


Teatro Santa Isabel
Praça da República, s/n, Santo Antônio.

Tel: 81 3355.3322

Teatro Apolo
Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife.

Tel: 81 3355.3321 e 81 3355.3319

Teatro Hermilo Borba Filho
Av. Cais do Apolo, s/n, Bairro do Recife
Tel: 81 3355.3321 e 81 3355.3319

Paço Alfândega
Rua da Alfândega, nº35, Bairro do Recife
Tel: 81 3194.2100

Vendas nas bilheterias
dos teatros e pelo site:

www.festivaldecircodobrasil.com.br

mais informações 81 3441.1241

Valores: R$20,00 (inteira)
e R$10,00 (meia)

Quem tem direito à meia-entrada?

Estudantes, crianças até 10 anos,
professores e maiores de 60 anos. 

*Atenção: é imprescindível a apresentação
de um documento comprovatório no ato
da compra e também na entrada do teatro.
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Produção Técnica – Sávio Uchoa

Técnico Circense – Boris Trindade

Produção logística – Tiane Souza

Cenografia – Antônio Guido

Produção de Objetos – Ronaldo Uchoa

Equipe Técnica Externa – Lupa, Lenilson e Assis

Curadoria:

Danielle Hoover

Ellyne Peixoto

Karina Hoover

Helena Figueiroa

Equipe de Comunicação:

Assessoria de imprensa – Maira Viana

Design e arte – André Menezes
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Imagens – Thito Borba
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com a realização do Festival de Circo do Brasil.



O Festival de CirCo do Brasil teve sua primeira edição no ano 
de 2004 em Recife, realizado pela Luni Produções, com o 
patrocínio da Petrobrás – que mantém sua parceria com o 

evento, ano a ano, até o presente momento.
De lá pra cá, o projeto amadureceu, ocupando os teatros, polos 

de cultura, parques, escolas públicas e outros espaços da cidade do 
Recife e Região Metropolitana, o festival abriu as portas para espe-
táculos de diversos estilos e nacionalidades de maneira democrá-
tica e acessível se tornando um espaço que promove o intercâmbio 
cultural entre artistas, produtores, técnicos, estudantes e o mais 
variado público.

Até o momento, o Festival de CirCo do Brasil realizou: 524 apre-
sentações, recebeu 220 atrações, ocupou 165 espaços, alcançando 
um público de aproximadamente 500 mil pessoas. Ao longo de suas 
edições o evento foi consolidado na agenda cultural de Pernambu-
co e do Brasil, como referência na arte circense brasileira.

Integrante da rede de Difusão e Fomento em circo no país, o 
Festival de CirCo do Brasil promove anualmente o intercâmbio 
entre artistas, estudantes, técnicos, pesquisadores e produtores, 
alcançando ao longo de suas edições importantes parcerias nacio-
nais e internacionais, comprovando a viabilidade e a importância 
do evento: Ministério da Cultura, Funarte, Consulado e embaixa-
da da França e Espanha, Institut Français e instituições educacio-
nais como a La Granierie (FRA), La Tohu (Canada), Cirka (Helsinki), 
Central de Cirque (Espanha), (EPC) Escola Pernambucana de Circo, 
(ENC) Escola Nacional de Circo e (CV) Circo Escola Crescer e Viver.

O evento realiza também turnês nacionais estreando espetácu-
los que são referência mundial nessa arte, dotados de técnica, ou-
sadia e arrojamento cênico, despertando um novo olhar para o Cir-
co no Brasil. Já se apresentaram no festival durante onze edições 
artistas e companhias da França, Espanha, Itália, Estados Unidos, 
Uruguai, Colômbia, Inglaterra, Bélgica, Argentina, Chile, México, 
Canadá, Polônia e Dinamarca, além dos principais representantes 
do circo brasileiro.

Com os temas “Da França para o Brasil, “A diversão vai quebrar 
a sua rotina” , “Somos todos brincantes”, “Mais circo impossível” , 
“De Ponta a cabeça” e “Clássico dos Clássicos”, entre outros “mo-
tes”, o festival vem formando plateias e  construindo um novo olhar 
sobre a arte circense no Brasil.

Esse ano, o Festival de Circo completa 13 anos de existência, 
com uma rede de relações profissionais e afetivas com artistas e 
companhias do mundo todo, o respeito do público sempre presente 
nas plateias e mais, muito mais a realizar... porque seu picadeiro é 
palco e alegria pro mundo inteiro!

Festival
de Circo
do Brasil:
A Trajetória
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Clássicos
dos Clássicos

Definir algo como clássico é uma tarefa árdua, especialmente 
quando se trata de uma arte milenar como é a circense, tão 
rica imageticamente e extremamente presente no imaginário 

popular desde os primórdios da história da humanidade.
É preciso também levar em consideração que o conceito de “clás-

sico” tem várias formas de interpretação como, por exemplo: fazer 
menção a algo “mais erudito” em contraposição ao “popular”; sugerir 
que algo é “mais antigo” e, por isso, “mais tradicional” do que “o novo”; 
ou simplesmente sinalizar algo como genial, capaz de servir como re-
ferência em seu meio e sua época.

   E o Festival de CirCo do Brasil, em sua décima terceira edição, 
desponta no campo das artes do gênero justamente com essa propos-
ta de trazer aos palcos companhias e artistas que são referência, cada 
um com seu estilo e linguagem, chancelando um modo engenhoso e 
autoral de “fazer circo”.

