
             
                                                           



             
                                                           

                                                Apresentação

 

                                                               Release  
Um menino que resolveu ficar quieto, parado, para que no momento em

que o “tempo” passar ele possa apanhar e prender um pouco do “tempo”

dentro de uma gaiola. Durante a espera do menino, a avó conta uma série

de histórias sobre como surgiu e onde pode estar  o tempo.  As histórias

fazem  referências  a  mitos  e  canções  infantis,  através  da  linguagem

circense, com acrobacias, aéreos, malabarismo e palhaçadas.  

Duração: 55 minutos

Tempo de montagem: 2 horas  

Tempo de desmontagem: 1 hora

Espaço: Teatro com altura mínima de cinco metros e um ponto de instalação

de aparelhos aéreos com capacidade de 300kg. Ou trave para espaços abertos.

Iluminação: com possibilidades de adaptação - mapa de luz: anexo

Som: tocador de CD 

Classificação etária: livre

“Cada estrela que 
brilha lá em cima no 
céu é uma história 
sobre o tempo”...                  

Seguindo a proposta de pesquisa cênica das artes do circo da Cia.
“Diálogos Acrobáticos”, com a junção circo/ dança/ teatro 
criamos o espetáculo.

                          "Sobre o Tempo...” .



             
                                                           

                                         Sinopse   
                              
   O Tempo é o personagem protagonista de nosso 
espetáculo.  E, a partir do corpo dos atores, vestimos o 
Tempo com  um figurino costurado por movimento, por
 ritmo e (por que, não?) por toda a virtuosidade, tão 
necessária aos números circenses. Um espetáculo para
 crianças (de todas as idades, mas para crianças!) . 
      O personagem menino receia  lhe faltar tempo. Então,
 ele decide ficar quietinho para prender o tempo dentro 
de uma gaiola.  Durante a sua espera, a Avó lhe conta 
várias histórias sobre como surgiu e onde pode estar o
tempo. As histórias fazem referências a mitos e canções 
infantis. Não por acaso, a palavra é utilizada apenas neste diálogo que, 
durante todo o espetáculo, se dá em off. e as palavras e histórias proferidas 
por ambos atuam em nossa imaginação e em nossa sensação: num misto de 
anseio e memória. 
     A dramaturgia trabalha as imagens dos números circenses como: Lira, 
corda indiana, faixas aéreas, pirâmides humanas, roda cyr e malabarismo, 
com a inserção de elementos simbólicos que, por sua vez, atribui uma 
dramaticidade a cena. Sempre a partir dos números e do corpo do artista, a 
dramaturgia também cria imagens que nos remetem a caracteres cíclicos do
tempo.  
                                                                           O  Espetáculo
O vôo no trapézio, o giro da corda-indiana, a dança na perna-de-pau... Quem 
nunca ficou em silêncio, imóvel, em estado de suspensão, diante da virtuosidade 
dos números circenses? Mas não é apenas a virtuosidade que desperta em nós o 
estado contemplativo. Também aplaudimos o equilibrista que “cai” do arame. 
Aplaudimos por seu esforço, por seu caráter heróico. Aplaudimos porque o circo 
desperta em nós aquilo que é inerente ao que está diante de nossos olhos:  a 
coragem, a persistência dos grandes heróis. Reconhecemos nos acrobatas o nosso
espírito de persistência, as nossas paixões desenfreadas, a nossa ingenuidade... 
Mais do que entretenimento, o circo pode nos revelar uma série de elementos 
que, trabalhados, podem suscitar em nós a sensação, a percepção, a reflexão! 
Diante das vozes em off, a caixa preta deve nos remeter a uma caixinha de 
música, a um quadro sendo pintado por um artista, a uma sucessão de imagens de
história em quadrinhos com animações projetadas ... Enfim, a encenação está 
focada nos elementos inerentes ao universo infantil. 



             
                                                           

     

  Assim é “SOBRE O TEMPO”, uma sucessão 
de imagens contrastantes que refletem o tempo e, 
principalmente, que dialoga com o ritmo da 
dinamicidade do imaginário infantil. 
        Afinal, no picadeiro ou fora dele, 

o circo se faz no tempo!!    
                                                

                       A Cia.Diálogos Acrobáticos.
      A companhia surgiu em meados de 2006 com objetivo de pesquisar 
linguagens cênicas. Através das artes circenses, com junção da dança -  
teatro.  A partir de temas e imagens capazes de intermediar a comunicação 
com o homem contemporâneo, o nosso objetivo é tentar romper possíveis 
barreiras entre estas artes, sempre valorizando a história  a ser contada e a 
comunicação que se estabelece com a platéia.
 O nome adotado, a partir de 2007, Cia. “Diálogos Acrobáticos” , para nós 
define exatamente o tipo de cena que propomos; aquela que: a partir da 
virtuose de imagens acrobáticas, consiga unir texto,  música e movimento 
para a realização de um espetáculo conivente e comunicável       

                                                                    
 

      


