academia Piolin de Artes Circenses APAC pode ser considerada como marco,
resultante e parte de um longo processo de
adaptação e manutenção da linguagem circense.
Um processo que nunca termina, e tem como
expressão as diversas manifestações de grupos,
trupes e companhias que conhecemos hoje. É
preciso repensar a interpretação que vem sendo
feita do termo “novo circo”, pois através dos
anos, o circo sempre passou por processos de
transformações e permanências nas formas de
transmissão do conhecimento e produção do
espetáculo; sempre influenciou, foi influenciado
e ainda influencia outros espaços de exploração
artística: o teatro, a dança, o cinema, a televisão,
a música, a rua... O circo sempre esteve
morrendo, e assim, se renovando. Necessitamos
de uma atualização sobre os antecedentes dessa
longa história antes de formar conceitos ansiosos ou verdades equivocadas.

Fundada em 1978, batizada em homenagem
ao palhaço Piolin que dera grande contribuição
para a existência da escola.A Academia funcionou
até meados da década de 1980, sendo a primeira
instituição a oferecer aos “sedentários” a possibilidade de aprender e trabalhar com circo.
Todavia, não foi a primeira vez que a questão do
ensino havia sido pensada, pois desde 1920 existia,
entre os circenses, a preocupação de criar novas
maneiras de ensinar e difundir sua arte fora do
espaço da lona.
Hoje existem diversos circos-escola por
todo o país, projetos de circo social, espaços de
circo lazer, além de malabares e acrobacias nos
sinais vermelhos. Muitas formas de difusão com
objetivos e meios específicos. Existem propostas
que não se voltam apenas para o ensino das
técnicas, entendendo que a linguagem circense
sempre pressupôs uma formação artística em
técnica física, mas também: na representação

teatral, na música, na dança; na construção, manutenção e segurança de montagens e aparelhos; na
negociação de cachês; no conhecimento de história do circo e do teatro, valorização do trabalho
artístico, entre outras coisas. E se é assim, diferente mas como sempre foi... Não existirá aí,
além de tudo, um ciclo cultural sendo renovado?
Para descobrir isso é preciso analisar toda a trajetória da Academia
Academia, desde sua fundação até seu
fechamento. E seguir analisando e relativizando
com cuidado nossa percepção para a curta realidade alcançada por nossos olhares.
Daí, para juntar tudo: comecemos por descobrir como, de onde e de que forma surgiram
essas tendências que andam perambulando por aí.
Uma pesquisa sobre a trajetória de nossa primeira
escola de circo - manifestação explícita desses
primórdios! – orientada para contextualizar esse

Emanuela Rodrigues
artista, estudante e curiosa
emanuela@palcoaberto.com.brr

processo junto ao próprio desenvolvimento histórico das artes circenses e o surgimento de outros projetos de ensino dessas artes, servirá para
conhecer mais sobre a nossa atualidade. É exatamente por isso que resolvi, há dois anos atrás,
começar essa pesquisa e chegar hoje para contar
para vocês que ela existe, está em desenvolvimento
e é importante pra caramba! Hoje, Erminia Silva
percorre comigo essa jornada, e nós aceitamos e
precisamos de colaboração e apoio! Verônica
Tamaoki, ex-aluna da Academia
Academia, começa agora a
compartilhar idéias e imagens... Entrevistas estão
sendo realizadas e, se você tem registros, fotos,
lembranças ou informações sobre a Academia Piolin de Artes Circenses... que tal dividir essa nossa
história com o mundo todo?! E assim vamos em
frente, conscientes do que já foi feito para não
perdermos tempo reinventado a roda

