ADEUS, PALHAÇOS
MORTOS

PRÊMIOS

APRESENTAÇÃO
ADEUS, PALHAÇOS MORTOS! É UMA ADAPTAÇÃO DA OBRA “PETIT BOULOT
POUR VIEUX CLOWN” DO DRAMATURGO ROMENO MATEI VIŞNIEC. NESTE
ESPETÁCULO A COMPANHIA ULTRAVIOLETA_S FAZ UMA RELEITURA CRÍTICA
DE SUA TRAJETÓRIA ARTÍSTICA NO UNIVERSO DO TEATRO POPULAR
CIRCENSE, A PARTIR DA PROVOCAÇÃO DO DIRETOR JOSÉ ROBERTO
JARDIM. O ESPETÁCULO É UMA ODE AO OFÍCIO DO ATOR E UMA PROFUNDA
REFLEXÃO SOBRE OS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA CARREIRA DE
ARTISTA. O PÚBLICO É CONVIDADO A OBSERVAR TRÊS VELHOS PALHAÇOS
CONDENADOS A REVER SUAS ESCOLHAS ÉTICAS E ESTÉTICAS, NUM
EXERCÍCIO INFINITO DE REFLEXÃO SOBRE A RESILIÊNCIA DO ARTISTA, A
URGÊNCIA DA ARTE, E A FINITUDE DA VIDA.

SINOPSE
TRÊS GRANDES ARTISTAS CIRCENSES DO PASSADO
ACIDENTALMENTE SE REENCONTRAM, DEPOIS DE MUITOS ANOS,
EM UM TESTE DE UMA AGÊNCIA DE EMPREGOS. ELES SABEM QUE
SOMENTE UM SERÁ O ESCOLHIDO.
GÊNERO: TRAGICOMÉDIA
DURAÇÃO: 60 MINUTOS
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 12 ANOS

TODO O EQUIPAMENTO CITADO ACIMA É UMA ESTIMATIVA DO QUE OS
ARTISTAS AINDA CONCEBERÃO PARA O ESPETÁCULO E INSTALAÇÃO.

ENCENAÇÃO
ESTE É UM ESPETÁCULO CONTEMPORÂNEO, PROVOCATIVO E IMPACTANTE QUE EXPÕE ESTAS
TRÊS FIGURAS EM UMA SEQUÊNCIA DE TABLEAUX VIVANTS, NOS QUAIS A ESTATICIDADE
DOS CORPOS EM EMBATE DIALÉTICO COM A FLUIDEZ DE COMPOSIÇÕES VOCAIS BASTANTE
DINÂMICAS, CRIAM RECORTES DESCONTÍNUOS NO ESPAÇO-TEMPO, DESLOCANDO
ABRUPTAMENTE A PERCEPÇÃO DO ESPECTADOR ENTRE LEMBRANÇAS DOCES DE UMA VIDA
DEVOTADA À ARTE E UM MEDO DE UM FUTURO DE INCERTEZAS, DECADÊNCIA E MORTE.
O ESPAÇO-CÊNICO QUE ABRIGA ESTA ENCENAÇÃO É UM CUBO CUJA FACE FRONTAL E AS
DUAS LATERAIS SÃO FECHADAS POR UMA FINA TELA QUE RECEBE A CADA CENA DIFERENTES
VÍDEO-PROJEÇÕES MAPEADAS QUE ORA REVELAM E ORA ESCONDEM OS ATORES, E
AJUDAM A CRIAR DESTA MANEIRA O NÃO-LUGAR NO QUAL ESTAS FIGURAS SE ENCONTRAM,
UTILIZANDO-SE DE GRAFISMOS ABSTRATOS E DE TRECHOS DE VÍDEOS-DOCUMENTÁRIOS
DE REGISTRO DA TRAJETÓRIA DA COMPANHIA ACADEMIA DE PALHAÇOS. TODA ESTA
ENGRENAGEM COMPOSTA PELA INTERAÇÃO ENTRE VÍDEO E ATORES É REGIDA POR UMA
TRILHA SONORA ELETROACÚSTICA BASTANTE VIOLENTA QUE AJUDA A CRIAR OS ABRUPTOS
DESLOCAMENTOS ESPAÇOS-TEMPORAIS PROPOSTOS PELA ENCENAÇÃO.

