O CIRCO E O PALHAÇO
NA SEGUNDA INFÂNCIA

/

O LaMInima
Domingos Montagner e Fernando Sampaio conheceram-se no Circo Escola
Picadeiro em São Paulo, onde iniciaram a dupla de palhaços. Ali criaram e
levaram às ruas, reprises, entradas e outros números circenses, desenvolvidos
sob a orientação do Mestre Roger Avanzi, o Palhaço Picolino.
Em 1997 formam o LAMÍNIMA, com o espetáculo “LaMínima Cia de Ballet”,
calcado no humor físico e nas clássicas paródias acrobáticas. A partir daí, o
circo e a arte do palhaço de picadeiro, viriam conduzir definitivamente o
trabalho da dupla. Seguindo a tradição circense, a busca de conhecimento e
aperfeiçoamento técnico e artístico, continua acompanhando a construção de
seu repertório, atualmente com 16 espetáculos concebidos. Durante os mais
de 20 anos desta jornada, trabalharam com importantes diretores, mestres da
arte do palhaço e do humor, tais como, Leris Colombaioni, Leo Bassi,
Chacovachi, Fernando Neves, Alvaro Assad e Chico Pelúcio.
A companhia possui também ampla trajetória em festivais de teatro e circo
nacionais e internacionais. Dentro os principais prêmios recebidos estão o
Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura - categoria Circo
(2018); 30º Prêmio Shell de Teatro categoria melhor música por " Pagliacci",
entre outros. Em 2008 ambos foram contemplados com PRÊMIO SHELL DE
TEATRO SP de MELHOR ATOR por “A NOITE DO PALHAÇOS MUDOS”, fato
inédito na história do prêmio.
O LAMÍNIMA é também fundador do Circo Zanni, coletivo que busca
revitalizar a importância dos circos de pequeno e médio porte na vida cultural
das cidades.
Atualmente, o LaMínima tem em seu elenco e na equipe criativa Fernando
Sampaio, Fernando Paz e Filipe Bregantim.

O PROJETO
O projeto O CIRCO E O PALHÇO NA SEGUNDA INFÂNCIA é
uma iniciativa do Grupo LaMínima para incentivar o público
infantil a fruição de cultura desvinculado de grandes eventos,
propiciando a oportunidade de exercício de cidadania, no
que diz respeito ao direito constitucional de acesso a bens
culturais.
A partir da circulação do espetáculo de seu repertório
REPRISE e da OFICINA ACROBÁTICA PARA PAIS E FILHOS,
buscamos promover a ressignificação dos espaços da cidade
trazendo para as crianças a oportunidade de ocupar esses
espaços, brincando e aprendendo entre si e entre pais,
artistas e parentes.
Como forma de também ocupar o ambiente virtual e
proporcionar e ampliar o acesso à todos, disponibilizaremos
a gravação de uma edição da oficina e uma apresentação do
espetáculo.

ESPETÁCULO REPRISE
Ao chegarem no local de sua apresentação, dois
palhaços descobrem que foram contratados
para o mesmo local, no mesmo horário, pela
mesma pessoa. Depois de infrutíferas tentativas
de provar um ao outro sua prioridade no
picadeiro, decidem realizar este trabalho juntos.
Dessa forma, percebem durante o show que
seus talentos se multiplicam, além de ser uma
boa oportunidade de renovar o repertório.
POR DOMINGOS MONTAGNER E FERNANDO SAMPAIO
O LaMínima, mantendo a característica circense de seu trabalho, nesta
montagem presta uma homenagem direta à tradição da qual faz parte,
ao mesmo tempo buscando recriar novas formas de narrativas a partir
dessa raiz.
Desta vez, foram utilizadas como estrutura para o roteiro reprises
clássicas para encenar uma metáfora sobre a amizade e as relações
humanas.
Este espetáculo apresenta as principais técnicas de palhaço e as
características fundamentais da comicidade desenvolvidas pelo
LaMínima ao longo de sua trajetória: a comédia física e a tradição oral
circense.