Erminia Silva é historiadora doutora, quarta geração
circense no Brasil, filha de Barry Charles Silva
mina.silva@uol.com.br

por Cristiano Rezende
No dia 26 de maio de 2005, quinta-feira, ± 8 da manhã, cheguei em Klagenfurt, Carintia,
estival Austríaco de Malabar
es nos últimos cinco
Áustria, a cidade que hospedou o 16º FFestival
Malabares
anos, precisamente Viktring um bairro um pouco fora da cidade nas montanhas, a cerca de
20 minutos do centro, em uma escola chamada Bundesrelgymnasiun.
Bundesrelgymnasiun
Uma escola espetacular! Com dois lagos, um
ginásio, uma área de camping para umas 1000 pessoas, uma igreja, e a parte térrea onde aconteceram os workshops, além de um restaurante com
uma boa comida típica austríaca.
Organização
Como o Festival é realizado no mesmo lugar
há alguns anos, parecia que todos estavam em casa.
Todas as portas abertas 24 horas, sem segurança
para conferir sua credencial, um boton que não
era necessário usar. Uma refeição e uma bebida
grátis, quartos separados para famílias com crianças, duchas e banheiros limpos.

Workshops
Como havia só um local onde eram realizados os workshops de malabares, a partir das 10
da manhã já estavam todos reunidos em um
gramado com árvores. Os workshops seguiram
até as oito horas da noite com uma grande
variedade. Des-taque para os dedicados às crianças,
como de mo-nociclo, e um de variações de mills
mess com 4 bolas com o francês Sebastien Mabille,
residente na Austria, com um conhecimento
aprofundado em siteswap e mill´s mess. Outro
workshop foi o de multiplex com até 7 bolas ministrado pelo austríaco Richard Kahling. Excelentes execuções dos truques! Passe avançado com
Cris nosso conhecido alemão que estava na Convenção de Porto Alegre, 4 bolas e 4 mãos um
workshop que ensinava muitas variações e possibilidades de passes e roubadas com duas pessoas
e apenas 4 bolas. Um dos últimos foi o de troca
de diabolos, foram aplaudidos quando trocaram 4.
Open stage
Aconteceu as 21:00 a céu aberto, apresentado por dois organizadores do Festival. A primeira apresentação foi de uma criança de uns 10
anos fazendo rolo e jogando três facões. Depois
um show de dança com 10 adultos e 10 crianças.
Mais tarde, um espetáculo realizado por quatro
pessoas e apenas três bolas baseado em seus estudos teatrais e Christofer um austríaco fazendo
a trilha sonora com seu digeridoo.
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Parada & Competição
Fez um dia maravilhoso para a parada no centro da cidade de
Klagenfurt, destaque para os malabaristas fazendo passes com 6
pessoas sobre uma fonte e uma criança andando com um monociclo
também em cima da fonte. As competições foram todas bem
divertidas, como por exemplo: jogando três bolinhas o competidor
tinha que passar por debaixo de uma corda que abaixava cada vez
mais, gladiador com duas pessoas atadas pelos pés e 5 bolas
equilibrando em um pé só. Havia um número inesperado de espectadores, já que na praça escolhida para as competições também
acontecia uma feira de carros antigos.
Public show
Última noite do Festival , o Public Show contou com a presença
de umas 200 pessoas de Klagenfurt e mais os participantes do
Festival, o apresentador dessa noite é o músico da noite passada
Chistofer. O primeiro número foi de uma criança quebrando tudo
na ginástica olímpica, na sequência Hannah Kreisz e Marijan Raunikar,
uma dupla de dragão chinês fazendo take out com 3 e 4 bolas,
sincronia e figuras perfeitas, depois cada um fazia sua própria
rotina com bolas, Hannah Kreisz baseava seu espetáculo em starts
e multiplex com 4 e 5 bolas e saltos acrobáticos, Marijan Raunikar
fazendo loops, swings e siteswap com 3 e 4 bolas, Franz Santner
fazendo o público delirar com seu chapéu, em uma apresentação
bem madura. Miker Husemann e Stephanie um dupla acrobática não
muito tradicional, onde o ponto forte eram figuras comicas. Para
continuar o Public Show um show completo de fogo com os
organizadores do Festival of Fire Arts, poi, devil stick, bastões,
câmbio de tochas e uma luta de espadas tudo de fogo e para fechar
com chave de ouro o apresentador Christofer fazendo 1 e 2 bastões
de fogo, uma noite realmente quente e entusiasmada pelas duas
partes (público e artistas).
O Festival
Concebido em quatro
dias de sol, proporcionando belíssimas práticas
ao ar livre, uma precisão
incrível com o programa,
uma organização sempre
disponível, uma estrutura
excelente para a família
(atraindo os pais, atraem
seus filhos), um festival
realizado por malabaristas apaixonados pelo que
fazem, respeito e educação para participantes, e
uma pré-organização.
Todos esses ingredientes
juntos fizeram deste, um
ótimo Festival
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Faça