ULTRAVIOLETA_S
TRÊS MULHERES: ATRIZES, GESTORAS, DIRETORAS ARTÍSTICAS, ILUMINADORAS, EDITORAS DE VÍDEO
E FOTÓGRAFAS. INTERESSADAS NA INTERSECÇÃO DE DIFERENTES LINGUAGENS ARTÍSTICAS, HOJE
INVESTIGAM A RELAÇÃO ENTRE TEATRO, ARTE-TECNOLOGIA, PROGRAMAÇÃO, VÍDEO ARTE E ESPAÇO
URBANO. TEMATICAMENTE AS INTEGRANTES SE DEBRUÇAM, ATUALMENTE, EM QUESTÕES LIGADAS
A FORMAS NÃO HEGEMÔNICAS DE EXISTÊNCIA NA TERRA, SENDO ELAS HUMANAS, VEGETAIS OU
ANIMAIS.
MAS TUDO COMEÇOU BEM DIFERENTE, A COMPANHIA SURGIU EM 2007 CHAMADA ACADEMIA DE
PALHAÇOS NA UNICAMP E POR SETE ANOS PESQUISOU A LINGUAGEM DO PALHAÇO E DO CIRCO
TEATRO BRASILEIRO. EM 2016, COM A CRIAÇÃO DO ESPETÁCULO ADEUS, PALHAÇOS MORTOS, O
GRUPO RESSIGNIFICOU O MERGULHO NO TEATRO POPULAR E VERTICALIZOU A INTERSECÇÃO ENTRE
TEATRO E ARTES VISUAIS. EM 2019, CRIOU O ESPETÁCULO HÁ DIAS QUE NÃO MORRO QUE DESDOBROU
A MESMA BUSCA ESTÉTICA AO DISCUTIR OS APRISIONAMENTOS CONTEMPORÂNEOS E COLOCOU
EM CENA UMA DRAMATURGIA INÉDITA. O ESPETÁCULO ESTREOU NO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE ANTÁLIA, NA TURQUIA E TEVE TEMPORADA DE ESTREIA NO BRASIL NO SESC POMPEIA. COM
CARREIRA INTERNACIONAL MARCADA TAMBÉM PELA PARTICIPAÇÃO NO WORLD STAGE DESIGN
EM TAIWAN, EM 2017, E EM OUTROS DOIS FESTIVAIS DE TEATRO NA TURQUIA, EM 2018, (TRABZON E
ANTÁLIA) E ALGUNS PRÊMIOS ACUMULADOS (SHELL, APCA, APLAUSO BRASIL E OUTROS), O GRUPO
BUSCA PROVOCAR FISSURAS ARTÍSTICAS NO COTIDIANO QUE DESEQUILIBREM O ESPECTADOR E
LEMBREM-NO DE SUA CONDIÇÃO HUMANA.

