MINISTÉRIO DA CULTURA

APRESENTAM

íduos em disputa
iv
d
in
is
o
d
e
d
na
ti
A insólita ro
só, nada pode.
si
r
o
p
,
ue
q
er
d
o
p
por um
visita o universo
re
ua
ín
nt
co
a
ic
át
m
Uma ação dra
s musicais, onde
co
ri
nt
cê
ex
s
o
d
e
ia
da mag
mo acidente
co
s
o
ad
at
tr
o
sã
s
co
números clássi
istério, absurdo,
m
e,
ad
id
il
ab
H
.
o
rs
de percu
jogo de cena
m
nu
,
ia
es
o
p
e
r
o
m
hu
faz falta.
onde a palavra não

O roteiro foi inteiramente construído na sala de trabalho, a partir de uma
pesquisa prática, quase obsessiva, dos atores e uma observação curiosa e paciente da direção.
Um divertido exercício de criação e solução de problemas.
JULIO ADRIÃO • DIRETOR

Uma palavra sobre um espetáculo sem a mesma
feiras de outrora, dos
Um mergulho no universo dos artistas das
os musicais serviu de
espetáculos de magia e dos palhaços excêntric
nvolvido na sala de trabalho.
inspiração para um roteiro inteiramente dese
a dos atores e a observação
A pesquisa prática/técnica quase obsessiv
para a criação do
curiosa e paciente da direção foram a base
narra a insólita rotina de
espetáculo BLEFES EXCÊNTRICOS, que
que, por si só, nada pode.
dois indivíduos em disputa por um poder
Numa ação contínua, o espetáculo revisita esses universos
apresentando números que acontecem como acidentes de um
cotidiano, num divertido exercício de criação e solução de
problemas com um tanto de habilidade, mistério, absurdo,
humor e poesia, num jogo de cena onde a palavra não faz falta.

Para se inventar um espetáculo a partir do zero, encontrar a
pessoa certa para cada lugar faz toda a diferença. Assim
sendo, contar com a colaboração criativa e crítica de
profissionais como a do Mestre dos sons improváveis Tato
Taborda na direção musical, do inventor de quase objetos
ormadora de
Marcos Feio para o espaço cênico e seus acessórios, da transf
de cena e
roupa
rada
humo
panos Gabriela Marra para a refinada e bem
ros de
núme
ainda do Mago Rossini na escolha e desenvolvimento dos
time bem
magia, foi um raro privilegio, afinal, não é trivial formar um
antes.
juntas
haram
entrosado com pessoas que nunca trabal
BLEFES EXCÊNTRICOS é, portanto, fruto de muito
trabalho, muita conversa e muita generosidade e eu agradeço
ao Fabrício e ao Lucas pela confiança e pela oportunidade.
circo
JULIO ADRIÃO • DIRETOR e co-roteirista, junto com o

dux

pesquisa
de um processo que vem sendo
O espetáculo BLEFES EXCÊNTRICOS é fruto
“Átila, O Príncipe da Brutalidade”
maturado há anos pelo Circo Dux. Os números
s de uma aproximação da
e “O Oriental” criados por volta de 2007 são fruto
dos cabarés, music halls,
pesquisa do grupo com um tipo de apresentação
XIX.
sideshows e feiras de variedades do séc. XVIII e
do iniciamos o aprendizado de
A aproximação com a música se deu em 2009, quan
os Guizos Afinados, que vimos
instrumentos. Descobrimos um antigo número,
ional de Circo, Walter Carlo.
sendo executado por um mestre da Escola Nac
obrimos que o modo de produção
Ficamos maravilhados com o número, mas desc
tempo. A partir daí buscamos uma
e criação dos guizos já estava perdido há algum
especialista na construção de
parceria com o Spirito Santo (Musik Fabrik), um
lho durou seis meses, nos quais
instrumentos com materiais inusitados. O traba
corte, pesos. Ao final desse
pesquisamos os materiais, tamanhos, formas de
eguido reconstruir uma primeira
período chegamos ao resultado, havíamos cons
versão do antigo “instrumento”.
os números de comicidade já
A pesquisa da arte mágica como ferramenta para
lo do grupo “Dux +3” (2007),
está na nossa trajetória desde o primeiro espetácu
a assessoria do mágico
quando montamos um numero de escapismo com
(2010), montamos o número de
Volcani (SP). Para o espetáculo “Zarak Show”
as pequenas proezas mágicas
grande magia chamado “Twister”, além de outr
espalhadas pelo espetáculo.
companhia para Petrobras, em
Quando enviamos o projeto de manutenção da
to dessas técnicas: a mágica e a
2010, decidimos investir na pesquisa e aprofundamen
os 15 meses de oficinas e
música. Com o auxilio dessa manutenção tivem
O compositor e pesquisador Tato
aprendizado com grandes especialistas da área:
e período de pesquisa definimos,
Taborda e o mágico e historiador Rossini. Ness
los de magia do séc. XIX e nos
com foco nas Feiras da Idade Média, nos espetácu
seriam trabalhados no espetáculo.
palhaços excêntricos musicais, os números que
ado período de treinamento das
A partir daí iniciamos um longo, prazeroso e dedic
principal no caldeirão de criação
técnicas, que foram utilizadas como ingrediente
Adrião.
do BLEFES, capitaneado pelo nosso diretor, Júlio