PASSE

por Marquinhos

Passe, Cambio, Troca... todos esses nomes significam a mesma coisa:
malabares em grupo. Fazer malabares em duas ou mais pessoas abre
um mundo aparte no universo do malabarismo.
Passe é possivel com qualquer aparelho de malabares, pois nada
mais é do que uma ideia de tempos, de como se manter objetos no ar.
Então seja claves ou outro aparelho, o que vale é endender como as
coisas acontecem.
É fundamental ter um domínio prévio do jogo individual para
aprender passes, mas, é uma técnica acessível a qualquer malabarista
determinado. É um ótimo treino, pois trabalha a agilidade e o improvisso
que um malabarista necessita.
O LANÇAMENTO
O modo correto de lançar a
clave é utilizando o movimento do
braço inteiro, a clave deve quase
que tocar o joelho momentos antes
de ser lançada.
Treine com uma clave lançar
e receber. Lance em linha reta, do
seu braço direito para o esquerdo
do outro malabarista
5 CLAVES, 2 PESSOAS
Executando esse mesmo lançamento reto, da direita para a
esquerda, jogue três claves enquanto a sua frente o outro
malabarista aguardo com uma clave
em cada mão, assim que voce lançar
ele deve dominar as três claves
enquanto agora você aguarda.
Aos poucos acelere! Tente
logo que receber, já lançar.
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TEMPO QUATRO

DIAGRAMA
CAUSAL

Popularmente chamado de tempo 4, é
considerado um tempo
básico.
Consiste em uma
lançamento de passe
seguido de três
jogadas individuais.
Comece primeiramente erguendo as
claves, ou fazendo
algum outro movimento para sincronizar o
primeiro lançamento.
É importante este
momento ser marcado
para facilitar o
aprendizado.
Tenham paciência,
a concentração e
perseverança tem que
ser dos dois! Depois
de algum treino é
possivel fazer muitas
brincadeiras neste
tempo.

PREPARA

PASSA
1

JOGA
2

JOGA
3

JOGA
4

OUTROS TEMPOS
Existem muitos
tempos e modos de se
fazer passe. O estudo
do siteswap e do Diagrama Causau podem
ser utéis! (ver pag. 6).
Alguns outros
tempos: 2, 3, PassaPassa-Joga e 1.

PASSA
1

JOGA
2
. . .
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NOTAS
PROIBIÇÃO DE ANIMAIS EM
CIRCOS NO MUNICÍPIO PAULISTA

DIA MUNDIAL DO MALABARISMO
18 DE JUNHO

Duico

Ex-vereador do PSB paulista, Roger Lin
havia apresentado o projeto de lei nº 862, do
ano de 2003, em que proibia “...a utilização de
animais de qualquer espécie em apresentações
de circos e congêneres...” em São Paulo. Mas o
projeto foi vetado pela prefeita da cidade na
época, Marta Suplicy (PT).
Seguindo os trâmites legais, o projeto
retornou à Câmara Municipal de São Paulo no
dia 15 de junho deste ano e desta vez o veto foi
derrubado.
Com a publicação em 12 de julho passado
no Diário Oficial, a lei agora nº 14.014 de 30 de
junho de 2005, entrará em vigor na segunda feira,
dia 10 de outubro (90 dias após a sua publicação).
A partir de então, qualquer Circo que realizar
apresentações com animais poderá ser multado
em mil e quinhentos reais. Se houver reincidência esse valor é dobrado, podendo até mesmo
haver a cassação da licença de funcionamento
do Circo.