FICHA TÉCNICA
DIREÇÃO, CONCEPÇÃO E CENOGRAFIA: Domingos
Montagner e Fernando Sampaio
SUPERVISÃO GERAL: Leris Colombaioni
ELENCO ALTERNANTE: Fernando Paz, Fernando Sampaio,
Filipe Bregantim e Marcelo Castro
MÚSICA ORIGINAL: Marcelo Pellegrini
CONSULTORIA E PESQUISA: Mário Bolognesi
FIGURINO: Inês Sacay
ILUMINAÇÃO: Wagner Freire
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: Luciana Lima
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Priscila Cha
PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Chai Rodrigues
ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO: Vanessa Zanola
REALIZAÇÃO: LaMínima

DURAÇÃO: 50 minutos
CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: crianças a partir de 5 anos
TEMA: Amizade e Relações Humanas
CONTEÚDO: Circo e Entradas Clássicas de Palhaços

OFICINA ACROBÁTICA
PAIS E FILHOS
A oficina de Comicidade Física tem por objetivo contribuir para a difusão
do saber adquirido em mais de duas décadas de prática do ofício teatral
e circense. Acreditamos que a transmissão do conhecimento é
fundamental para o desenvolvimento das artes cênicas, das artes do
circo e da palhaçaria, assim como uma forma de retribuição aos mestres
que nos ajudaram a construir nosso caminho.
Fernando Sampaio, Filipe Bregantim, Fernando Paz e Marcelo Castro, do
Grupo LaMínima, ministram Oficina Acrobática Pais e Filhos, que é
direcionada para filhos, acompanhados de seus pais (ou um adulto
responsável que não seja necessariamente um parente) que tenham em
comum o interesse pelas artes circenses.
Na oficina, serão desenvolvidos princípios básicos de técnicas circenses
numa turma mista de crianças e adultos, que vai trabalhar portagens no
chão, diferentes possibilidades de acrobacias em dupla, trio e grupos.
Uma ótima oportunidade de praticar arte, trabalho físico e família.
PÚBLICO-ALVO
Crianças de 03 a 06 anos acompanhadas de adultos a partir de 18 anos.
(Não é necessário conhecimento prévio).
DURAÇÃO
60 minutos

PATROCÍNIO
Lei Rouanet (artigo 18)
Número do projeto (PRONAC): 202353
Valor total: R$ 222.570,07
O QUÊ SE DESTINA O PATROCÍNIO?
* Circulação NACIONAL do espetáculo REPRISE e realização da
OFICINA ACROBÁTICA PAIS E FILHOS por cidades das regiões
sudeste e nordeste do Brasil.
* Gravação e publicação de uma apresentação do espetáculo e de
uma oficina que serão publicadas na internet e terão livre acesso a
todos.
CIDADES DO PROJETO (sugeridas, com possibilidade de alteração):
COTIA /SP - 2 apresentações
JARINU / SP - 2 apresentações
ITAPEVI / SP - 2 apresentações
JANDIRA / SP - 2 apresentações
RECIFE / PE - 1 apresentação
OLINDA / PE - 1 apresentação
MARANGUAPE / PE - 1 apresentação
FORTALEZA / CE - 1 apresentação
Totalizando 12 apresentações

CONTRAPARTIDAS
* Titulação do espetáculo
* Logomarca da empresa em toda mídia utilizada pelo
projeto
* Ações promocionais nos espaços, desde que autorizadas
pelos mesmos
* Exibição de vídeo promocional e/ou locução
promocional antes do espetáculo, desde que autorizada
pelo espaço e de acordo com a disponibilidade técnica
* Agradecimento ao patrocinador nos programas de TV,
revistas, jornais e quaisquer veículos de comunicação,
sempre que permitido pelos mesmos
* Agradecimento ao patrocinador nas redes sociais do
grupo
* Agradecimento ao patrocinador pelo elenco ao final das
apresentações
OBS: as contrapartidas serão definidas em função do valor
do patrocínio e estamos abertos à sugestões de
contrapartidas diferentes das apresentadas acima

CLIPPING

CONTATO
Email: laminima@laminima.com.br
Endereço: Rua das Jaboticabeiras,
140 - Jardim da Glória - Cotia/SP
CEP: 06711-520
www.laminima.com.br
laminima
laminima_circo
laminimacircoeteatro