Dessa forma, a programação dos treze dias 
de evento englobará nomes de tradição e 
também aqueles que passeiam por um uni-
verso circense mais experimental, conectado 

Paolo Nani (esq.), Oren Schreiber (dir. acima) e Loïse 
Haenni (dir.) são atrações desta edicão do Festival.

com a atualidade. 
Dentro dessa ideia, o Festival se propõe a 

fazer um exercício contínuo de buscar o en-
tendimento “do novo” em constante diálogo 
com as bases estruturais da linguagem como 

o risco, a memória afetiva e a correlação 
com as demais correntes artísticas.

O caráter de ser também um polo de 
intercâmbio entre circenses de várias na-

cionalidades faz do Festival um celei-
ro de pesquisas e trocas ligadas às 

técnicas circenses e gags clássi-
cas dos palhaços, evidenciando 
as relações entre o clássico e 
o contemporâneo nas cons-
truções dialéticas em meio às 
diferentes e numerosas pos-
sibilidades artísticas.

Além disso, o evento 
mantém a função social de 

manter viva a discussão 
sobre que caminhos e al-
ternativas de produção 
poderiam favorecer os 

Onde as convenções temporais se apagam, estão juntos memória e 
invenção, o sabor do passado e as possibilidades do contemporâneo.

Festival de Circo do Brasil 2017 | Clássicos dos Clássicos4



artistas locais e quais os meios para fomentar 
espaços de experimentações que dialoguem e 
ampliem a criação circense.

Permeado pelo desejo de se manter conec-
tado com o circo produzido em Pernambuco e 
suas memórias afetivas, destacando-se como 
um importante polo do pensamento e da re-
flexão sobre o universo do gênero no Brasil, 
o Festival de CirCo do Brasil 2017 apresenta 
os Clássicos dos Clássicos, apostando em re-
pertórios notáveis apresentados por artistas e 
companhias de linhagem super clássicos, no-
vos clássicos e inclassificáveis.

super clássicosnovos clássicosinclassificáveis
Entendendo que uma obra circense é o resul-

tado de infinitas combinações entre caminhos 
dramatúrgicos, formatos, experimentações ar-
tísticas, linguagens e habilidades, sobressaem-
-se dois aspectos sagrados e quase imutáveis, o 
encontro com a plateia e a ocupação do espaço 
público. Talvez a junção destes dois elemen-
tos seja o caminho de criação dos “clássicos 
dos clássicos” que aportarão nos picadeiros 
do Festival de Circo do Brasil este ano a fim de 
estreitar os laços entre artistas e espectadores, 
renovando assim o protagonismo de ambos na 
construção do circo atual.
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Espetáculos
nacionais e 
internacionais!

Apresentações 
circenses gratuitas!

Exposições com
temática circense

Exibição de filme com temática circense!

Lançamento
de livro

Intercâmbio
cultural | Oficina

Santa Isabel
Hermilo Borba Filho
Apolo

Com artistas de repercussão nacional:

Com shows de:

Além de nomes internacionais do universo circense:

Circo Dux • Piccolo Circo • La Cascata Cia. Cômica • Trupe Carcará
Cia. do Relativo • Namakaca • Cia. LaMinima • Cia. dos Palhaços

Silvério Pessoa • SaGrama

Circo Pitanga (BEL) • Paolo Nani (DIN)

Chacocachi e Maku Fanchulini (ARG)

Teatros:

A programação do Festival
de Circo do Brasil este ano inclui:

Ocorrerão em comunidades, hospitais, 
escola públicas e espaços públicos
como os parques da Jaqueira e Santana.

O paulistano Guilherme Pires e o 
pernambucano Raoni Assis
expõem suas obras

“Minha Avó Era Palhaço”

A bela obra “Manual e Guia do Palhaço de 
Rua”, do palhaço Chacovachi (ARG) será 
lançada durante o Festival.

Entre estudantes locais, nacionais e 
internacionais — continuidade do projeto
Circus Incubactor | Circus Next Lab.
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Piccola Memória é um espetáculo ingênuo e poético, em formato 
clássico de circo-teatro e variedades. Realizado por uma peque-
na companhia circense, tipicamente brasileira, as tradições do 

gênero e a produção artesanal se somam a referências de circo, dança, 
música e teatro.

Dividido em duas partes, o Piccola Memória resgata as conexões afe-
tivas coletivas construídas dentro e fora das lonas de circo do país! Na 
primeira parte, uma trupe ensaia uma peça de circo-teatro. Através das 
lembranças das personagens, a memória do circo do século passado é 
evocada e emociona quem assiste. 

Piccola
Memória
Piccolo Circo // São Paulo-SP

Ficha técnica

Direção do Circo-Teatro: Fernando Neves

Elenco: Carlos Cosmai, Erica Stoppel, Fernando Paz,

Lu Viacava e Marina Bombachini

Elenco Convidado: Marcos Porto, Nereu Afonso e Ronaldo Aguiar

Concepção da Trilha Sonora: Rodrigo Zanettini e Vinicius Poiltano

Direção Circense: Rosane Almeida

Na segunda parte, um ca-
baré de variedades circenses dá espaço 
ao diálogo entre a linguagem dos picadeiros do pre-
sente e do passado.  Em cena, uma bailarina, uma trapezista, um 
homem forte, uma dupla de palhaços e de músicos integram o elenco 
deste pequeno circo. 

No programa musical estão presentes a valsa, o choro, o maxixe e o 
blues – ritmos muito apreciados no início do século, quando o circo era 
recheado de glamour e beleza. A música ao vivo e o tom de época, em 
sépia e cinza, ajudam a compor a atmosfera do espetáculo convidando 
todos a mergulharem nesse universo!