Luisa Horta

O Dia Mundial do Malabarismo em Belo Horizonte foi comemorado com uma programação intensa realizada no Mercado Distrital Santa Tereza. Promovido pelos grupos El Individuo, Contraposto e
pelo malabarista Rafa Rafa, o evento contou com a
presença de duzentas pessoas entre malabaristas,
artistas e curiosos. Rafa Rafa, Ivani e João deram
início às atividades ministrando oficinas de três bolinhas e pernas de pau. Às 16h00 horas o tradicional
lançamento abriu a série de jogos e recordes, acompanhada por uma platéia atenta e participativa.
O Palco Aberto, principal atração do Dia, foi
apresentado pelo carismático palhaço e mímico Rodrigo Robleño.Os artistas fizeram duas horas de
espetáculo com aéreos, malabares, acrobalance, bboys, palhaços e bicicross. Até o Senhor Palhaço
participou com um número de cigar box, divertindo
o público no intervalo para a passagem do chapéu.
O show teve a colaboração de Igor como coordenador de palco, e do DJ Rato como operador de
som, que desde o começo animava a festa com muito
soul, electro e drum´n bass, entre outros.
Encerradas as apresentações, Leo compositor
de música eletro-eletrônica e estudante do curso
de música da UFMG e seus sintetizadores embalou
a desmontagem do palco com sons eletrônicos. A
produção bem organizada e pontual contou com o
apoio do comércio local e prometeu dar continuidade aos projetos voltados para a arte circense.
Aguardem!

7ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE MALABRES E CIRCO
Em Betim 2004 foi decidido que São Paulo será a sede
da próxima Convenção Brasileira de Malabares e Circo. Já
existe um grupo responsável pela produção deste evento
tão importante. A data em vista é de 11 a 15 de novembro em
função do feriado nacional do dia 15 de novembro, porém
ainda não está confirmada. Mas, é certo que acontecerá, e
pela motivação da organização será uma das melhores.
Fiquem atentos no site www.palcoaberto.com.br e na
lista de discussão juglebrasil@yahoogrupos.com.br
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Acontece

JOGANDO NO QUINT
AL – Dia 05,
QUINTAL
06 e 07 de agosto e 02,03 e 04 de
setembro; sex. e sáb. às 21h00 e dom.
às 19h00, Rua Professor Vicente
Peixoto, 50 – Altura do 1600 da Corifeu
de Azevedo Marques – SP
tel. 3672.1553; R$ 15,00
www.jogandonoquintal.com.br
RISOS DE SÁB
ADO A NOITE – Dias
SÁBADO
27 de agosto e 24 de setembro às
19h00, Rua Professor OnofrePenteado
Jr., 51 – Planalto Paulista – SP
el. 5583.3151 ou 9327.7780
www.claestudio.com.br
SARAU DO CHARLES – Dias 20 de
agosto e 17 de setembro, das 23h00 às
5h00 Rua Harmonia, 921 – Vila
Madalena – SP; tel. 3031.4946; R$ 10,00
www.rasodacatarina.com.br
CABARÉ DO SEMENTE – Dia 06 de
agosto às 19h00, Av. Santa Isabel, 2070
Barão Geraldo, Campinas - SP
tel. 19 3289.8011; R$ 12 e R$ 6

BICHOS DO BRASIL com CIA. PIA FRA
US Todo
FRAUS
sáb. e dom. 16h00. Até final de agosto. Tuca Arena,
R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes SP
tel. 11 3670-8455 - R$ 10 e R$ 20

EM CARTAZ

APRESENTAÇÕES

CIRCO NO BECO – Dia 07 de agosto
às 17h00, Rua Belmiro Braga, esquina
com Rua Luis Murat
Vila Madalena – SP; entrada no chapéu
www.circonobeco.com.br

