
FAREWELL, DEAD CLOWNS



ULTRAVIOLETA_S__THEATRE GROUP

WE ARE A 13-YEAR-OLD THEATRE GROUP BASED IN SAO PAULO, BRAZIL,  SPECIALIZING IN FRICTIONS 

BETWEEN THEATER  AND NEW MEDIA ARTS. THROUGH OUR UNIQUE SIGNATURE OF RADICAL AESTHETICS 

AND WONDER, WE WORK TO AWAKEN AUDIENCES TO THE DELICACIES OF OUR OWN HUMANITY. 

WE PERFORM ACROSS BRAZIL AND ABROAD. INTERNATIONAL PERFORMANCES INCLUDE - WSD 2017, 

TAIPEI; ANTALYA AND TRABZON (TURKEY, 2018/2019) WITH THE RECENT WORKS FAREWELL, DEAD 

CLOWNS (2016) AND THE DAYS I DON’T DIE (2019). ACROSS BRAZIL, WE HAVE RECEIVED: AWARDS FOR 

BEST DIRECTOR, BEST SHOW, BEST SCENERY, AND BEST SOUNDTRACK, AND NOMINATIONS FOR BEST 

ACTRESS, BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE, BEST COSTUME DESIGN AND BEST LIGHT DESIGN FOR 

FAREWELL, DEAD CLOWNS (2016). 

OUR ARTISTIC PROCESSES INVOLVE BREACHING CONVENTIONAL FUNCTIONS OF THEATRICAL SYSTEMS 

- DEVELOPING HORIZONTAL PROCESSES OF CREATION THAT HARNESS THE CREATIVE ENERGIES OF THE 

COLLECTIVE AND QUESTION INDIVIDUAL AUTHORSHIP.  

WHO WE ARE





SYNOPSIS

THREE GREAT AND OLD CIRCUS’ ARTISTS MEET BY CHANCE, AFTER LONG, IN A TEST FOR A JOB 

OPENING. THEY KNOW ONLY ONE WILL BE CHOSEN. WHILE THEY WAIT FOR THE INTERVIEWER 

TO ARRIVE, THEY REMEMBER NOSTALGIC MOMENTS OF THEIR CAREER AS WELL AS DISPUTE FOR 

THEIR SURVIVAL. THIS STORY ALSO GETS MIXED WITH THE CARREER OF THIS ENSEMBLE, WHEN 

DISCUSSING THE END AND BEGINNING OF CYCLES, ART AND ITS OBSOLESCENCE. FAREWELL, 

DEAD CLOWNS IS A POTENT DOC-FIC WITH DOCUMENTAL AND ABSTRACT IMAGERY.

TRAGICOMEDY

60’

RECOMMENDED AGE: 12 YEARS OLD



TODO O EQUIPAMENTO CITADO ACIMA É UMA ESTIMATIVA DO QUE OS AR-

TISTAS AINDA CONCEBERÃO PARA O ESPETÁCULO E INSTALAÇÃO.



DIRECTOR’S NOTE

FAREWELL, DEAD CLOWNS IS AN ADAPTATION OF THE WORK “PETIT BOULOT POUR VIEUX 

CLOWNS” BY ACID ROMANIAN AUTHOR MATEI VISNIEC, IN WHICH THREE OLD CLOWNS 

MEET AFTER MANY YEARS APART WHEN SEEKING FOR THE ONLY JOB VACANCY OFFERED 

BY AN AGENCY. IT IS A SIXTY- MINUTE MULTI-DISCIPLINARY EXPERIENCE THAT COMBINES 

FLABBERGASTING ELECTROACOUSTIC SOUNDTRACK WITH AMAZING VIDEO-INSTALLATION OF 

DOCUMENTAL AND ABSTRACT IMAGERY. THE AWARDED SCENERY BUILDS UP A CUBE ON WHICH 

VIDEO-MAPPED PROJECTIONS WILL ADD LAYERS OF COMPREHENSION TO THIS NON-PLACE. 

INSIDE OF THIS LIVING CUBE, THREE ACTORS CREATE A HYPNOTIC SYMPHONY OF VOICES TO 

SPEAK OF FINITUDE OF LIFE AND OUR PURSUIT OF ARTISTIC ESSENTIALITY. IT IS A FRAGMENTED 

DEVELOPMENT OF THE PLAY, AROUSING THE DOUBT IF IT’S A CHRONOLOGICAL SEQUENCE OF 

EVENTS. THIS BREATHING MACHINE AFFECTS PERCEPTION OF TIME AND SPACE, BUILDING UP A 

NON-PLACE WHERE THESE CHARACTERS FACE EACH OTHER AND THEIR PAST THROUGH SOME 

SHORT FRAMES OF LIGHT AND DARKNESS. 





JOSÉ ROBERTO JARDIM

JOSÉ ROBERTO JARDIM COMES FROM THE PRACTICE OF CHINESE OPERA AND MARTIAL ARTS.  HIS 

PURSUE AS AN ARTIST IS BASED ON OBSTRUCTIONS, SUCH AS TREATING ACTORS AS SCULPTURES WITH 

ESSENTIAL MOVES. WHILE BODIES ARE IMMOBILE, THEIR  VOCAL DYNAMICS ARE OSCILLATING AND 

MANIPULATING TIME AND SPACE.  

HE WAS PART OF THE THEATRE COMPANY OS FOFOS ENCENAM , AN IMMATERIAL HERITAGE OF SAO PAULO. 

HE WAS AWARDED BEST ACTOR TWICE AND AS A THEATER DIRECTOR, HIS MAIN WORKS ARE: ABERDEEN, 

A POSSIBLE KURT COBAIN  (2011, SÉRGIO ROVERI); CHET BAKER, JUST A BLOW (2016, SÉRGIO ROVERI); 

FAREWELL, DEAD  CLOWNS  (2016, MATEI VISNIEC), PRODUCTION THAT GOT HIM AWARDED AS BEST 

DIRECTOR. THIS LAST SHOW WAS THE FIRST SHOW CREATED WITH ACADEMIA DE PALHAÇOS.