Dramaturgia: Nereu Afonso

Direção dos Palhaços: Fernando Sampaio

Direção de Arte: Dani Garcia

Direção Musical: Marcelo “Beba” Zanettini

Técnica: Michel Cosmai e Felipe Ricardo de Oliveira

www.facebook.com/piccolocircoteatro/

Espetáculos

Quinta e Sexta, 5 e 6/10, 20h

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Duração: 70min

Indicação: 8 anos8
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Sem a utilização de um texto como base narrativa, mas através 
de um roteiro baseado em magias, técnicas circenses e números 
musicais, o grupo LaMínima utiliza a arte do palhaço em pro-

saicos números de forte gestualidade. No palco, o figura do palhaço, 
como observador crítico do comportamento humano, o torna um poe-
ta da ação, fazendo com que o público não deixe de rir de si mesmo.

A la Carte
LaMínima // São Paulo-SP

Ficha técnica

Direção: Leris Colombiani

Roteiro: Paulo Rogério Lopes

Direção de Atores: Carla Candiotto

Elenco: Fernando Sampaio e Filipe Bregantim

Trilha Sonora: Domingos Montagner

Técnica de Luz: Renata Fongaro

Técnica de Som: Luana Alves

O espetáculo acontece na periferia de um 
subúrbio perdido no espaço e no tempo. Os dois 
personagens em cena revelam as peculiarida-
des da convivência nesse lugar onde o conforto 
passa longe e a segurança desconhece o ende-
reço. Por vezes, percebe-se a existência de vida 
fora daquele ambiente devido a algumas inter-
ferências sonoras. Um deles mostra-se muito 
tenso, um feixe de nervos obrigado ao constante 
exercício do controle para não estourar, o que o 
torna o mais caprichoso dos dois. O outro, dono 
de uma lógica peculiar, de tão conformado beira 

Figurinos e Adereços: Inês Sacay

Iluminação e Assistente de Cenografia: Liu Koseki

Assistência produção Chai Rodrigue

Direção de Produção e Administração: Luciana Lima

Produção Executiva: Priscila Cha

www.laminima.com.br

a estupidez, mas algo os une como a verdadei-
ros irmãos: a fome, quer seja ela de alimento, de 
dignidade e até de poder. 

Neste terreno impreciso, onde da mesma 
fonte brota o alimento e a arma letal, a fanta-
sia se mostra tão fundamental quanto o trigo 
na composição de um prato que possa saciar 
a fome, tanto das formigas quanto das cigar-
ras. Até que seja novamente despertada.

Sábado e Domingo, 7 e 8/10, 17h

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Duração: 60min

Indicação: 8 anos8
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Paolo Nani, ator, diretor artístico e acla-
mado palhaço, nascido na Itália e natu-
ralizado dinamarquês, volta à progra-

mação do Festival de Circo do Brasil este ano 
com o espetáculo Jekyll On Ice, que retrata as 
aventuras e desventuras de um curioso sor-
veteiro chamado Jekyll.

O personagem, na tentativa de desco-
brir um sabor irresistível para os seus 
sorvetes, transforma-se, inusitadamente, 
num roqueiro temerário e brincalhão.

Com cenografia e figurino tão clássicos quan-
to originais, o espetáculo envolve o público de 
todas as idades com brincadeiras envolvendo 
balões infláveis gigantes, mímicas, pegadinhas 
e música para todos os gostos. Mais importante 

Jekyll on Ice
Paolo Nani // DIN

Domingo, 15/10, 18h

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Duração: 60min

até que e a própria his-
tória do sorveteiro, a in-
teração com o público é o 
que garante a risada e con-
duz as palhaçadas do pro-
tagonista vivido por Paolo 
Nani que, acompanhado 
de seu carrinho multifun-
cional, entretém e conduz a 
plateia numa viagem maluca 
pela música e pelo universo tí-
pico dos palhaços de rua.

Ficha técnica

Direção: Frede Guldbrandsen e Valentino Dragano

Elenco: Paolo Nani

Dramaturgia: Paolo Nani, Frede Guldbrandsen, Valentino 
Dragano

Assistente: Line Svendsen

Cenografia e figurino: Julie Forchhammer

Efeitos especiais: Peter Kapabel

Técnica: Per Aaagard

Produção: Helle Mørch

www.paolonani.com Pa
ol

o N
an

i

Espetáculos

Indicação: LivreL
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Um clássico da comédia, criado em 
1992, que se propõe a encenar a mes-
ma história de 15 maneiras completa-

mente diferentes como, por exemplo, de trás 
para frente, como em uma história de terror, 
como se o protagonista estivesse bêbado, 
com mágica, sem as mãos, etc. 

Há 20 anos, Paolo Nani é aplaudido, em di-
versos países do mundo, com este espetáculo 
que não contém texto, apenas a linguagem 
universal da mímica e do clown.

“A Carta” é cheio de piadas originais, que 
funcionam perfeitamente do início ao fim. A 
plateia é convocada ao riso a todo instante e 
a cumplicidade com o ator em cena é o ponto 
alto do espetáculo.

Ficha técnica

Criado por: Paolo Nani e Nullo Facchini 

Elenco: Paolo Nani

www.paolonani.com

Sábado, 14/10, 20h

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Duração: 60min

The Letter
Paolo Nani // DIN

Pa
ol

o N
an

i

Indicação: 10 anos10
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A história do Circo Pitanga tem origem 
multicultural e suas várias referên-
cias que lhe proporcionaram uma 

composição policromática e universal ao 
mesmo tempo. Loïse Haenni e Oren Schrei-
ber, ambos co-fundadores da empresa, se 
encontraram na Escola Nacional de Circo, 
no Rio de Janeiro, em 2008, em uma oficina 
aérea. Em seguida, eles começaram a treinar 
juntos e pouco tempo depois decidiram criar 
sua primeira ópera “Rêves d’Été”. 