FABRICIO DORNELES

NÚMEROS

Desde o ano de 2009 o Circo Dux vem
pesquisando e reconstruíndo esse número.
Descobrimos o melhor material, as formas,
os tamanhos para cada nota, as maneiras de
corte do material, até chegar no produto
final que está no "Blefes Excêntricos".

GUIZOS AFINADOS
No livro “Circo Nerino” de Roger Avanzi e Verônica
Tamaoki há referência à João Bozan, um argentino que foi
considerado “um dos mais importantes clowns circenses que
se fixaram no Brasil (...) A quem o povo chamava de maestro.
Sua arte consistia em transformar objetos comuns em
instrumentos musicais… Num certo momento da
apresentação, amarrava tiras de couro nos braços, pernas e
cabeça, nas quais estavam presas várias fileiras de guizos,
sendo que os da cabeça eram menores, portanto mais agudos,
e os das pernas, maiores. A banda tocava, e ele solava
chacoalhando, cada vez, pernas, cabeça e braços.” João Bozan
era um dos palhaços que executavam os Guizos Afinados.
Esse é o “instrumento” que o Circo Dux vem reconstruindo
desde 2009, e que está no BLEFES EXCÊNTRICOS.
Gene Randow’s Scotch Clown
Band. Com os guizos afinados
vemos
os Georgetti Brothers. Foto de
1942 no Pollack Bros. Circus, EUA
.

PIANO DE PANELAS
São em torno de 40 panelas de diferentes
tamanhos, formas e materiais, que
formam um piano de 40 notas musicais.
O instrumento é tocado pela dupla de
artistas, que executam nele desde peças
clássicas até os funks contemporâneos.
Michel Lauziere, um excêntrico musical da atualidade
realizando o número de panelas musicais.

CABINE DOS ESPÍRITOS
Essa técnica de ilusionismo foi criada no séc. XIX
e era usada em demonstrações de supostos
“médiuns”. Logo foi assimilada pelos grandes
mágicos dessa época e hoje em dia é ainda
executada. No número uma pessoa (o “médium”)
é amarrada completamente e senta em uma
cadeira dentro de um biombo que é fechado. Logo
após ser fechado, barulhos acontecem dentro do
biombo. Quando abrimos, o médium continua
amarrado. O biombo é fechado de novo. A partir
daí inúmeras coisas surpreendentes acontecem.

O grande Harry Kellar
(séc. XIX), foi um
dos mágicos que
assimilou o número
às suas apresentações.

"Sessão Espírita" com Ethel Post Parrish
realizada nos EUA com a Cabine dos Espíritos.

CUPS AND BALLS
Este é considerado um dos números de
magia mais antigos. Já está registrado em
imagens do séc. XV. Era muito executado
nas feiras medievais como um jogo de
apostas no qual deve se adivinhar em qual
dos copos está a bola. Na sua evolução
foram criadas várias rotinas surpreendentes
de desaparecimento e aparecimento de
bolas e outros objetos.

Hieronymus Bosch:
The Conjurer, 1475-1480.

