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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.

A fábula que criamos está atravessada pelo
momento de definição de rumos de nosso país.
Ainda que este não tenha sido
(conscientemente) nosso ponto de partida,
anuncia-se como um porto de chegada. È um
tratado pacifista para que evitemos construir
um mundo e nossas relações, apostando na
violência e no armamento. Vivemos
mergulhados há séculos neste jogo bélico e
ainda não aprendemos que somos tontos e
inadequados demais para servir a este deus
tosco cujos reais interesses são o do capital e do
extermínio. Mas os palhaços, os melhores
arautos desta causa, pelo humor e ironia, vão
novamente tentar nos resgatar/salvar...
por Newton Moreno
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O ESPETACULO
Em algum lugar, três soldados formam um pelotão improvável. Diante da angústia
da espera, esmeram-se em treinamentos até finalmente receber uma missão.
Quanto mais avançam pelo território inimigo, ficam evidentes os segredos que um
esconde do outro e o quanto são inadequados para o mundo da guerra. Mas afinal
quem é adequado para a guerra?

teaser: https://youtu.be/sdUKSOavtnM
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FICHA TECNICA
CONCEPÇÃO: Alvaro Assad, Fernando Paz, Fernando Sampaio
e Filipe Bregantim
ROTEIRO Newton Moreno, Alvaro Assad e LaMínima
ASSISTENTE DE DRAMATURGIA: Almir Martines
DIREÇÃO E PREPARAÇÃO MÍMICA: Alvaro Assad
DIREÇÃO MUSICAL E MÚSICA ORIGINAL: Marcelo Pellegrini
ELENCO: Fernando Paz, Fernando Sampaio, Filipe Bregantim
ILUMINAÇÃO: Marcel Alani
FIGURINO E VISAGISMO: Carol Badra
CENOGRAFIA: LaMínima
ADEREÇOS: Dario França, Juciê Batista e Reticências
ASSESSORIA TÉCNICA DE MAGIA: Ricardo Malerbi
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO: Luciana Lima
PRODUÇÃO EXECUTIVA Priscila Cha
PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: Chai Rodrigues
ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO: Vanessa Zanola
SUPERVISÃO GERAL: Fernando Sampaio

Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 70 minutos
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PATROCINIO
Lei Rouanet (artigo 18)
Número do projeto (PRONAC): 200394
Valor total: R$ 387.515,04
O QUÊ SE DESTINA O PATROCÍNIO?
Circulação NACIONAL do espetáculo ORDINÁRIOS por 3 cidades
brasileiras (sugeridas, com possibilidade de alteração) :
SÃO PAULO / SP - 16 apresentações
RECIFE / PE - 4 apresentações
PORTO ALEGRE / RS - 4 apresentações
Totalizando 24 apresentações
Ingressos: as medidas de ampliação do acesso obedecerão aos
dispostos no Art. 20 da Instrução Normativa no 02/2019, quanto a
distribuição e cobrança de ingressos.
Além das apresentações, o projeto ainda contempla como atividade
de democratização e ampliação de acesso a realização de TRÊS
conferências (1 por cidade) , intitulada " OS PRIMEIROS 20 ANOS TRAJETÓRIA E LINGUAGEM DO LAMÍNIMA" que abordará a
trajetória dos primeiros 20 anos da Cia LaMínima e o
desenvolvimento da linguagem da versatilidade e atemporalidade da
figura e da linguagem do alhaço.

CONTRAPARTIDAS
* Titulação do espetáculo
* Logomarca da empresa em toda mídia utilizada pelo projeto
* Cota de convites - 10% da capacidade dos teatros (salas a
definir)
* Ações promocionais nos teatros, desde que autorizadas pelos
mesmos
* Exibição de vídeo promocional antes do espetáculo, desde
que autorizada pelo teatro e de acordo com a disponibilidade
técnica das salas
* 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