As primeiras apresentações de rua aconte-
ceram no ano de 2011, na Itália, posteriormen-
te, em 2014, o diretor Yevgueny Mayorga fez 
uma adaptação para o teatro e salas fechadas.

Apaixonados pelos portões acrobáticos, 
Loïse e Oren exploraram, para o espetáculo, 
uma técnica específica de transporte aéreo 
dinâmico em um único ponto de ancoragem. 
A grande bagagem de estilos e técnicas se re-
flete, por um lado, na originalidade das cria-
ções da companhia, mas também - e talvez 
especialmente - na habilidade dos artistas de 
manifestar emoções universais através da lin-
guagem corporal de uma maneira delicada e 
poética, bem como acessível e divertida.

Por fim, Rêves d’Été é um show excepcional 
– tanto por conta da proeza técnica dos dois ar-
tistas quanto pela intensidade com que eles in-
terpretam seus personagens. Um melodrama 
sensível e intenso que mescla circo, teatro com 
técnicas inovadoras e muita poesia.

Rêves d’Été
Circo Pitanga // BEL

Ficha técnica

Direção artística: Loïse Haenni & Oren Schreiber
Adaptação para o teatro: Yevgeni Mayorga 
Elenco:  Loïse Haenni & Oren Schreiber
www.circopitanga.com 
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Espetáculos

Sexta, 13/10, 20h

Teatro St.ª Isabel
R$20/R$10
Duração: 60min

Ind.: 7 anos7
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Cordes
Nuptiales

A trupe do Circo Pitanga, companhia 
circense da Bélgica, desembarca no 
Festival de Circo do Brasil para a apre-

sentação do espetáculo Cordes Nuptiales, 
que brinca em cena com acrobacias, esquetes 
de teatro, entre outros. 

O enredo do espetáculo gira em torno de 
um casamento antecedido por uma série de 
imprevistos engraçados que dão mote para 
números aéreos de tirar o fôlego. 

No decorrer da peça, o público perceberá 
que os noivos terão de encontrar um meio 
termo entre a força dele e a leveza dela para 
que cada pequeno incidente não comprometa 
o tão esperado casamento. 

Cordes Nuptiales é uma verdadeira home-
nagem ao amor capaz de salvar os casais das 
situações mais inusitadas da vida à dois.

Circo Pitanga // BEL

Ficha técnica

Direção Artística: Yevgeni Mayorga
Elenco: Loïse Haenni & Oren Schreiber
Figurino: Malgorzata Tarasewicz
www.circopitanga.com

Ci
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Quinta, 12/10, 17h

Teatro St.ª Isabel
R$20/R$10
Duração: 50min

Indicação: 7 anos7
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Ficha técnica

Concepção: Marcio Douglas

Elenco: Marcio Douglas

Técnico de Som: Adriano Laureano

No espetáculo Animo Festas, o univer-
so do palhaço é personificado na 
sombria figura do palhaço vete-

rano Klaus, que narra suas memó-
rias da época em que tinha 
como ganha-pão a parti-
cipação como animador 
no “submundo” das 
festas infantis. 

O paulistano 
Marcio Douglas, 
criador da La 
Cascata Cia. Cô-
mica, encarna 
o anti-herói da 
palhaçaria. Esse 
freak-show de hu-
mor ácido reflete 
sobre questões 
como o valor do 
trabalho artístico, 
a felicidade e a so-
brevivência.

Animo Festas
La Cascata Cia. Cômica // São Paulo-SP

Espetáculos

Técnico de Luz: Renato gomes

www.facebook.com/lacascatacircoteatro 

Duração: 50 minutos

Sábado, 14/10, 20h

Domingo, 15/10, 19h

Teatro Apolo
R$20/R$10
Duração: 50min

Indicação: 16 anos16

Festival de Circo do Brasil 2017 | Clássicos dos Clássicos12



O argentino Chacovachi (referência 
como palhaço bufão na América Lati-
na) junta-se à sua conterrânea Maku 

Fanchulini para levar seu humor ácido e re-
belde aos palcos com o espetáculo Fritos e 
Refritos, que reflete de maneira bem-humo-
rada sobre o papel de dois personagens farses-
cos em meio aos absurdos da vida cotidiana.

Tanto Chavocachi quanto Maku surgiram 
da tradição dos palhaços de rua incorporan-
do o humor não somente na fala, mas também 
no físico e gestual.

Ficha técnica

Elenco: Ana Clara Manera e Martin Umerez

Duração: 40 minutos

Chacovachi e Maku Fanchulini // ARG

Fritos
e Refritos

Em cena, a dupla realiza números em que 
nunca se sabe de antemão o que vai aconte-
cer! Cada performance é encenada com uma 
pitada de improviso, pois os artistas costu-
mam adaptar o conteúdo das cenas de acordo 
com as peculiaridades de cada palco e as rea-
ções de cada plateia.

Ao fim do espetáculo, o público vai para casa 
carregando no peito o sabor de boas risadas e, 
também, uma porção de reflexões a respeito 
de suas verdades, perspectivas e crenças.
Sábado, 7/10, 20h | Domingo, 8/10, 19h

Teatro Apolo

R$20/R$10

Duração: 75min

Indicação: 16 anos16
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A trupe carioca do Circo Dux é conhe-
cida por desenvolver uma linguagem 
própria, que advém de experimentos 

que envolvem a relação do circo com o teatro, 
o jogo cômico, a música e a mágica!