RESUME DIRECTION

https://youtu.be/GJ3UkCx8oco


MATEI VIȘNIEC

A ROMANIAN-FRENCH PLAYWRIGHT, POET AND JOURNALIST LIVING IN PARIS. HE GRADUATED IN 1980 

FROM THE HISTORY AND PHILOSOPHY FACULTY OF THE UNIVERSITY OF BUCHAREST.BETWEEN 1977 

AND 1987 HE WROTE 8 PLAYS IN TWO OR THREE ACTS, ABOUT TWENTY SHORT PLAYS, AND SOME 

SCREENPLAYS, BUT ALL WERE TURNED DOWN BY THE CENSORS.IN 1987 HE WAS INVITED TO FRANCE BY 

A LITERARY FOUNDATION, AND HE ASKED FOR POLITICAL ASYLUM. 

AFTER THE FALL OF COMMUNISM IN ROMANIA, IN 1989, HE BECAME ONE OF THE MOST PERFORMED 

PLAYWRIGHTS IN THE COUNTRY, WITH MORE THAN 30 PLAYS PUT ON IN BUCHAREST AND OTHER TOWNS. 

VIȘNIEC HAS HAD MORE THAN 20 PLAYS PERFORMED IN FRANCE. OLD CLOWN WANTED HAS BEEN 

PERFORMED IN: FRANCE, GERMANY, UNITED STATES, DENMARK, AUSTRIA, POLAND, FINLAND, ITALY, 

TURKEY, BRAZIL, ROMANIA, MOLDAVIA, AND GEORGIA.

RESUME PLAYWRIGHT



HILARY JO CALDIS

MEDIA CONSULTANT, PRODUCER AND TRANSLATOR WITH AN M.A. IN MEDIA & LANGUAGE. 
DEVELOPS WORKS WITH THE FEMALE VOICE AND ULTRAVIOLETA_S. TRANSLATES WORKS 
(PORTUGUESE TO ENGLISH) FOR INTELLECTUAL AND CULTURAL SECTORS IN SÃO PAULO. 
MOST RECENT TRANSLATIONS INCLUDE: HÁ DIAS QUE NÃO MORRO (THE DAYS I DON’T 
DIE), ISTO É O NEGRO? (IS THIS A BLACK?), ALTÍSSIMO (ALMIGHTY), LOBO (WOLF), AND 
V:U:L:V:A. ACTED AS THE OFFICIAL PORTUGUESE TO ENGLISH TRANSLATOR FOR THE 2019 
MITSP THEATER FESTIVAL IN SÃO PAULO, ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS THEATRE FES-
TIVALS IN BRAZIL. HAS LIVED AND WORKED ACROSS FIVE CONTINENTS IN THE FOLLOW-
ING COUNTRIES USA, INDIA, SOUTH AFRICA, JAPAN, FRANCE, MEXICO, AND NOW BRAZIL. 
SPEAKS ENGLISH, PORTUGUESE, SPANISH AND HINDI.

LAIZA DANTAS

CREATIVE DIRECTOR AND ACTRESS OF ACADEMIA DE PALHAÇOS, LAÍZA IS THE OFFICIAL 
TRANSLATOR OF 2019 MITSP, ONE OF THE MOST PRESTIGIOUS FESTIVALS IN SAO PAULO.

RESUME TRANSLATOR





COUNTRY : BRAZIL
ENSEMBLE : ACADEMIA DE PALHAÇOS 
PLAY : FAREWELL, DEAD CLOWNS

ORIGINAL TEXT: MATEI VIŞNIEC
DIRECTION AND ADAPTATION: JOSÉ ROBERTO JARDIM
CAST: LAÍZA DANTAS, PAULA HEMSI & MAURÍCIO SCHNEIDER
MUSICAL DIRECTION: TIAGO DE MELLO 
LIVE SOUNDTRACK: MURILO GIL
SCENERY AND VIDEOMAPPING: BIJARI
OPERATION SYSTEM DESIGNER: LAÍZA DANTAS
COSTUMES: LINO VILLAVENTURA
VISAGE: LEOPOLDO PACHECO
LIGHT DESIGNER: PAULA HEMSI & JOSÉ ROBERTO JARDIM
VIDEO ANIMATION: CARLOS PEDREAÑES
PRODUCTION: ALINE OLMOS
PRESENTED BY: ACADEMIA DE PALHAÇOS

CAST & CREDITS





The electroacoustic soundtrack is the first contact of the audience with the play. Suddenly, 
the dead cube that was standing in front of them lights up and start showing a fragmented 
video full of images of Academia de Palhaços career. When the lights go off, Pupa starts: 
“Who’s there?”. Pupa and Lala find themselves in this agency waiting for the interviewer to 
arrive. Meanwhile they remember memories of their lives when young and great clowns. 
While showing a lot of affection, they both snap to episodes of competition and mediocrity. 
Pupa hears a noise and suddenly they remember why they are there: we have a job to 
fight for. The soundtracks and videos prepare the arrival of this so-longed-for character. 
Someone enters, and to their surprise it’s Dodô, an old friend and clown. With Dodô’s 
presence, Lala and Pupa try to humiliate him and vice-versa. It’s a dance of manipulating 
events of the past and putting the others down so that they can get the spot. After a long 
time together waiting, they finally hear something. It sounds like a fanfare. “It’s the circus 
passing by! And there are no windows!”. In a last dialogue, the three kneel down and 
quote Hamlet’s soliloque “To be or not to be” with Lala finishing it with “Silence!”. Suddenly, 
she moves for the first time while the lights are on and leave the cube. Dodô follows her 
and Pupa gets her phone. In a kind of parabasis, the audience whatches these clowns 
drink a beer, straighten their costumes and instagram the public. 