T
CHAPEUZINHO VERMELHO com CIA. LE PLA
PLAT
DU JOUR – Todo sáb. e dom. às15h00 até 09/10 e
OS TRÊS PORQUINHOS com CIA. LE PLA
T DU
PLAT
JOUR – Todo sáb. e dom. às 16h00 até 09/10.
Cultura Inglesa/Pinheiros, Rua Deputado Lacerda
Franco, 333, Pinheiros SP; tel. 3039-0553 - R$ 10
e R$ 20
IRMÃOS BECKER - todos os dom. de setembro às
15h00. Pq. do Ibirapuera, Marquise com Al. dos
Namorados; tel. 9992.1487 - Entrada ao chapéu

CURSOS E OFICINAS

O CORPO E O EST
ADO NO JOGO DO
ESTADO
PALHAÇO – Ministrado por Silvia Leblon
(Spirulina) a partir do dia 5/08, todas as sex. das
14h00 às 17h00 – R$ 120,00 e ESGRIMA
CLÁSSICA – Ministrada por Marcelo Ferrato.
Todas as seg. e qua., das 20h00 às 21h00 e sáb.
das 10h00 às 12h00. – R$ 80,00. Rua Harmonia,
921 – Metrô Vila Madalena – SP; tel. 3031.4946;
www.rasodacatarina.com.br
CURSO DE TÉCNIC
AS DE MALAB
A-RISMO
TÉCNICAS
MALABA-RISMO
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

FESTIVAIS

III FESTIV
AL MUNDIAL DE CIRCO DO BRASIL
FESTIVAL
De 10 a 14 de agosto, Belo Horizonte/MG
www.fmcircodobrasil.com.br

II FESTIV
AL DE CIRCO DO BRASIL
FESTIVAL
De 27 a 30 de outubro, Recife/PE
festivaldecircodobrasil@yahoo.com.br

28TH EUR
OPEAN JUGGLING CONVENTION
EUROPEAN
De 14 a 20 de agosto, Ptuj - Slovenia
www.ejc2005.com

7ª CONVENÇÃO BRASILEIRA DE
MALABARES E CIRCO
De 11 a 15 de novembro, São Paulo – BR.
(data a confirmar pela organização)

5-3-1 FESTIV
AL OF NEW JUGGLING
FESTIVAL
De 21 a 23 de outubro, Helsink – Finlândia
www.531festival.com

ESCOLAS DE CIRCO
CEF
AC - CENTR
O DE FORMAÇÃO
CEFA
CENTRO
PR
OFISSIONAL EM AR
TES CIRCENSES
PROFISSIONAL
ARTES
R. Girassol, 323 - Vila Madalena
São Paulo/SP – tel. 3812.1676
cefac@galpaodocirco.com.br
CIRCO ESCOLA PIC
ADEIR
O
PICADEIR
ADEIRO
Av. Cidade Jardim, 1105 - Jardins
São Paulo/SP - tel. 3078.0944
www.picadeirocirco.com.br
GALPÃO DO CIRCO
Rua Girassol, 323 – Vila Madalena
São Paulo/SP - tel. 3812.1676
www.galpaodocirco.com.br
NA
U DE ÍC
AR
OS
NAU
ÍCAR
AROS
Rua Guaipá, 1380 – Vila Leopoldina
São Paulo/SP - tel. 3836.3708
www.naudeicaros.com.br

ESCOLA NA
CIONAL DE CIRCO
NACIONAL
Praça da Bandeira, 4 – Praça da Bandeira
Rio de Janeiro/RJ - tel. (21) 2273.2144
escolacirco@funarte.gov.br
SP
ASSO ESCOLA POPULAR DE CIRCO
SPASSO
Av. Francisco Sá, 16 - Prado
Belo Horizonte/MG - tel. (31) 3275.1205
spasso@gold.com.br
ESCOLA PICOLINO DE AR
TES DO CIRCO
ARTES
Av. Otávio Mangabeira s/nº Pituassú
Salvador/B
A - Tel. (71) 363.4069
Salvador/BA
apicolin@terra.com.br
ESCOLA DE CIRCO CIA DO CIRCO
Rua Luis Vicentin Sobrinho, 225
Barão Geraldo - Campinas
São Paulo/SP Tel. (19) 32891934
www.ciadocirco.hpg.ig.com.br