No espetáculo Mix Dux, destacam-se nú-
meros circenses inusitados, potentes e sen-
síveis, que foram criados através de uma 
dedicada pesquisa, maturada ao longo da tra-
jetória do grupo.

Em cena, o público terá a chance de acom-
panhar as aventuras de um Oriental que de-
safia as leis humanas ao atirar facas afiadas 
para cima e deitar numa cama de pregos; Um 
Ficha técnica

Elenco: Fabrício Bohrer Dorneles e Lucas Schindler Moreira

piano construído com panelas que é toca-
do por uma dupla de artistas que entoam da 
música clássica ao funk; uma pomada curio-
samente chamada de “Peixe-Boi-Elétrico-
-do-Maranhão” que tem lá suas eficiências; 
entre outros.

Esses e outros números são assinados por 
diferentes mestres da palhaçaria, da mágica e 
da música, nomes como Tato Taborda, Mar-
cio Libar, Sérgio Machado e Magico Rossini.

Espetáculos

Mix Dux
Circo Dux // Rio de Janeiro-RJ

Quinta, 5/10, 10h e 15h | Sexta, 6/10, 10h e 15h

Teatro Apolo - Escolas

Duração: 50min
Indicação: LivreL
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Ficha técnica

Direção: Ale Roit

Elenco: Cafi Otta, Du Circo, Montanha Carvalho

Trilha sonora: André Caccia Bava

www.namakaca.com.br

O espetáculo É Nóis na Xita, do grupo pau-
lista Namakaca, traz ao Recife 50 minu-
tos de uma disputa incansável entre os 

palhaços Cara de Pau, Montanha e Cafi, que a 
todo custo querem arrancar risadas do público 
com improvisações e números circenses. 

Os três personagens apresentam núme-
ros de acrobacias, equilibrismo e palhaçadas 
num espetáculo que transforma qualquer 
palco num verdadeiro picadeiro em meio a 
ritmos tipicamente brasileiros e instrumen-
tos da cultura popular como o cavaquinho, o 
pandeiro e a percussão.

Com direção de Alexandre Roit, É Nóis Na 
Xita é um clássico para todas as idades. Em 
2008, o espetáculo recebeu o prêmio de Me-
lhor Espetáculo de Rua e de Melhor Atuação 
em Espetáculo de Rua, para Cafi Otta, no 1º 
Festival de Teatro de Juiz de Fora.
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Namakaca // São Paulo-SP

É Nóis na Xita!

Gratuito

Duração: 50min

Sexta, 6/10, 16h30

Compaz Eduardo Campos

Alto St.ª Terezinha

Sábado, 7/10, 18h

Em frente à Igreja do

Poço da Panela

Terça, 10/10, 16h30

Compaz Ariano Suassuna

San Martin

Dias 8, 11, 12, 13, 14

Conferir data e horário no 
site do Festival

Indicação: LivreL

Espetáculo
Gratuito!
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Em uma casa de poucos móveis e sentimentos, habita um persona-
gem por vezes estressado e por outras fatigado pela rotina imposta 
pela vida. 

Este ser excêntrico e solitário busca através da desconstrução de 
seu cotidiano uma motivação para sorrir, muitas vezes, comandando 
os objetos à sua volta, e noutras, sendo conduzido pelos mesmos.

Manipulando objetos do cotidiano que vão de colheres e livros, pas-
sando por xícaras, vassouras e pás de lixo, até objetos clássicos do ma-
labarismo como bolas e o malabarismo de contato, o personagem se 
coloca em enroscos e acaba vivendo situações surreais!

O Descotidiano
Cia do Relativo // São Paulo-SP

Ficha técnica

Criação, Direção e Atuação: Otavio Fantinato

Desenho da Luz: Sérgio Pires

Operador de Luz e Som: Eduardo Amaral

Figurino: Júlia Pacheco

Cenografia: Eduardo Amaral

www.ciadorelativo.com 

Espetáculos

Quinta e sexta

12 e 13/10, 20h

Teatro Apolo

R$20/R$10

Duração:45min

Indicação: LivreL
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Concerto em
Ri Maior
Cia. dos Palhaços // Curitiba-PR

Ficha técnica

Elenco: Eliezer Vander Brock e Felipe Ternes

Técnico de luz: Luiz Augusto Casteleins Cecilio

Técnico de som: Roberto Carli Junior

Site: www.ciadospalhacos.com.br

A Cia dos Palhaços, companhia de cir-
co-teatro com sede em Curitiba (PR), 
apresenta a comédia musical Concer-

to em Ri Maior que leva para o palco a brin-
cadeira dos jogos de improvisação de palhaço 
com a música. 

Em cena, o maestro e palhaço Wilson Che-
vchenco apresenta um concerto baseado em 
sua origem russa e conta com a ajuda de Sar-
rafo, seu fiel amigo, para executar as obras de 
sua família e ser compreendido pela plateia, 
já que não fala o idioma português. 

O concerto conta ainda com um coral, que é 
integrado pelo público. Também são utilizados 
vários instrumentos como piano, violão, acor-
deom, gaita, castanholas e harmônica. A peça 
tem muita música, dança, improvisação, par-
ticipação da plateia e, claro, muita palhaçada.