SUMMARY



The video that opened the show starts playing again and these clowns go back inside the 
cube. The second act of the show starts. This time they repeat the first act but with some 
missing lines, which move somethings to another context. Dodô appears at the same 
moment, Lala and Pupa deals with him the same way, till the Hamlet’s monologue is said 
again. This time the clowns are angrier and more upset, and Lala’s “Silence” is louder than 
the first. Second parabasis. Same actions of the interpreters. 

The video calls them back to the cube again. Third and shortest act starts. There are 
glitches and audio reactivities in the videos, as well as in the soundtrack. Dodô, Lala and 
Pupa, repeat their actions with missing lines and actions in a 3-minute act, culminating 
in another Hamlet. But this time, when Lala is standing up to leave the cube again, Pupa 
pulls her back and asks: “Don’t you have the impression that they took us for fools?”

SUMMARY



CLICK HERE AND WATCH THE TEASER

https://youtu.be/GJ3UkCx8oco


PLAYWRIGHT AUTHORIZATION

ABRAMUS IS THE LEGAL 
REPRESENTATIVE OF MATEI 
VISNIEC IN BRAZIL.

DOCUMENT



21



22

POST-MODERN BULLSEYE
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BEST OF 
THE YEAR



24

AFTER CRISIS, COMPANY QUESTIONS ITS 
OWN WORK IN THEIR SHOW



25

A MAGIC CUBE THAT 
MAKES TIME STOP
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LUCAS NEVES
colaboraçãopara a folha, de paris

Radauti, cidaderomenade
20 mil habitantes, é rasgada
de uma ponta à outra por
uma estrada de ferro.
Não parece gratuito, por-

tanto, que um filho ilustre, o
dramaturgoepoetaMateiVis-
niec,60, sejaumhomempar-
tidoaomeio,equilibrando-se
entredois idiomas(omaterno
eofrancês),duascarreiras(as
de jornalistaedeautor)edois
sistemaspolítico-econômicos
(ocomunismosoviéticoeoca-
pitalismo globalizado).
Ondenãohásinaisdedivi-

são é na acolhida brasileira a
Visniec:desde2012,quandoa
ÉRealizações passoua editar
a obra do romeno naturaliza-
dofrancês,proliferammonta-
gens de suas peças pelo país.
Em 2014, a atriz Regina

Duartepinçouhistóriasdaco-
letânea “Cuidado com as Ve-
lhinhasCarenteseSolitárias”
para compor “A Volta para
Casa”, sua segunda direção.
Umano antes, o baianoMar-
cioMeirelles encenou “Espe-
lhoparaCegos”, concebidoa
partir de “Teatro Decompos-
to...”.Desdeentão, fezoutras
oitoproduçõesvisniequianas.
“Decidi montar na primei-

ra página [que li]. Foi fulmi-
nante”, diz o diretor. “Há ne-
le uma visão ao mesmo tem-
pocruelerealistadanossaex-
periência comoamor, amor-
te e o poder. As palavras são
tijolosquevoamatravésdevi-
draças em câmera lenta.”
Essas armas retóricas, Vis-

niec as lapidou sob a ditadu-
radeNicolaeCeausescu(1965-
89).Oregimefaziajogoduplo:
liberava suas antologias poé-
ticas,mas barrava as peças.

RENASCIMENTO
“No teatro, a crítica social

eramaisdireta”, diz o autor à
Folha.“Opodernãotinhame-
do de um cidadão que lesse
uma obra contestadora sozi-
nho. Já o teatro eramais peri-
goso:aemoçãocoletivapode-
riadescambarparaarevolta.”
Banidoem1987, o autor foi

para Paris, onde pediu asilo
político e passou a trabalhar
na Rádio França Internacio-
nal (epermanecealiatéhoje).
“Mais do que a interdição

oficial, o quemeamedronta-
va era a autocensura, a pers-
pectivademetransformarem
‘colaborador’deumpoder to-
talitário”, contaVisniec,que,
umavezemParis, passoues-
creveremfrancês.“Queria re-
nascer em outra língua.”
Renascimento que não ri-

mou com esquecimento. Li-
berado damordaça de Ceau-
sescu,Visniecsoltounospal-
cos o bestiário do aparelho
repressivo soviético.
A fauna de “Ricardo 3º Es-

tá Cancelada” (2001) inclui
agentes da Seção de Identifi-
cação de Silêncios Suspeitos
edoServiçodeLimpezaIdeo-
lógica de Superfície (referen-
te a cenários, figurinos eade-
reços).Todossubmetemoen-
cenadorrussoVsevolodMeye-
rhold (1874-1940)—persegui-
do por Stálin—a interrogató-
rios surreais, enquanto ele
tentamontar Shakespeare.
Já“AHistóriadoComunis-

moContadaaosDoentesMen-
tais” (1998) retrataumhospi-
talpsiquiátricodeMoscoucu-
jos pacientes só estão ali por
“padecerem” de aguda des-
crençanosditamesdeStálin.

Romeno radicado emParis com
obra política e irônica vinculada

ao teatro do absurdo, dramaturgo
Matei Visniec� vira xodó
de realizadores brasileiros

AROMÊNIA
ÉAQUI

Visniec tampouco reza pe-
lacartilhacapitalista.Seu“Pa-
parazzi ou A Crônica de Um
AmanhecerAbortado”(1997),
montado no ano passado no
Rio, flagra a indiferença com
queumgruporecebeanotícia
daiminênciadoapocalipse:o
fimdomundoquesedobreao
hedonismodesarvorado.
Outrotraçodistintivodoro-

menosãojogosmetalinguísti-
cos; volta emeia ele empurra
para a cena colegas de ofício,
encurraladosali porpersona-
gens desgostosos com a pró-
priasorte.Éassimque,em“O
ÚltimoGodot” (1987),Beckett
aturaaslamúriasdaqueleque
todos esperamhádécadas.
Tête-à-têtenãomenosefu-

sivo tem o autor de “Tio Vâ-
nia” com suas criaturas em
“AMáquina Tchékhov”.
Aprodução literária do ro-

meno tambémbrinca com fi-
gurões das letras. Em um de
seus romances,os fantasmas
de Hemingway, Camus, Bor-
gese Ionesco (esteumdosar-
tífices do teatro do absurdo,
ao qual a crítica costuma fi-
liarVisniec)desfilamemmeio
a personagens encarnados.
Eháaindamaisnaarcasui

generis do escritor: anões de
jardim que se põem a falar,
borrachas gigantes que apa-