ENCONTROS DE MALABARES
ENCONTR
O PPA
AULIST
A DE MALAB
ARES
ENCONTRO
ULISTA
MALABARES
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
A DE MALAB
ARES
ENCONTR
OC
ARIOC
CARIOC
ARIOCA
MALABARES
ENCONTRO
Todas as 2ª feiras, 18h00 – no CENTRO
INTERATIVO DE CIRCO Fundição Progresso,
nº 20 – RJ – tel. (21) 2210.3324
ENCONTR
OS MINEIR
OS DE MALAB
ARES
ENCONTROS
MINEIROS
MALABARES
Todas as 6ª feiras, das 18h00 ÁS 22h00, no
SPASSO ESCOLA POPULAR DE CIRCO, Rua
Francisco Sá, n° 16 – BH e todos os sábados,
das 15h00 às 20h00, no MERCADO
DISTRITAL DE SANTA TEREZA, Rua São
Gotardo, 273, Santa Tereza - BH.

ENCONTR
OB
AIANO DE MALAB
ARES
ENCONTRO
BAIANO
MALABARES
Todas as 4º feiras, das 16h00 às 19h00, Passeio
Público – Centro – Salvador, BA – tel. (71)
329.0015
ENCONTR
O DE SÃO BERNARDO DO
ENCONTRO
CAMPO/SP DE MALABARES
Todas as 3º feiras, 18h00 – Paço Municipal –
São Bernardo do Campo – SP
ENCONTR
O CEARENSE DE MALAB
ARES
ENCONTRO
MALABARES
Todas os domingos, a partir das 18h00, Praça
Portugal – próx. ao metrô Aldeota – Fortaleza
– CE – tel. (85) 8806.3589
ENCONTR
O
CURITIBANO
DE
RO
MALAB
ARES
–
MALABARES Todas as terças, a partir das
14h00, Praça Osvaldo Cruz – Curitiba – PR.

O espaço está aberto! Envie informações sobre
acontecimentos de malabares
malabares, circo e arte de rua
rua.
revista@palcoaberto.com.br
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Indicações
Indicações
BLUE BREAK BEA
T S VO L . 1
AT
Essa seleção de vários artistas da Blue
Note Records foi lançada em 1993 e
já possui vários outros números.
Nesse primeiro número apenas duas
músicas possuem vo-cal, de resto todas são
instrumentais. Para aqueles que querem aprofundarse um pouco mais nesse estilo de música, esse disco
é um “mapa da mina”. Desta-ques para Richard
Groove Holmes em Grooving With Mr. G que traz
que usa e abusa do lendário órgão Hammond e o
som extremamente dançante e empolgante, Sookie
Sookie de Grant Green. Não deixe de ouvir também
os outros volumes. Com certeza uma ótima trilha
sonora para seus treinos!

‘

O FFA
ANT
ASMA DO CIRCO
TA
Verônica Tamaoki - Um livro que
mistura ficção com personagens e
casos reais acontecidos no mundo
circense. Alice Guilhermina Luande é o “fantasma do circo” mas,
na verdade não tem nada de
fantasma, e sim de “alma do circo”.
Dizem as “más línguas” que Alice realmente existiu
e saiu do Circo por um grande amor. Apesar de
infeliz, sua gravidez trouxe um novo alento a sua
vida. Porém após três meses do nascimento, seu
filho morre; ela não agüenta o golpe do destino e
vem a falecer também. No livro ela retorna à lona
após sua morte para proteger àqueles que vivem
sob ela, inclusive Benjamin de Oliveira e Piolin. Nessa
emocionante história muitos nomes históricos
aparecem e fazem com que o leitor aprenda um
pouco mais sobre a história do Circo Brasileiro e
principalmente como é a vida em um Circo.
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por Duico