Sábado, 14/10, 16h30

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Duração: 60min

Indicação: LivreL
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A Tradição Milenar
Trupe Carcará // Recife-PE

Ficha técnica

Roteiro e Encenação: Williams Sant’Anna

Produção Executiva: Jonas Alcântara e Tiago Marques

Direção Musical: Fábio Andrade

Direção de Técnica Circense: Danilo Vidal e Jaqueson Santana

O espetáculo traz à cena diversos núme-
ros circenses sob a melodia de uma 
banda formada especialmente para 

o espetáculo, reunindo artistas itinerantes 
– que nasceram e foram criados sob a lona, 
e jovens artistas de trupes circenses que es-
colheram o circo como vida e arte. Números 
de equilíbrio, força, palhaçaria, pirofagia, 
contorção, música e ilusionismo promovem 
suspense, entretenimento e encantamento 
em crianças e adultos de todas as idades.

Iluminação: Thiago Santos

Elenco: Danilo Vidal, Daniel Velasques, Hammai Assis, 
Ivo Amaral, Jaqueson Santana, Jonas Alcântara, Laércio 
Silva, Maria Karolyna, Tiago Marques, Williams Sant’Anna.

Músicos: Fábio Andrade, Jorge Guerra, Alan Ameson, 
Everton Valdetaim.

Sábado e Domingo,

14 e 15/10, 17h

Gratuito

Teatro Hermilo

Indicação: LivreL

Espetáculos

Picadeiro Pernambuco
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Espetáculo
Gratuito!
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Circo da Trindade // Recife-PE

Circo da Trindade, uma cia de circo e 
teatro pernambucana com treze anos 
de experiência em formação, pesquisa 

e espetáculos.
Na lona de circo montada em Aldeia – São 

Lourenço, o Circo da Trindade apresenta nú-
meros tradicionais com artistas locais, que 
traz parte do elenco com formação em teatro, 
e pesquisa nas técnicas circenses.

O espetáculo Varieté, do françês varieda-
de, mistura técnicas circenses, rítmos, e ce-
nas do circo tradicional, onde o jogo com a 
platéia é imprescindível.

Sábado, 7/10, 17h

Sábado, 14/10, 17h

R$20/R$10

Recanto de Aldeia

Estrada de A
ldeiaRecife

R. Brasil

R. Portugal

Indicação: LivreL

Circo Varieté

Espetáculos

Picadeiro Pernambuco
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Intervenção de Palhaçaria

Amor de Palhaço,
coração em Pedaço

Cia Brincantes de Circo // Recife–PE

Cia Brincantes de Circo // Recife–PE

O espetáculo Intervenção de Palhaçaria é uma construção artísti-
ca dos palhaços pernambucanos Tapioca e Bilac que, através da 

relação direta com o público, passeia pela poesia e ludicidade do pa-
lhaço, utilizando em seu roteiro entradas, reprises e gags clássicas da 
palhaçaria brasileira.

Amor de Palhaço, Coração em Pedaço, 
conta a história de um palhaço que se 

apaixona por Esmeralda, jovem cheia de afa-
zeres e que anda sempre com pressa e sem 
tempo para nada. O espetáculo nasce com o 
desejo de refletir e discutir com a sociedade 
sobre a inclusão social e as potencialidades 
das pessoas com Síndrome de Down.

A Cia Brincantes de Circo, foi fundada em 
2011 pelo ator e circense, diretor e produtor 
cultural Bóris Trindade Júnior com a finali-
dade de desenvolver trabalhos na área de cir-
co, oferecendo espetáculos, oficinas, e ações 
socioculturais, além de pesquisa na arte cir-
cense, levando em consideração suas tradi-
ções e inovações.

Segunda, 9/10

Domingo, 15/10

Conferir data e horário 
no site do Festival 

Segunda, 9/10

Domingo, 15/10

Conferir data e horário 
no site do Festival 

Indicação: LivreL

Indicação: LivreL

Espetáculos

Picadeiro Pernambuco
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O cantor e compositor Silvério Pessoa sobe 
no Caminhão Palco do Festival para animar o 
Festejo do Circo que acontecerá no Poço da Pa-
nela. Uma festa popular, com apresentação cir-
cense, barraquinhas típicas e muita diversão.

 No show “Do Terreiro pro Asfalto” Silvé-
rio apresenta um mix de canções de sua auto-
ria com clássicos da música popular e pérolas 
de Jackson do Pandeiro. No repertório esta-
rão presentes as composições: “Nas terras 
da gente”, “Esta Cidade”, “Rara beleza”, “Per-
nambucana”, “Saia Azul”, “Poesia urbana”, 
“Coração Bobo”, “Pau de Arara”, entre outras. 
Roda de coco e ciranda fazem parte da apre-
sentação que promete estreitar ainda mais a 
conexão entre palco e platéia!

Sábado 7/10, 20h30

Em frente à Igreja do

Poço da Panela

Gratuito

Duração: 80min

Indicação: LivreL

Festejo
do Circo
Silvério Pessoa // Recife-PE

Espetáculo
Gratuito!

Música // Integração
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Música // Integração

O SaGRAMA, atualmente com 22 anos de vida musical, sente-se 
honrado em oferecer ao queridíssimo público, que acredita e 
confia no valor da obra pernambucana como algo que nutre a 

identidade dos nordestinos, uma coletânea de obras de quatro signifi-
cantes compositores dedicados a este grupo instrumental. 

“Alinhavado”, título desta coletânea que está sendo lançada oficial-
mente dentro da programação da 13ª edição do Festival de CirCo do 
Brasil, traz as obras dos criadores do grupo SaGRAMA, que são: Sér-
gio Campelo, Cláudio Moura e Dimas Sedícias. 