POLÍTICA CULTURAL

Polícia invade
palácio e dissolve
ocupação contra
governo Temer
Pág. C6 h

Visniec em
frente à
Rádio França
Internacional,
em Paris
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+ VISNIEC
em cartaz em sp

o EspEctador
condEnado à MortE
A Cia. Teatro da Dispersão
encena um julgamento
absurdo, que tem como pano
de fundo o regime do ditador
romeno Nicolae Ceausescu

QUando qua. e qui., às 21h,
até 25/8
ondE no Viga Espaço Cênico,
r. Capote Valente, 1.323, tel.
(11) 3801-1843
QUanto R$ 40
classIfIcaÇÃo 14 anos

CRÍTICA TEATRO

CAIO LIUDVIK
colaboraçãopara a folha

Ointeressequeadramatur-
giadeMateiVisniecdesperta
entre atores ediretores brasi-
leirosacabadegerar “Adeus,
PalhaçosMortos!”.Comdire-
ção de José Roberto Jardim, é
uma releitura de “Pequenos
TrabalhosparaVelhosPalha-
ços”(1986),últimapeçaescri-
ta emromenoporVisniecan-
tes ir à França, como refugia-
do do regime de Ceausescu.
Tratadetrêsclownsquepor

acaso se reencontram, anos
depois de terem trabalhado
juntos. Mas terão de disputar
entresiumaúnicavagadeem-
prego, talvez aúltima chance
paraartistasqueaidadeavan-
çadatornadescartáveisnain-
dústria do entretenimento.
Impõe-seumconfinamen-

to que lembra “Esperando
Godot”, de Beckett, e os três
condenados ao inferno de
“Entre Quatro Paredes”, de
Sartre, uma influência real-
çadapor Jardimaoaprisionar
seus“palhaçosmortos”num
cubotransparenteemquesão
projetadasluzespsicodélicas,
estranha alusão à euforia
contraculturaldosanos 1960
e70emcontraste comosom-
brio presente pós-utópico.
Asvozesdistorcidas,entre-

meadaspelos ruídos eletroa-
cústicos, levamanovospata-
mares o “forade tom, forade
harmonia” implícito ao con-
ceito de absurdo —marca
umadasmaiores influências
de Visniec, seu conterrâneo
eantecessorEugène Ionesco.
Aencenaçãoproblematiza

a crise da própria arte, sob a
tiraniadoentretenimentoba-
ratoesuasapelações—como,
queixa-se um dos persona-
gens em certo momento, as
peças cheiasdepirotecnias e
gritarias, caso desta própria
montagem, que parece que-
rer assim deliberadamente
assustar, irritar, com prejuí-
zo para a sutileza poética su-
gerida pelo texto original.
Após anos pesquisando

tradições populares como o
circo-teatro, a trupe pactua
comVisniecummomentoim-
portante de renovação ao
abraçar novas estéticas e
após terem, eles próprios, si-
do palhaços no limbo, numa
crisegerada,noanopassado,
pelo incêndio da Kombi em
que realizavam suas peças.

adEUs, palhaÇos Mortos!
QUando sex. e sáb., às 21h, dom., às
20h; até 7/8, noCCSP.Qua. e qui.,
às 21h; de31/8 a1º/9, no Tusp
ondE CCSP, r. Vergueiro, 1.000,
tel. (11) 3397-4002; Tusp, r. Ma-
ria Antônia, 294, tel. (11) 3123-
5222
QUanto grátis
classIfIcaÇÃo 12 anos
aValIaÇÃo bom★

Emadaptaçãodo
romeno,grupo
faz renovação
importante

gam tudo o que lhes cruza o
caminho,palavrasqueapron-
tamummotimnumalivraria...
A inspiração para esse

mundo delirante vem das
obrassurrealistasedadaístas
queVisniecdevorounajuven-
tude. Mas também do realis-
mofantástico latino-america-
no. “García Márquez, Fuen-
tes,VargasLlosa,Sabatoeou-
tros alimentaram um certo
gostopeloparadoxo”,afirma.

FEBRE TROPICAL
Mas por que seu teatro vi-

roucoqueluchenos trópicos?
Visniecpalpita: “Osdoispaí-
ses se encontram na mesma
etapa histórica. Saíram há
pouco de ditaduras. É agora
que a esperança existe”.
ParaEdsonFilho, donoda

É Realizações (pela qual saí-
ram 17 volumes de peças de
Visniec, alémdo romance“O
Negociante de Inícios de Ro-
mance”), a escrita do rome-
no “reflete o que os brasilei-
rossentemnestemomentode
degradação de valores”. O
editor tem na manga outras
três peças e um segundo ro-
mance do autor.
“Não é à toa que ele esteja

sendo muito bem absorvido
por aqui”, completa José Ro-
berto Jardim, que dirige
“Adeus, Palhaços Mortos!”
(leia ao lado). “Ele falamuito
depolarização,evivemosuma
polarização de ideologias.”
Aatriz ediretoraClaraCar-

valho, que assinou com De-
nise Weinberg uma monta-
gem de “A Máquina Tché-
khov”, faz umparalelo entre
a “cultura feérica, periférica
e bagunçada” do Leste Euro-
peu de Visniec e a brasileira.
“O caos e a falta de respei-

to são semelhantes. Já pen-
sou fazer uma peça sobre o
atendimento no SUS? O Ma-
tei faria muito bem”, diz ela.
Rodrigo Spina, diretor de