FICHA TÉCNICA
TEXTO ORIGINAL: MATEI VIŞNIEC
DIREÇÃO E ADAPTAÇÃO: JOSÉ ROBERTO JARDIM
ELENCO: LAÍZA DANTAS, PAULA HEMSI E MAURÍCIO SCHNEIDER
DIREÇÃO MUSICAL: TIAGO DE MELLO
TRILHA SONORA ORIGINAL AO VIVO: MURILO GIL
CENOGRAFIA E VÍDEO-INSTALAÇÃO: BIJARI
FIGURINO: LINO VILLAVENTURA
VISAGISMO: LEOPOLDO PACHECO
ILUMINAÇÃO: PAULA HEMSI E JOSÉ ROBERTO JARDIM
ANIMAÇÕES EM VÍDEO: CARLOS PEDREAÑES
CENOTECNIA: LEO CEOLIN ESTUDIO
DESIGN GRÁFICO: BIJARI
FOTOGRAFIA: VICTOR IEMINI
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: ULTRAVIOLETA_S
REALIZAÇÃO: ULTRAVIOLETA_S
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harmonia” implícito ao contor conversa
com—marca
“a cegueira
ceito de absurdo
das maiores influências
para veredeuma
e
ouvir
o
outro” do
Visniec,
seu conterrâneo
antecessor Eugène Ionesco.
A encenação
problematiza
Brasil atual.
“Ao
questionar o
a crise da própria arte, sob a
tirania do entretenimento baque restou
de
sua
pátria, ele
rato e suas
apelações
—como,
queixa-se um dos personagens em certo momento, as
retrataafaseemquevivemos.”
peças cheias de pirotecnias e
gritarias, caso desta própria
Justamenteparareinstaurar
montagem, que parece queassim deliberadamente
alguma rer
ordem
no
mundo é
assustar,
irritar, com
prejuízo para a sutileza poética sugerida pelo textose
original.
que a literatura
faz necessáApós anos pesquisando
tradições populares como o
ria, arremata
“É precirco-teatro, Visniec:
a trupe pactua
com Visniec um momento importante dea
renovação
ao mundo.
ciso escanear
dor do
abraçar novas estéticas e
terem, eles próprios, siExpor o doapós
lugar
ferimentos
palhaços nodos
limbo, numa
crise gerada, no ano passado,
pode ajudar
a tratá-los”.
pelo incêndio
da Kombi em
que realizavam suas peças.
O homem
partido ao meio
adEUs, palhaÇos Mortos!
de Radauti encontrou o seu
unguento.
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QUando sex. e sáb., às 21h, dom., às

20h; até 7/8, no CCSP. Qua. e qui.,
às 21h; de 31/8 a 1º/9, no Tusp

ondE CCSP, r. Vergueiro, 1.000,

tel. (11) 3397-4002; Tusp, r. Maria Antônia, 294, tel. (11) 31235222
QUanto grátis
classIfIcaÇÃo 12 anos
aValIaÇÃo bom ★