A apresentação contempla ainda a música do compositor, produtor 
e incentivador do grupo, Luiz Guimarães. 

Em geral, o repertório é composto por obras extraídas dos 7 cds 
anteriores dos artistas, e encontram-se “alinhavadas” nesta produ-
ção fonográfica por estarem imbuídas de sentimentos, cores e viveres 
muito próprios da cultura popular.

Alinhavado
SaGRAMA // Recife-PE

Ficha técnica

Direção Artística: 
Sérgio Campelo

Co-Direção: 
Cláudio Moura

Flautas: Sérgio Campelo 
e Frederica Bourgeois  

Clarinetes: 
Crisóstomo Santos  

Viola Nordestina: 
Cláudio Moura  

Violão: Aristide Rosas   

Contrabaixo: 
João Pimenta  

Marimba, Vibrafone 
e Percussão: 
Antônio Barreto  

Percussão: 
Tarcísio Resende  

Percussionistas 
convidados: Annielly 
Yohanna e Isaac Souza  

Produção e Figurino: 
Luciana Bispo

Terça, 10/10, 20h

Teatro St.ª Isabel

R$20/R$10

Indicação: LivreL

Festejo
do Circo
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Dentro da programação do Festival 
de Circo do Brasil, haverá a exibi-
ção do filme-documentário Minha 

avó era palhaço. A película reconstrói a 
bela trajetória de carreira da artista Ma-
ria Eliza Alves dos Reis, que, na década de 
1940, interpretava o personagem “Xame-
go” – um palhaço pra lá de irreverente que 

acabou se tornando a grande atração do ex-
tinto Circo Guarany.

O filme, dirigido por Ana Minehira e Ma-
riana Gabriel (neta de Maria Eliza), é resul-
tado de entrevistas, consultas no acervo do 
Centro de Memória do Circo, leituras de te-
ses nacionais e internacionais, sites variados 
e bibliografia de temas relevantes.

Minha Avó Era Palhaço 
Filme conta a trajetória artística de Dona Maria Eliza Alves 
dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil!

Chacovachi lança obra literária no Recife!

Sexta, 6/10, 18h
Paço Alfândega

Quarta, 11/10, 20h Cinema da Fundaj, Casa Forte

Cinema

Lançamento de Livro

O livro Manual e Guia do Palhaço de 
Rua, do multiartista Chacovachi (ARG) 
será lançado dentro da programação 

do Festival de Circo do Brasil. Com tradução 
de Jeff Vasques, a obra já diz a que veio nas 
primeiras páginas quando o autor faz uma sa-
gaz analogia entre a apresentação do palhaço 
na rua e um jogo de xadrez!

A partir da experiência de fazer arte cir-
cense nas ruas mundo à fora, ao longo de trin-
ta anos, Chacovachi desenvolveu uma refle-
xão orgânica e pragmática acerca do ofício de 
ser palhaço. Em seu Manual e guia do palhaço 
de rua, publicado pela jovem editora Contra-
mar, Chacovachi sintetiza sua filosofia e pe-
dagogia da arte nas ruas.
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O artista plástico olindense Raoni Assis 
preparou uma exposição para o Festival 

de Circo mesclando as figuras clássicas do 
universo circense – como a mulher barbada, 
o equilibrista, um vidente, um mágico – com 
a forte inspiração dos circos de horror, do 
chamado freak show.  Segundo ele: “Algumas 
telas foram feitas em madeiras reutilizadas 
de portas, janelas, entre outros, todas pinta-
das com spray e tinta acrílica”.

Exposição de bonecos circenses do paulis-
tano Gilherme Pires que acontece anual-

mente no festival.

Ouroborus – Circus Máximos 
Raoni Assis // Recife–PE

Bonecos Circenses 
Guilherme Pires // São Paulo–SP

Exposição de Arte

Oficinas Gratuitas
Oficina Circus Next Lab
com Albin Warret (FRA)

e Maria Paula Costa Rego (PE)

Essa oficina é uma parceria entre o Festival de 
Circo, a La Granerie (FRA) e o Funcultura,

Oficina de preparação corporal 
“Corpo em Camadas”
do Circus Next Lab, com a bailarina e 
coreógrafa Maria Paula Costa Rego (PE)

Essa oficina é uma parceria entre o Festival de 
Circo, a La Granerie (FRA) e o Funcultura,

Workshop
“Manual e Guia do Palhaço de Rua”
com Palhaço Chacovachi (ARG)

Workshop
com Paolo Nani (DIN)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho
(término na Casa da Cultura)
Data/horário: de 3 a 10 de outubro
das 9 às 17h. 64 horas/aula

Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Data/horário: de 11 a 13 de outubro
das 9 às 17h. 24 horas/aula

Local: Sede da Luni Produções
Rua Olímpio Taváres nº46, Casa Forte
Data/horário: 6 de outubro
das 9 às 13h. 6 horas/aula

Local: Sede da Luni Produções
Rua Olímpio Taváres nº46, Casa Forte
Data/horário: 13 de outubro
das 9 às 13h. 6 horas/aula

# Para participar:
Inscrições através do e-mail
festivaldecircodobrasil@gmail.com
com os seguintes dados: nome 
completo, RG, telefone e currículo. 

# Importante:
Os alunos das oficinas terão acesso 
gratuito a todos os espetáculos do evento 
– inclusive os pagos – com encontros entre 
os artistas e os alunos num debate sobre o 
processo criativo do que foi assistido.

