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Circo Amarillo dá show na Unicamp, com o apoio do SAE

Um espetáculo diferente, belíssimo, em que as artes circences se misturam às de teatro, música, malabarismo, tudo recheado de bom

humor, trazendo alegria e descontração à comunidade que passava pelo Pavilhão Básico e arredores do Restaurante Universitário. O

público reagiu com risadas e sorrisos às brincadeiras dos palhaços.

A performance do Circo Amarillo com o espetáculo “Experimento Circo”  aconteceu nesta quarta-feira (5), ao meio-dia, no gramado do

Pavilhão Básico. O Amarillo está circulando em várias cidades do interior do Estado de São Paulo, pois foi um dos projetos selecionados

pelo Programa de Ação Cultural – PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

No Programa, o circo, formado por quatro artistas, dois produtores e apoiadores, já se apresentou nas cidades de Botucatu e Lençóis Paulista.

A Unicamp, única universidade no roteiro, por enquanto, foi escolhida para a apresentação de Campinas. O espetáculo contou com o apoio do SAE-Ação Cultural.

Público chegou ainda nos ensaios

O público começou a chegar atraído pela excentricidade dos artistas, ainda durante a montagem dos equipamentos de apresentação.

Todos estavam de olhos atentos ao bate-estaca com as amarras que servem para segurar o trapézio de aço, os tapetes vermelhos no

gramado, o baú lotado de peças de representação, como malabares, guarda-chuva colorido, fitilhos e outros badulaques circences. Os

ensaios dos quatro artistas já davam mostras de que o espetáculo seria um show à parte.

Os artistas

O Circo Amarillo foi fundado em 1997 pelos artistas argentinos Pablo Nordio e Marcelo Lujan, que estudaram artes circences em Córdoba, na Argentina. Acrobacias, expressão

teatral, malabarismo e técnicas com fogo no equilíbrio das bicicletas de uma roda, misturando o circo tradicional e o moderno, são constantes em suas performances.

As artistas brasileiras Luciana Menir e Maira Campos mostraram técnica acrobática, leveza de movimentos e sintonia de grupo. Marido e mulher, Pablo Nordio e Luciana Menir

se conheceram no circo. Ela fez escola circence em Belo Horizonte, Minas Gerais. O filho Gael, de apenas um ano e dois meses, os acompanha em algumas apresentações.

Maira Campos é paulistana e começou a estudar circo na extinta “Oz Academia de Circo”, na Lapa, São Paulo. Depois estudou na École Superieur dês Arts Du Cirque,

considerada a Universidade do Circo, em Bruxelas, na Bélgica, entre 2007 e 2010. O Amarillo já se apresentou em tournês e festivais internacionais na America Latina e Europa,

sendo considerado referência na América do Sul. O grupo também atua no Circo Zanni, de lona, dentro de uma ideologia de respeito à arte circence pura, sem exploração de

animais. Dependendo do formato das apresentações, outros artistas e produtores podem integrar o espetáculo.

Próximas apresentações

Após a apresentação na Unicamp, alguns alunos foram conversar com os artistas e manifestaram interesse em apreciar novamente o espetáculo. A produtora Mariah Polati,

presente no evento,  informou que a próxima apresentação do Circo Amarillo será no domingo, dia das mães (8), no Teatro Fonte Alta, em Guarulhos, com o espetáculo

“Palhaços excêntricos musicais”. O grupo está também na programação de maio do SESC Pinheiros. Conheça mais sobre o Circo Amarillo: http://www.circoamarillo.com.ar/

Artigos Relacionados:

História do SAE (1114 Acessos)

SAE em Números (338 Acessos)

Você está em:  Início

Sex, 06 de Maio de 2011 11:23 Magdaelei Costa Amorim

InícioInício
Página inicial

O SAEO SAE
 

AlunosAlunos
 

BolsasBolsas
 

OrientadorOrientador
 

EstágiosEstágios
 

EventosEventos
 

NotíciasNotícias
 

ContatosContatos
 

Mapa do siteMapa do site
 

Pesquisar...

Circo Amarillo dá show na Unicamp, com o apoio do SAE http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_content&amp...

1 de 2 6/5/2011 16:51



Joomla! é um Software Livre com licença GNU/GPL v2.0.

Circo Amarillo dá show na Unicamp, com o apoio do SAE http://www.sae.unicamp.br/portal/index.php?option=com_content&amp...

2 de 2 6/5/2011 16:51