AMORES DE COLEGIAL
Buster Keaton
está genial
neste filme,
onde interpreta Ronald,
um brilhante
aluno que não
consegue se entender com
os esportes e para conquistar
o grande amor de sua vida,
Mary , tem que demonstrar
um ótimo desempenho esportivo já que ela gosta de
atletas. A seqüência de cenas
em que Keaton treina em um
complexo de atletismo é uma
das mais hilárias do cinema.
Outro ponto muito interessante é a cena em que, para
pagar seus estudos, Buster
Keaton tem que trabalhar em
uma lanchonete e demonstra
todo o seu potencial “executando truques” de flair. Apesar de filmado em 1927 e da
qualidade da imagem não ser
muito boa, o filme vai deixar
a platéia extasiada de tanto rir,
William Perry dá o clima com
a trilha sonora executada
apenas com um piano, Enfim,
uma brilhante interpretação
de Keaton , o homem que
possui o rosto menos expressivo, mas os olhos mais
expressivos do cinema.

Painel Aberto
ENC

revista@palcoaberto.com.br

A Escola Nacional de Circo foi criada em
1982 por Luiz Olimecha e Orlando Miranda, para
atender a artistas oriundos ou não de famílias circenses, estando situada no centro do Rio de Janeiro, com cursos regulares com duração de quatro anos, além de reciclagens para profissionais
com duração de três meses. O ensino na ENC
tem caráter tecnicista e é calcado na formação
tradicional, explorando números de alto nível
técnico e muitas vezes até extintos, além disso é
uma escola totalmente gratuita, subsidiada pelo
Governo Federal através da FUNARTE (Fundação
Nacional de Arte). Por estes motivos a ENC é
hoje uma das principais escolas de circo da
América Latina e tem enorme representatividade
dentro e fora do Brasil.
Infelizmente a ENC vem passando por muitas dificuldades nos últimos anos, refletindo as
péssimas condições em que se encontra o fomento
da cultura e do ensino público em nosso país,
some-se a isso mais de 8 anos em que foi mal
gerida por uma gestão que deixou que a escola
caminhasse para sua atual situação.
Atualmente enfrentamos uma greve geral
do Ministério da Cultura, que já dura mais de três
meses, reivindicando aumento salarial dos funcionários, plano de carreira e melhor condição de
trabalho, é bom lembrar que este é um movimento
legítimo e de extrema necessidade para a melhoria
das condições de trabalho e ensino no Brasil.
A ENC conta hoje com apenas 5 professores
oriundos de famílias tradicionais que se dedicam

e se desdobram para atender cerca de 130 alunos.
As condições de conservação e manutenção dos
aparelhos é muito preocupante e a maior parte
deles está indisponível para o uso.A qualidade artística dos espetáculos decaiu nos últimos anos e
o espaço físico é escasso devido á sua má conservação.
Felizmente o reflexo da última coordenadoria de Circo da FUNARTE, nos apresentou soluções bastante significativas.
O diálogo com o novo diretor Zezo Oliveira
tem sido bastante produtivo e esclarecedor. Segundo a direção, novos materiais já estão sendo
comprados e já foi feita a contratação de 8 novos
professores oficineiros, pelo período de dois meses renováveis.
É importante compreender que a Escola
Nacional é um centro de referência das artes Circenses e deve, como tal, fomentar pesquisas, discussões e trocas de conhecimentos com profissionais da área, sem abrir mão de ser uma escola
voltada para a excelência técnica.
Esperamos que a ENC prossiga no caminho
para a modernização de seu ensino e de suas estruturas, formando artistas com excelência e pioneirismo trazendo assim o devido respeito e valorização da arte circense no Brasil.

Lucas Moreira
Aluno,Artista e integrante do Grêmio da ENC
circomoreira@yahoo.com.br
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Obrigado por ler

i magem do livro Die Kunst Der Jonglerie - Karl Heinz em que Bobby May
cumprimenta Anthony Gatto, após apresentação em Cleveland , no ano de 1981

