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22h, Tenda do Chapitô 



Para o 5º Ciclo das Mulheres Palhaço e como ocorreu nas passadas 
edições, são convidadas pelo Chapitô mulheres que dedicam a sua vida 
às artes circenses. 

Para este ano, contaremos com três Mulheres-Palhaço da América 
do Norte e Sul, todas tendo em comum um intenso trabalho na área 
do Circo Social.

Com uma longa tradição na difusão e formação de público para o 
circo, na preservação da memória das artes circenses e na formação de 
artistas, é extremamente relevante a  sua presença e a partilha das suas 
experiências. 

No final de cada espectáculo, serão promovidos debates e mesas 
redondas, onde serão envolvidos vários agentes culturais e onde se 
possam contrapor as artes do Circo a outras artes performativas. A 
esplanada contará também com animação oriunda dos seus países de 
origem.



Romina Mónaco
Buenos Aires, Argentina

Tan simple como soñarlo despacio
Direcção: Julia Muzio
Cenografia: Romina Monaco – Ddroots
Figurinos: Verónica Monge
Design gráfico: Ddroots
Assistência: Fernando Maranzana, 
Diego Feijoó
Produção geral: Romina Monaco
Duração: aprox. 50 minutos

11 a 13 de Maio, 22h

Esta é a história de uma mulher que se liberta, que 
decide romper com situações que a cansam, a 
afogam e esgotam, partindo num caminho solitário 
de individualização. Romina Monaco propõe-nos 
um quadro que se vai pintando com várias cores, 
em que os seus projectos se começam a ver e a 
tomar forma. É uma história simples, tão simples 
como sonhar acordado.

Romina Mónaco

Actriz e clown, estudou com Ricardo Talento (Cia. Los 
Calandracas) e integrou o Circuito Cultural Barracas, 
pertencendo actualmente à Companhia El Circuete.

Participou nos espectáculos “Los chicos del cordel” e 
“Zurcido a mano”, ambos dirigidos por Ricardo Talento. 
Recebeu o 1º Premio de Teatro Callejero no certame 
Metropolitano de Teatro 2000 e o Premio Teatro do 
Mundo pela interpretação nas peças “Los Chicos del 
Cordel” e “Zurcido a Mano”.

Romina Mónaco
  «Tan simple como 
      soñarlo despacio»
      11 a 13 de Maio 

Deborah Kaufmann
                                    «Veni Vidi Vici»
        18 a 20 de Maio

Deborah Kaufmann 
Nova Iorque, América do Norte

Veni Vidi Vici
Direcção: Janet Sturm 
e Wellington Nogueira
Fotografia: Julie Lemberger
18 a 20 de Maio, 22h

A busca pelo lugar ideal para fazer um piquenique 
transforma-se numa caricatural investigação em 
que a ganância toma conta da acção. Misturando 
o clown e a dança, e inspirando-se em «Harold 
and the purple crayon», a artista transporta o 
espectador para o seu  fantástico e delirante 
mundo.

«Esta performance reluz da forma mais brilhante, 
os seus artifícios de logro e uma vontade de ferro 
operam na sua força máxima.» Nytheatre.com

Deborah Kaufmann

Apelidada de “ternurenta e original” pela Village 
Voice, a sua personagem, Mud, não é bem humana, 
embora nos apresente os seus encantos, fragilidades, 
trejeitos e necessidades. Kaufmann, que pertence ao 
Big Apple Circus de Nova Iorque, combina elementos 
de circo e do teatro Nativo-Americano, apimentados 
com um pouco de bouffon. Formada em Artes 
Visuais pela Bennington College, foi a sua experiência 
como tradutora de linguagem gestual que a 
despertou para o clown, técnica que desenvolveu 
com Richard Pochinko, Tony Montanaro, Bob Berky, 
Avner Eisenberg, Dominique Jando, e John Towsen. 
Apresenta-se regularmente pelo mundo todo e 
já leccionou por nos EUA, Brasil, França, Finlândia, 
Holanda e Austrália.
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet La Autora  
Fiorella Kollmann 

Fiorella Kollmann es clown profesional y 
consultor en comunicación. Da consultoría y 
entrenamiento a grupos de Clown 
Humanitario como por ejemplo al pryecto 
nacional SMILEX que se compone de 
estudiantes de Medicina de la UPCH, USMP 
en Lima entre otros. Entrega entrenamiento a 
equipos de trabajo sobre comunicación 
efectiva en corporaciones, es maestra de clown 
de la escuela Ketó y del proyecto La Divina 
(Escuela de Comedia).  Se inició a nivel 
profesional como Maestra de Clown desde el 
2004 en la escuela BolaRoja trabajando la 
corriente de clown proveniente de la escuela 
de Jacques Lecoq con diversos profesores 
peruanos, españoles, brasileros, argentinos 
entre otros.  
 