“Aqui Estamos comMilhares
de Cães Vindos do Mar”, que
a Cia. Os Barulhentos criou a
partirde“CuidadocomasVe-
lhinhas...”, acredita queoau-
tor conversa com “a cegueira
para ver e ouvir o outro” do
Brasil atual. “Aoquestionar o
que restou de sua pátria, ele
retrataafaseemquevivemos.”
Justamenteparareinstaurar

alguma ordem no mundo é
quealiteraturasefaznecessá-
ria, arremata Visniec: “É pre-
cisoescanearadordomundo.
Expor o lugar dos ferimentos
pode ajudar a tratá-los”.
O homem partido aomeio

de Radauti encontrou o seu
unguento.
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Romeno radicado emParis com
obra política e irônica vinculada

ao teatro do absurdo, dramaturgo
Matei Visniec� vira xodó
de realizadores brasileiros

AROMÊNIA
ÉAQUI

Visniec tampouco reza pe-
lacartilhacapitalista.Seu“Pa-
parazzi ou A Crônica de Um
AmanhecerAbortado”(1997),
montado no ano passado no
Rio, flagra a indiferença com
queumgruporecebeanotícia
daiminênciadoapocalipse:o
fimdomundoquesedobreao
hedonismodesarvorado.
Outrotraçodistintivodoro-

menosãojogosmetalinguísti-
cos; volta emeia ele empurra
para a cena colegas de ofício,
encurraladosali porpersona-
gens desgostosos com a pró-
priasorte.Éassimque,em“O
ÚltimoGodot” (1987),Beckett
aturaaslamúriasdaqueleque
todos esperamhádécadas.
Tête-à-têtenãomenosefu-

sivo tem o autor de “Tio Vâ-
nia” com suas criaturas em
“AMáquina Tchékhov”.
Aprodução literária do ro-

meno tambémbrinca com fi-
gurões das letras. Em um de
seus romances,os fantasmas
de Hemingway, Camus, Bor-
gese Ionesco (esteumdosar-
tífices do teatro do absurdo,
ao qual a crítica costuma fi-
liarVisniec)desfilamemmeio
a personagens encarnados.
Eháaindamaisnaarcasui

generis do escritor: anões de
jardim que se põem a falar,
borrachas gigantes que apa-

POLÍTICA CULTURAL

Polícia invade
palácio e dissolve
ocupação contra
governo Temer
Pág. C6 h

Visniec em
frente à
Rádio França
Internacional,
em Paris
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+ VISNIEC
em cartaz em sp

o EspEctador
condEnado à MortE
A Cia. Teatro da Dispersão
encena um julgamento
absurdo, que tem como pano
de fundo o regime do ditador
romeno Nicolae Ceausescu

QUando qua. e qui., às 21h,
até 25/8
ondE no Viga Espaço Cênico,
r. Capote Valente, 1.323, tel.
(11) 3801-1843
QUanto R$ 40
classIfIcaÇÃo 14 anos

CRÍTICA TEATRO

CAIO LIUDVIK
colaboraçãopara a folha

Ointeressequeadramatur-
giadeMateiVisniecdesperta
entre atores ediretores brasi-
leirosacabadegerar “Adeus,
PalhaçosMortos!”.Comdire-
ção de José Roberto Jardim, é
uma releitura de “Pequenos
TrabalhosparaVelhosPalha-
ços”(1986),últimapeçaescri-
ta emromenoporVisniecan-
tes ir à França, como refugia-
do do regime de Ceausescu.
Tratadetrêsclownsquepor

acaso se reencontram, anos
depois de terem trabalhado
juntos. Mas terão de disputar
entresiumaúnicavagadeem-
prego, talvez aúltima chance
paraartistasqueaidadeavan-
çadatornadescartáveisnain-
dústria do entretenimento.
Impõe-seumconfinamen-

to que lembra “Esperando
Godot”, de Beckett, e os três
condenados ao inferno de
“Entre Quatro Paredes”, de
Sartre, uma influência real-
çadapor Jardimaoaprisionar
seus“palhaçosmortos”num
cubotransparenteemquesão
projetadasluzespsicodélicas,
estranha alusão à euforia
contraculturaldosanos 1960
e70emcontraste comosom-
brio presente pós-utópico.
Asvozesdistorcidas,entre-

meadaspelos ruídos eletroa-
cústicos, levamanovospata-
mares o “forade tom, forade
harmonia” implícito ao con-
ceito de absurdo —marca
umadasmaiores influências
de Visniec, seu conterrâneo
eantecessorEugène Ionesco.
Aencenaçãoproblematiza

a crise da própria arte, sob a
tiraniadoentretenimentoba-
ratoesuasapelações—como,
queixa-se um dos persona-
gens em certo momento, as
peças cheiasdepirotecnias e
gritarias, caso desta própria
montagem, que parece que-
rer assim deliberadamente
assustar, irritar, com prejuí-
zo para a sutileza poética su-
gerida pelo texto original.
Após anos pesquisando

tradições populares como o
circo-teatro, a trupe pactua
comVisniecummomentoim-
portante de renovação ao
abraçar novas estéticas e
após terem, eles próprios, si-
do palhaços no limbo, numa
crisegerada,noanopassado,
pelo incêndio da Kombi em
que realizavam suas peças.

adEUs, palhaÇos Mortos!
QUando sex. e sáb., às 21h, dom., às
20h; até 7/8, noCCSP.Qua. e qui.,
às 21h; de31/8 a1º/9, no Tusp
ondE CCSP, r. Vergueiro, 1.000,
tel. (11) 3397-4002; Tusp, r. Ma-
ria Antônia, 294, tel. (11) 3123-
5222
QUanto grátis
classIfIcaÇÃo 12 anos
aValIaÇÃo bom★

Emadaptaçãodo
romeno,grupo
faz renovação
importante

gam tudo o que lhes cruza o
caminho,palavrasqueapron-
tamummotimnumalivraria...
A inspiração para esse

mundo delirante vem das
obrassurrealistasedadaístas
queVisniecdevorounajuven-
tude. Mas também do realis-
mofantástico latino-america-
no. “García Márquez, Fuen-
tes,VargasLlosa,Sabatoeou-
tros alimentaram um certo
gostopeloparadoxo”,afirma.