NÚCLEO DE CRIAÇÃO

> diretor do espetáculo

produtor e
Julio adrião (1960) é carioca,1986,ator,trabalho
u seis

diretor teatral. Formado pela CAL em
anos na Itália com o Teatro Potlach de Fara Sabina e outras
companhias. De volta ao Brasil, em 94, dirigiu o espetáculo de
circo-teatro “Roda Saia, Gira Vida” do Teatro de Anônimo Prêmio Mambembe de melhor espetáculo 1995 - e a Ópera
cômica “O Elixir de Amor”, de Donizetti, na escola de música
da UFRJ, com direção musical de Ernani Aguiar. Integrou o trio
cômico Cia. do Público desde a sua formação até 2002, quando
realizaram “Ruzante”. Nesta ocasião, criou com Sidnei Cruz e
Alessandra Vannucci o núcleo de produção Leões de Circo
Pequenos Empreendimentos. Em 2005, com o solo narrativo “
A Descoberta das Américas”, de
Dario Fo e com direção de
Alessandra Vannucci ganhou o
Prêmio Shell/RJ de melhor ator.
Em 2007, participou da minissérie
“Amazônia”, da Rede Globo, no
papel de Távora – professor de
Chico Mendes criança. Em 2008
participou do filme “Verônica”,
de Maurício Farias, no papel do
traficante Rui e, em 2009, foi convidado pela Nat Geo –
(Inglaterra) para o papel do traficante John, na série “Locked
Up Abroad – Brazil (Férias na Prisão)”. Ainda em 2009, filmou
“Sudoeste”, com direção de Eduardo Nunes, no papel de
Sebastião. Em 2010, foi o Governador Gelino, em “Tropa de
Elite 2” e o Dr. Guido, em “Disparos”, de Juliana Reis. Em 2011,
escreveu, em parceria com o ator gaúcho Carlinhos Tabajara e
dirigiu a Farsa de rua “O Casamento de Hermelinda”, com o
Grupo Timbre de Galo, de Passo Fundo (RS). Desde 2007
ministra a oficina “O Ator no Solo Narrativo”.

> Pesquisa mágica

ROSSINI

é uma das mais influentes personalidades de mágica no meio circense. Tem formação
artística tradicional em mágica, sendo a quarta
geração de mágicos em
sua família. Extensão
em pesquisa no GAEM
– Grupo de Altos
Estudos Mágicos e em
produção de mágica
contemporânea.
Especializações diversas
em conferências,
congressos e workshops
nacionais e internacionais realizados e reconhecidos
por entidades mágicas federadas internacionalmente.
Participou de oficinas de especialização, conferências
e outras atividades pedagógicas de mestres oriundos
de diversos países tais como Argentina, Chile,
México, Cuba, Portugal, Espanha, França, Suécia,
Estados Unidos e Japão.
É professor de mágica. Coordena há mais de dez
anos cursos de formação, tendo sido professor de
diversos grandes nomes da atual geração de mágicos
brasileiros. Formou inúmeros campeões de mágica
em competições nacionais e internacionais. Foi
premiado pela International Magicians Society como
o melhor mágico do Brasil na categoria close-up
(mágica em curta distância).
Autor de diversos trabalhos, pesquisas e artigos para
publicações nacionais e internacionais especializadas
em ilusionismo em publicações mágicas brasileiras e
de outros países a América Latina e Europa. Foi
diretor para a América Latina da World Alliance of
Magicians entre 2000 e 2003 .

> diretor musical

TATO TABORDA nasceu em Curitiba, Paraná, em 11 de

janeiro de 1960. Compositor, pianista, professor e curador de
eventos artísticos, estuda com Esther Scliar, H.J.Koellreutter e
acompanha os Cursos Latino-Americanos de Música
Contemporânea.
Como compositor, tem obras encomendadas por instituições,
festivais e grupos como Pro-Música Nova Bremem, OSESP,
Donaueschinger Musiktage, Bienal de Munique, Podewil Berlin e
Berliner Fespiele (Alemanha).
Faz sua primeira direção musical, em
1985, para o espetáculo "A Rosa
Tatuada", de Tennessee Williams,
com direção de Luiz Carlos Ripper.
Na sequência, compõe para mais de
40 espetáculos de teatro e dança,
recebendo o Troféu Mambembe em
1996 e o Prêmio Coca-Cola em 1998.
Em 1992, a partir de uma bolsa da Fundação Vitae, constrói em
parceria com o tecnólogo Alexandre Boratto o multi-instrumento
Geralda, uma orquestra eletro-acústica com mais de 70 fontes
sonoras. Lança em 2008 o CD "Tato Taborda e Geralda – Música
para Orquestra", com o patrocínio do programa Petrobras
Cultural. Idealizador e organizador dos ciclos Música de Invenção
(1995), Fronteiras (2000) e Diálogos (2002), no CCBB do Rio de
Janeiro. Concluiu em 2004 o Doutourado na Unirio com o projeto
Biocontraponto, onde investigou a fronteira entre a comunicação
de criaturas de hábitos noturnos, como sapos, grilos e vagalumes e
as técnicas de polifonia e contraponto.
Em maio de 2010, estreia a ópera "Amazonas", por encomenda da
Bienal de Munique. Tem obras gravadas pelos selos Col Legno
(Alemanha), Fundación Arca-Ira (Bolívia) e ABM-Digital (Brasil).
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