Luego da pasó a una nueva escuela holística 
en Alemania del director Johannes Galli, esta 
trabaja una técnica más emocional y frontal 
sobre el clown y el humor para el aporte de la 
transformación en la vida y el desarrollo 
personal. Inició luego un proceso de trabajo 
con Sue Morrison maestra de la Escuela del 
Institute of Canadian Clowning, seguidamente 
en cursos con Moshe Choen fundador de 
Clown Without Borders, Paco Gonzales 
(España), Avener Eisenberg (USA) y Barnaby 
King (UK) director del Clown Encuentro 
Internacional con quién hoy en día trabaja 
como directora de Imagen en este festival cuya 
sede es Colombia.  
 
Fiorella Kollmann tiene experiencia en 
Montajes realizados en Perú con Bola Roja 
(En la Luna y La tierra es redonda). Con el 
teatro LA PLAZA ISIL (El código Carlinchi) 
con la dirección de Rocio Tovar. Como actriz 
, clown  y directora en el teatro Galli en 
Alemnania (Who Nose, Man for Sale y El 
cuento de la Navidad) en la ciudad de Berlín. 
Y finalmente en Brasil Y Colombia con el 
unipersonal “Mi querida Neurosis” 
 
www.fiorellakollmann.com 
 

Fiorella Kollmann
  «Mi querida Neurosis»
      25 a 27 de Maio

Fiorella Kollmann
Perú

Mi querida Neurosis

De Fiorella Kollmann 
com direcção de Paloma Reyes de Sá
Cenografia: Paloma Reyes de Sá
Produção: Luis Manuel Pereyra
Duração: 1h
25 a 27 de Maio, 22h

Fiorella apresenta-nos uma clown que, apesar de 
acostumada a dormir todo o dia, um dia, decide 
acordar para viver todas as suas neuroses de 
uma vez: higiene, sexo, comida, amor, dinheiro, 
afectos e solidão. E esta personagem vive uma 
realidade singular: recicla todas as coisas que 
os outros desperdiçaram. Escrito pela própria 
Kollmann, o público experimentará um sentido 
de libertação em relação às suas próprias 
“queridas neuroses”.  

Fiorella Kollmann

Fiorella Kollmann começou a sua formação na 
Escuela Bola Roja, com a qual participou nos 
espectáculos “En la Luna” e “La tierra es redonda”. 
Seguiu-se um período de formação com o mestre 
Johannes Galli e com Sue Morrison, directora do 
Instituto Canadiano do Clown. Kollmann actuou 
em diversos espectáculos, entre os quais “El Código 
Carilinchi”, de Rocio Tovar, e “Hombres en venta” 
de Andrea Weber. É professora na Escola Ketó e do 
projecto La Divina (Escola de Comédia), e também 
consultora no projecto social SMILEX e no festival 
Clown Encuentro Internacional.
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Ficha Artística
5.ª Edição do Ciclo Mulheres Palhaço

Direcção artística: Teresa Ricou
Assessoria de Direcção: Ana Nunes, Sónia Correia

Direcção de Produção: Manuela Morais
Produção: Joana Garras, Mariana Delgado, Filipe 

Dominguez e David Claudino, Francisco Leone, 
Francisco Rosa, Francisco Bamford

Acolhimento: Cristina Cortez, Luís Lobo Alves, Maria Munõz
Comunicação: Lúcia Valdevino

Design gráfico: Sílvio Rosado
Audiovisuais: Simão Anahory, Paulo Pereira

Técnicos de luz e som: Samuel Rodrigues e João Tiago
Bilheteira: Conceição Cunha e Manuela Tavares

Guarda‐Roupa: Filipa Martins
Agradecimentos: Restô

Mês de Maio, também mês de mulheres, mês do Chapitô no feminino. 
Mês do 5.º Ciclo de Mulheres Palhaço.

Enquanto artista de longa carreira, as palmas são também sinónimo de 
grande responsabilidade nesta casa de cultura, na fidelização de públicos, 
formação de artistas com a Escola de Artes e Ofícios do Espectáculo, em 
fomentar o diálogo entre os pares.

E o sentimento de responsabilidade assola-me de novo: responsabilidade, 
direito e dever, de partilhar com o meu País o que de melhor se faz e acontece 
no mundo do Circo pelo Mundo inteiro.

Maio é, por isso, um mês de novos desafios. Dedicamos este ciclo às mulheres 
da América do Norte e América Latina, outras culturas, e a elas dedicamos a 
batalha por mais público, por mais apoios, por mais parceiros de produção, 
nunca esmorecendo, nunca desistindo, trabalhando sempre com o desejo e 
a premissa de incluir a comunidade do mundo e da cidade de Lisboa.

11 de Maio tem início mais um ciclo com três mulheres dedicadas ao mundo 
do Circo, Palhaças cidadãs que põem a sua arte ao serviço do Circo Social.

Fica o convite para vir assistir e testemunhar mais um grande momento de 
cultura recheado de espectáculos, animação, formação e palestras.

Teresa Ricou
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