FEBRE TROPICAL
Mas por que seu teatro vi-

roucoqueluchenos trópicos?
Visniecpalpita: “Osdoispaí-
ses se encontram na mesma
etapa histórica. Saíram há
pouco de ditaduras. É agora
que a esperança existe”.
ParaEdsonFilho, donoda

É Realizações (pela qual saí-
ram 17 volumes de peças de
Visniec, alémdo romance“O
Negociante de Inícios de Ro-
mance”), a escrita do rome-
no “reflete o que os brasilei-
rossentemnestemomentode
degradação de valores”. O
editor tem na manga outras
três peças e um segundo ro-
mance do autor.
“Não é à toa que ele esteja

sendo muito bem absorvido
por aqui”, completa José Ro-
berto Jardim, que dirige
“Adeus, Palhaços Mortos!”
(leia ao lado). “Ele falamuito
depolarização,evivemosuma
polarização de ideologias.”
Aatriz ediretoraClaraCar-

valho, que assinou com De-
nise Weinberg uma monta-
gem de “A Máquina Tché-
khov”, faz umparalelo entre
a “cultura feérica, periférica
e bagunçada” do Leste Euro-
peu de Visniec e a brasileira.
“O caos e a falta de respei-

to são semelhantes. Já pen-
sou fazer uma peça sobre o
atendimento no SUS? O Ma-
tei faria muito bem”, diz ela.
Rodrigo Spina, diretor de

“Aqui Estamos comMilhares
de Cães Vindos do Mar”, que
a Cia. Os Barulhentos criou a
partirde“CuidadocomasVe-
lhinhas...”, acredita queoau-
tor conversa com “a cegueira
para ver e ouvir o outro” do
Brasil atual. “Aoquestionar o
que restou de sua pátria, ele
retrataafaseemquevivemos.”
Justamenteparareinstaurar

alguma ordem no mundo é
quealiteraturasefaznecessá-
ria, arremata Visniec: “É pre-
cisoescanearadordomundo.
Expor o lugar dos ferimentos
pode ajudar a tratá-los”.
O homem partido aomeio

de Radauti encontrou o seu
unguento.
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ilustrada
Terça-Feira, 26 De Julho De 2016 C1

LUCAS NEVES
colaboraçãopara a folha, de paris

Radauti, cidaderomenade
20 mil habitantes, é rasgada
de uma ponta à outra por
uma estrada de ferro.
Não parece gratuito, por-

tanto, que um filho ilustre, o
dramaturgoepoetaMateiVis-
niec,60, sejaumhomempar-
tidoaomeio,equilibrando-se
entredois idiomas(omaterno
eofrancês),duascarreiras(as
de jornalistaedeautor)edois
sistemaspolítico-econômicos
(ocomunismosoviéticoeoca-
pitalismo globalizado).
Ondenãohásinaisdedivi-

são é na acolhida brasileira a
Visniec:desde2012,quandoa
ÉRealizações passoua editar
a obra do romeno naturaliza-
dofrancês,proliferammonta-
gens de suas peças pelo país.
Em 2014, a atriz Regina

Duartepinçouhistóriasdaco-
letânea “Cuidado com as Ve-
lhinhasCarenteseSolitárias”
para compor “A Volta para
Casa”, sua segunda direção.
Umano antes, o baianoMar-
cioMeirelles encenou “Espe-
lhoparaCegos”, concebidoa
partir de “Teatro Decompos-
to...”.Desdeentão, fezoutras
oitoproduçõesvisniequianas.
“Decidi montar na primei-

ra página [que li]. Foi fulmi-
nante”, diz o diretor. “Há ne-
le uma visão ao mesmo tem-
pocruelerealistadanossaex-
periência comoamor, amor-
te e o poder. As palavras são
tijolosquevoamatravésdevi-
draças em câmera lenta.”
Essas armas retóricas, Vis-

niec as lapidou sob a ditadu-
radeNicolaeCeausescu(1965-
89).Oregimefaziajogoduplo:
liberava suas antologias poé-
ticas,mas barrava as peças.

RENASCIMENTO
“No teatro, a crítica social

eramaisdireta”, diz o autor à
Folha.“Opodernãotinhame-
do de um cidadão que lesse
uma obra contestadora sozi-
nho. Já o teatro eramais peri-
goso:aemoçãocoletivapode-
riadescambarparaarevolta.”
Banidoem1987, o autor foi

para Paris, onde pediu asilo
político e passou a trabalhar
na Rádio França Internacio-
nal (epermanecealiatéhoje).
“Mais do que a interdição

oficial, o quemeamedronta-
va era a autocensura, a pers-
pectivademetransformarem
‘colaborador’deumpoder to-
talitário”, contaVisniec,que,
umavezemParis, passoues-
creveremfrancês.“Queria re-
nascer em outra língua.”
Renascimento que não ri-

mou com esquecimento. Li-
berado damordaça de Ceau-
sescu,Visniecsoltounospal-
cos o bestiário do aparelho
repressivo soviético.
A fauna de “Ricardo 3º Es-

tá Cancelada” (2001) inclui
agentes da Seção de Identifi-
cação de Silêncios Suspeitos
edoServiçodeLimpezaIdeo-
lógica de Superfície (referen-
te a cenários, figurinos eade-
reços).Todossubmetemoen-
cenadorrussoVsevolodMeye-
rhold (1874-1940)—persegui-
do por Stálin—a interrogató-
rios surreais, enquanto ele
tentamontar Shakespeare.
Já“AHistóriadoComunis-

moContadaaosDoentesMen-
tais” (1998) retrataumhospi-
talpsiquiátricodeMoscoucu-
jos pacientes só estão ali por
“padecerem” de aguda des-
crençanosditamesdeStálin.

