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CIRCO REAL ARGENTINO

O espetáculo

Primeira parte: Apresentador; Passeio Aéreo; Trapézio em Balan-
ço; Paradas e Deslocação; Vareta e Salgadinho em “O jornal”; Bam-
bu; Turbilhão
Segunda parte: Show com os Bananas de Pijamas
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O Circo Real Argentino foi visitado no dia 14 de fevereiro de
1998, na cidade de Pirangi-SP. O Real Argentino era um circo mé-
dio, de 30 metros x 40 metros, com quatro mastros e cúpula retan-
gular. Ele era muito bem organizado e com bons recursos sonoros e
musicais. O espetáculo, naquele dia, foi bastante reduzido, tendo
em vista a apresentação do show dos Bananas de Pijamas, uma práti-
ca comum nos circos: apresentações de astros da televisão, na se-
gunda parte do espetáculo. Diante dessa peculiaridade, não se viu
nos artistas do circo maior empenho em suas performances. Os pa-
lhaços estiveram restritos a uma única entrada, com a função explí-
cita de manter o ritmo do espetáculo. De um modo geral, o espetá-
culo apresentou um predomínio de números aéreos.

Vareta e Salgadinho

Os palhaços Vareta e Salgadinho participaram apenas de uma
entrada, a do “Jornal”, na primeira parte do espetáculo. Como os
demais números, tiveram uma performance desmotivada, uma vez
que a “estrela” do dia era o show anunciado.
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