Abertura na sexta, 6/10, 18h
Paço Alfândega
Rua da Alfândega, nª35
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Programação

5 QUI 8 DOM

12 QUI

6 SEX

7 SÁB

10 TER

9 SEG

Festejo do Circo

11 QUA

17h
A la Carte
La Mínima (SP)
Teatro St.ª Isabel

20h
Fritos e Refritos
Chacovachi e Maku 
Fancholini (ARG)
Teatro Apolo

19h
Fritos e Refritos
Chacovachi
e Maku Fancholini
Teatro Apolo

17h30
Circo Varieté
Circo da Trindade (PE)
Recanto de Aldeia

16h30
É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Compaz Eduardo Campos
Alto St.ª Terezinha

18h
Lançamento do Livro
Manual e Guia do 
Palhaço de Rua
de Chacovachi (ARG)
Paço Alfândega

19h
Intervenção
Chacovachi (ARG)
Paço Alfândega

20h30

Festejo do Circo
Show musical com
Silvério Pessoa (PE)
Em frente à Igreja do
Poço da Panela

É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Caminhão Palco
Circo Itinerante
Conferir horário e local no site

Amor de Palhaço, 
Coração em Pedaço
Cia Brincantes
de Circo (PE)
Conferir horário e local no site

Intervenção
de Palhaçaria
Cia Brincantes
de Circo (PE)
Conferir horário e local no site

18h
É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Em frente à Igreja do
Poço da Panela

10h e 15h
Mix Dux
Circo Dux (RJ)
Teatro Apolo - Escolas

20h
Piccola Memória
Piccolo Circo (SP)
Teatro St. Isabel

20h
Piccola Memória
Piccolo Circo (SP)
Teatro St. Isabel

10h e 15h
Mix Dux
Circo Dux (RJ)
Teatro Apolo - Escolas

16h
Mix Dux
Circo Dux (RJ)
Teatro Apolo

das 9h às 15h
Workshop
Manual e Guia do 
Palhaço de Rua
de Chacovachi (ARG)

Sede da Luni

17h
A la Carte
La Mínima (SP)
St.ª Isabel

17h
Cordes Nuptiales
Circo Pitanga (BEL)
Teatro St.ª Isabel

16h30
É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Compaz Ariano Suassuna
San MArtin

20h
Alinhavado
SaGRAMA (PE)
Teatro St.ª Isabel

É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Caminhão Palco
Circo Itinerante
Conferir horário e local no site

É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Caminhão Palco
Circo Itinerante
Conferir horário e local no site

20h
Exibição do filme 
Minha Avó
Era Palhaço
Cinema da Fundaj
Casa Forte

20h
O Descotidiano
Cia. do Relativo (SP)
Teatro Apolo

De 5 a 15 de outubro nos teatros St.ª Isabel, Apolo, Hermilo e diversos locais
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13 SEX 14 SÁB 15 DOM

Amor de Palhaço, 
Coração em Pedaço
Cia Brincantes
de Circo (PE)
Conferir horário e local no site

Intervenção
de Palhaçaria
Cia Brincantes
de Circo (PE)
Conferir horário e local no site

das 10h às 17h
Workshop
com Paolo Nani (DIN)

Sede da Luni

20h
The Letter
Paolo Nani (DIN)
Teatro St.ª Isabel

16h30
Concerto em
Ri Maior
Cia. dos Palhaços (SP)
Teatro St.ª Isabel

20h
Rêves d’Été
Circo Pitanga (BEL)
Teatro St.ª Isabel

20h
Animo Festas
La Cascata
Cia. Cômica (SP)
Teatro Apolo

19h
Animo Festas
La Cascata
Cia. Cômica (SP)
Teatro Apolo

É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Caminhão Palco
Circo Itinerante
Conferir horário e local no site

É Nóis na Xita
Namakaca (SP)
Caminhão Palco
Circo Itinerante
Conferir horário e local no site

17h30
Circo Varieté
Circo da Trindade (PE)
Recanto de Aldeia

17h
Picadeiro 
Pernambuco -
A Tradição Milenar
Trupe Carcará (PE)
Teatro Hermilo

17h
Picadeiro 
Pernambuco -
A Tradição Milenar
Trupe Carcará (PE)
Teatro Hermilo

20h
O Descotidiano
Cia. do Relativo (PE)
Teatro Apolo

18h
Jekyll on Ice
Paolo Nani (DIN)
Teatro St.ª Isabel

Acesse a programação completa em www.festivaldecircodobrasil.com.br

Teatro Santa Isabel
Praça da República, s/n, 
Santo Antônio.
Tel: 81 3355.3322

Teatro Apolo
Rua do Apolo, 121,
Bairro do Recife.
Tel: 81 3355.3321
e 81 3355.3319

Teatro Hermilo Borba Filho
Av. Cais do Apolo, s/n, 
Bairro do Recife
Tel: 81 3355.3321
e 81 3355.3319

Paço Alfândega
Rua da Alfândega, nº35, 
Bairro do Recife
Tel: 81 3194.2100

Vendas nas bilheterias
dos teatros e pelo site:

mais informações
81 3441.1241

Valores: R$20,00 (inteira)
e R$10,00 (meia)

Quem tem direito
à meia-entrada?
Estudantes, crianças até 
10 anos, professores e 
maiores de 60 anos. 

Atenção: é imprescindível 
a apresentação de um 
documento comprovatório 
no ato da compra e tam-
bém na entrada do teatro.

Casas de
Espetáculos:

Onde comprar 
ingressos:

festivaldecircodobrasil.com.br
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