Romeno radicado emParis com
obra política e irônica vinculada

ao teatro do absurdo, dramaturgo
Matei Visniec� vira xodó
de realizadores brasileiros

AROMÊNIA
ÉAQUI

Visniec tampouco reza pe-
lacartilhacapitalista.Seu“Pa-
parazzi ou A Crônica de Um
AmanhecerAbortado”(1997),
montado no ano passado no
Rio, flagra a indiferença com
queumgruporecebeanotícia
daiminênciadoapocalipse:o
fimdomundoquesedobreao
hedonismodesarvorado.
Outrotraçodistintivodoro-

menosãojogosmetalinguísti-
cos; volta emeia ele empurra
para a cena colegas de ofício,
encurraladosali porpersona-
gens desgostosos com a pró-
priasorte.Éassimque,em“O
ÚltimoGodot” (1987),Beckett
aturaaslamúriasdaqueleque
todos esperamhádécadas.
Tête-à-têtenãomenosefu-

sivo tem o autor de “Tio Vâ-
nia” com suas criaturas em
“AMáquina Tchékhov”.
Aprodução literária do ro-

meno tambémbrinca com fi-
gurões das letras. Em um de
seus romances,os fantasmas
de Hemingway, Camus, Bor-
gese Ionesco (esteumdosar-
tífices do teatro do absurdo,
ao qual a crítica costuma fi-
liarVisniec)desfilamemmeio
a personagens encarnados.
Eháaindamaisnaarcasui

generis do escritor: anões de
jardim que se põem a falar,
borrachas gigantes que apa-

POLÍTICA CULTURAL

Polícia invade
palácio e dissolve
ocupação contra
governo Temer
Pág. C6 h

Visniec em
frente à
Rádio França
Internacional,
em Paris
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+ VISNIEC
em cartaz em sp

o EspEctador
condEnado à MortE
A Cia. Teatro da Dispersão
encena um julgamento
absurdo, que tem como pano
de fundo o regime do ditador
romeno Nicolae Ceausescu

QUando qua. e qui., às 21h,
até 25/8
ondE no Viga Espaço Cênico,
r. Capote Valente, 1.323, tel.
(11) 3801-1843
QUanto R$ 40
classIfIcaÇÃo 14 anos

CRÍTICA TEATRO

CAIO LIUDVIK
colaboraçãopara a folha

Ointeressequeadramatur-
giadeMateiVisniecdesperta
entre atores ediretores brasi-
leirosacabadegerar “Adeus,
PalhaçosMortos!”.Comdire-
ção de José Roberto Jardim, é
uma releitura de “Pequenos
TrabalhosparaVelhosPalha-
ços”(1986),últimapeçaescri-
ta emromenoporVisniecan-
tes ir à França, como refugia-
do do regime de Ceausescu.
Tratadetrêsclownsquepor

acaso se reencontram, anos
depois de terem trabalhado
juntos. Mas terão de disputar
entresiumaúnicavagadeem-
prego, talvez aúltima chance
paraartistasqueaidadeavan-
çadatornadescartáveisnain-
dústria do entretenimento.
Impõe-seumconfinamen-

to que lembra “Esperando
Godot”, de Beckett, e os três
condenados ao inferno de
“Entre Quatro Paredes”, de
Sartre, uma influência real-
çadapor Jardimaoaprisionar
seus“palhaçosmortos”num
cubotransparenteemquesão
projetadasluzespsicodélicas,
estranha alusão à euforia
contraculturaldosanos 1960
e70emcontraste comosom-
brio presente pós-utópico.
Asvozesdistorcidas,entre-

meadaspelos ruídos eletroa-
cústicos, levamanovospata-
mares o “forade tom, forade
harmonia” implícito ao con-
ceito de absurdo —marca
umadasmaiores influências
de Visniec, seu conterrâneo
eantecessorEugène Ionesco.
Aencenaçãoproblematiza

a crise da própria arte, sob a
tiraniadoentretenimentoba-
ratoesuasapelações—como,
queixa-se um dos persona-
gens em certo momento, as
peças cheiasdepirotecnias e
gritarias, caso desta própria
montagem, que parece que-
rer assim deliberadamente
assustar, irritar, com prejuí-
zo para a sutileza poética su-
gerida pelo texto original.
Após anos pesquisando

tradições populares como o
circo-teatro, a trupe pactua
comVisniecummomentoim-
portante de renovação ao
abraçar novas estéticas e
após terem, eles próprios, si-
do palhaços no limbo, numa
crisegerada,noanopassado,
pelo incêndio da Kombi em
que realizavam suas peças.

adEUs, palhaÇos Mortos!
QUando sex. e sáb., às 21h, dom., às
20h; até 7/8, noCCSP.Qua. e qui.,
às 21h; de31/8 a1º/9, no Tusp
ondE CCSP, r. Vergueiro, 1.000,
tel. (11) 3397-4002; Tusp, r. Ma-
ria Antônia, 294, tel. (11) 3123-
5222
QUanto grátis
classIfIcaÇÃo 12 anos
aValIaÇÃo bom★

Emadaptaçãodo
romeno,grupo
faz renovação
importante

gam tudo o que lhes cruza o
caminho,palavrasqueapron-
tamummotimnumalivraria...
A inspiração para esse

mundo delirante vem das
obrassurrealistasedadaístas
queVisniecdevorounajuven-
tude. Mas também do realis-
mofantástico latino-america-
no. “García Márquez, Fuen-
tes,VargasLlosa,Sabatoeou-
tros alimentaram um certo
gostopeloparadoxo”,afirma.