Visniec em
frente à
Rádio França
Internacional,
em Paris

O interesse que a dramaturgia de Matei Visniec desperta
entre atores e diretores brasileiros acaba de gerar “Adeus,
Palhaços Mortos!”. Com direção de José Roberto Jardim, é
uma releitura de “Pequenos
Trabalhos para Velhos Palhaços” (1986), última peça escrita em romeno por Visniec antes ir à França, como refugiado do regime de Ceausescu.
Tratadetrêsclownsquepor
acaso se reencontram, anos
depois de terem trabalhado
juntos. Mas terão de disputar
entresiumaúnicavagadeemprego, talvez a última chance
para artistas que a idade avançada torna descartáveis na indústria do entretenimento.
Impõe-se um confinamento que lembra “Esperando
Godot”, de Beckett, e os três
condenados ao inferno de
“Entre Quatro Paredes”, de
Sartre, uma influência realçada por Jardim ao aprisionar
seus “palhaços mortos” num
cubo transparente em que são
projetadas luzes psicodélicas,
estranha alusão à euforia
contracultural dos anos 1960
e 70 em contraste com o sombrio presente pós-utópico.
As vozes distorcidas, entremeadas pelos ruídos eletroacústicos, levam a novos patamares o “fora de tom, fora de
harmonia” implícito ao con-
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Impõe-se um confinamento que lembra “Esperando
Godot”, de Beckett, e os três
condenados ao inferno de
“Entre Quatro Paredes”, de
Sartre, uma influência realçada por Jardim ao aprisionar
seus “palhaços mortos” num
cubo transparente em que são
projetadas luzes psicodélicas,
estranha alusão à euforia
contracultural dos anos 1960
e 70 em contraste com o sombrio presente pós-utópico.
As vozes distorcidas, entremeadas pelos ruídos eletroacústicos, levam a novos patamares o “fora de tom, fora de
harmonia” implícito ao conceito de absurdo —marca
uma das maiores influências
de Visniec, seu conterrâneo
e antecessor Eugène Ionesco.
A encenação problematiza
a crise da própria arte, sob a
tirania do entretenimento barato e suas apelações —como,
queixa-se um dos personagens em certo momento, as
peças cheias de pirotecnias e
gritarias, caso desta própria
montagem, que parece querer assim deliberadamente
assustar, irritar, com prejuízo para a sutileza poética sugerida pelo texto original.
Após anos pesquisando
tradições populares como o
circo-teatro, a trupe pactua
com Visniec um momento importante de renovação ao
abraçar novas estéticas e
após terem, eles próprios, sido palhaços no limbo, numa
crise gerada, no ano passado,
pelo incêndio da Kombi em
que realizavam suas peças.
adEUs, palhaÇos Mortos!
QUando sex. e sáb., às 21h, dom., às
20h; até 7/8, no CCSP. Qua. e qui.,
às 21h; de 31/8 a 1º/9, no Tusp
ondE CCSP, r. Vergueiro, 1.000,
tel. (11) 3397-4002; Tusp, r. Maria Antônia, 294, tel. (11) 31235222
QUanto grátis
classIfIcaÇÃo 12 anos
aValIaÇÃo bom ★
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TV documentary about Farewell, Dead Clowns screened on the show “Arte1 Em Movimento” on the 13th July, 2016. Arte1 Channel.
éria de 6’00” sobre o espetáculo Adeus, Palhaços Mortos! exibida no programa “Arte1 Em Movimento” do dia 13/07/2016 no canal A
Video Link: https://youtu.be/j2o7gL5z-Oc
Link do vídeo: https://youtu.be/j2o7gL5z-Oc
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RIDER TÉCNICO
CENÁRIO
__ESTRUTURA DO CUBO___ 3,5M (L) X 2,8M (A)
__TELAS: VOIL.
LUZ
__14 LED PAR RGB SLIM ATÉ 10 CANAIS COM RESPECTIVOS CABOS DMX E DE ENERGIA.
__10 SET LIGHTS
__3 ELIPSOIDAIS (RECOMMENDED MODEL ETC JUNIOR 2550)
__01 MESA DE LUZ (SIMPLES. SÓ PARA CONTROLAR OS SET LIGHTS DO PALCO)
SOM
__04 SISTEMAS DE MICROFONE SEM FIO (BODYPACK + TRANSMITTER) – COMPATÍVEIS COM O
RANGE DE FREQUÊNCIA E HEADSETS DPA (4066 F)
__04 HEADSETS (PREFERENCIALMENTE DPA; SENÃO, SENNHEISER/SHURE)
__01 INTERFACE DIGITAL 8X8 (FOCUSRITE SAFFIRE, SE NÃO FOR ESSA, FAVOR NOS AVISAR COM
ANTECEDÊNCIA)
SISTEMA DE PA STEREO (LR + SUB) [PA: MÍNIMO 400W PARA CADA / SUB: MÍNIMO 1000W MARCAS SUGERIDAS: YAMAHA, RCF, MEYER SOUND, MACKIE OU JBL]

RIDER TÉCNICO
__01 MESA DE SOM DIGITAL COM PELO MENOS 8 ENTRADAS E CONTROLE, CARACTERÍSTICAS DA
MESA:
(4 SAÍDAS INDEPENDENTES DO STEREO (AUX, SUBGROUP OU DIRECT OUT) / EQ PARAMÉTRICO
CANAL A CANAL / COMPRESSOR E GATE CANAL A CANAL / EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31
BANDAS NA SAÍDA STEREO (PODE SER EXTERNO À MESA) / MODELOS RECOMENDADOS: YAMAHA
01V OU PRESONUS 16.4.2)
__01 MESA PARA A OPERAÇÃO DO PALCO (DEVE CABER COMPUTADOR, MESA DE SOM E DE LUZ)
__01 CADEIRA
PROJEÇÃO
__03 PROJETORES DE 6.000 LUMENS (OU MAIS) / HDMI – PREFERÊNCIA PARA MESMA MARCA E
EXTREME BLACK
__04 ADAPTADORES: HDMI-USB TIPO C
__04 ADAPTADORES: VGA-USB TIPO C
__CABOS DE ENERGIA E SINAL (HDMI)

UV@ULTRAVIOLETAS.COM
@ultravioleta__s
ALINE OLMOS___(+55 11) 98799-9155
ULTRAVIOLETAS.COM