FEBRE TROPICAL
Mas por que seu teatro vi-

roucoqueluchenos trópicos?
Visniecpalpita: “Osdoispaí-
ses se encontram na mesma
etapa histórica. Saíram há
pouco de ditaduras. É agora
que a esperança existe”.
ParaEdsonFilho, donoda

É Realizações (pela qual saí-
ram 17 volumes de peças de
Visniec, alémdo romance“O
Negociante de Inícios de Ro-
mance”), a escrita do rome-
no “reflete o que os brasilei-
rossentemnestemomentode
degradação de valores”. O
editor tem na manga outras
três peças e um segundo ro-
mance do autor.
“Não é à toa que ele esteja

sendo muito bem absorvido
por aqui”, completa José Ro-
berto Jardim, que dirige
“Adeus, Palhaços Mortos!”
(leia ao lado). “Ele falamuito
depolarização,evivemosuma
polarização de ideologias.”
Aatriz ediretoraClaraCar-

valho, que assinou com De-
nise Weinberg uma monta-
gem de “A Máquina Tché-
khov”, faz umparalelo entre
a “cultura feérica, periférica
e bagunçada” do Leste Euro-
peu de Visniec e a brasileira.
“O caos e a falta de respei-

to são semelhantes. Já pen-
sou fazer uma peça sobre o
atendimento no SUS? O Ma-
tei faria muito bem”, diz ela.
Rodrigo Spina, diretor de

“Aqui Estamos comMilhares
de Cães Vindos do Mar”, que
a Cia. Os Barulhentos criou a
partirde“CuidadocomasVe-
lhinhas...”, acredita queoau-
tor conversa com “a cegueira
para ver e ouvir o outro” do
Brasil atual. “Aoquestionar o
que restou de sua pátria, ele
retrataafaseemquevivemos.”
Justamenteparareinstaurar

alguma ordem no mundo é
quealiteraturasefaznecessá-
ria, arremata Visniec: “É pre-
cisoescanearadordomundo.
Expor o lugar dos ferimentos
pode ajudar a tratá-los”.
O homem partido aomeio

de Radauti encontrou o seu
unguento.
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IN AN ADAPTATION OF THE ROMENIAN’S WORK, THE COMPANY INNOVATION IS IMPORTANT



9CLIPPING SOBRE O ESPETÁCULO

FAREWELL, DEAD CLOWNS IS ONE OF THE BEST PLAYS OF THE YEAR IN SAO PAULO



CLIPPING SOBRE O ESPETÁCULO 10

DARK MEMORIES OF A CIRCUS’ LIFE



11CLIPPING SOBRE O ESPETÁCULO

Matéria de 6’00” sobre o espetáculo Adeus, Palhaços Mortos! exibida no programa “Arte1 Em Movimento” do dia 13/07/2016 no canal Arte1 
Link do vídeo: https://youtu.be/j2o7gL5z-Oc

TV documentary about Farewell, Dead Clowns screened on the show “Arte1 Em Movimento” on the 13th July, 2016. Arte1 Channel.

Video Link: https://youtu.be/j2o7gL5z-Oc



12CLIPPING SOBRE O ESPETÁCULO

NO GOING BACK IN THIS 
WORLD

VISUAL EFFECTS AND FLABBERGASTING 
DRAMATIC CONSISTENCY REVIGORATE 
VISNIEC’S TEXT IN THE WORK FROM 
ACADEMIA DE PALHAÇOS



13CLIPPING SOBRE O ESPETÁCULO

“FAREWELL DEAD CLOWNS“ AND 
“BLIND” ARE SELECTED FOR FES-
TIVAL IN TAIWAN



SET
__STRUCTURE OF A CUBE___MEASURES: 3,5M (W) X 2,8M (H)
__SCREENS: VOIL. 3 SCREENS IN THE MEASUREMENTS 3,5M (W) X 2,8M (H).

LIGHTS
__14 LED PAR RGB SLIM TILL 10 CHANNELS WITH RESPECTIVE DMX CABLES. 
__10 FLOOD LIGHTS
__3 ELLIPSOIDAL (RECOMMENDED MODEL ETC JUNIOR 2550)
__01 LIGHT CONTROL CONSOLE (SIMPLE. ONLY TO CONTROL THE FLOOD LIGHTS)

SOUND
__04 WIRELESS MICROPHONE SYSTEMS (BODYPACK + TRANSMITTER) – COMPATIBLE WITH FREQUENCY 
RANGE AND DPA HEADSETS (4066 F)
__04 HEADSETS (PREFERABLY DPA; IF NOT, SENNHEISER/SHURE)
__01 DIGITAL SOUND INTERFACE 8X8 (FOCUSRITE SAFFIRE, IF NOT THIS PLEASE LET US KNOW WHICH IN 
ORDER TO ADAPT OUR SYSTEM)
PA SYSTEM STEREO (LR + SUB) [PA: MINIMUM 400W FOR EACH SPEAKER / SUB: MINIMUM 1000W RECOM-
MENDED BRANDS: YAMAHA, RCF, MEYER SOUND, MACKIE OU JBL]

TECHNICAL RIDER



__01 DIGITAL SOUND MIXING DESK WITH MINIMUM OF 8 INPUTS AND CONTROL, CHARACTERISTICS: (4 IN-
DEPENDENT OUTPUTS OF STEREO (AUX, SUBGROUP OR DIRECT OUT) / PARAMETRIC EQ ON EACH CHAN-
NEL/ COMPRESSOR AND GATE ON EACH CHANNEL / GRAPHIC EQ OF 31 BANDS ON THE STEREO OUTPUT 
(CAN BE SEPARATED FROM THE DESK) / RECOMMENDED MODELS: YAMAHA 01V OR PRESONUS 16.4.2
__01 TALK TABLE
__01 PERFORMANCE SEAT

PROJECTION
__03 PROJECTORS OF 6.000 LUMENS (OR MORE) / HDMI – BEST ALL SAME BRAND.
(EXTREME BLACK PREFERABLY)
__04 ADAPTERS: HDMI-USB TYPE C
__04 ADAPTERS: VGA-USB TYPE C

TECHNICAL RIDER



max. 15m

DVI - HDMI (max 15m)

Gigabit
Ethernet Cat 5/6 
60mmax. 15m

HDMI Extender 60m



UV@ULTRAVIOLETAS.COM

www.ultravioletas.com       @ultravioletas

+55 (11) 98799-9155


