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CIRCO DI MÔNACO

Espetáculo

Primeira parte: Adagas; Chupetinha em “Cidade de trás pra fren-
te”; Fogo; Chupetinha e Soneca em “O boxe”; Trapézio Fixo; Sone-
ca e “A Pensão da dona Estela”.
Segunda parte: Rola-rola; Pirulito e o Dói-dói; Magia; Pirulito e
Soneca no “Quadro vivo”; com a participação da plateia; Passagem
nos trapézios.
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O Circo di Mônaco foi visitado em Pinhão-PR, em 12 de feve-
reiro de 1999. O circo era pequeno (18 metros x 24 metros) e dedica-
va-se ao espetáculo de variedades. A lona era surrada, com estrutu-
ra precária. O pequeno circo, apenas com cadeiras, estava lotado.

Os palhaços do Circo di Mônaco não se destacavam pelo visual.
A maquiagem era das mais simples. Como os artistas tinham outras
funções no espetáculo, Chupetinha (abaixo, à esquerda), por exem-
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plo, o primeiro palhaço, também fazia a magia e cuidava da lancho-
nete. Soneca (acima, à direita) e Pirulito participaram dos números
de trapézio. O desempenho na interpretação também era frágil. Eles
atentavam apenas para o encadeamento verbal das entradas e
reprises, para salvaguardar a piada por meio da linguagem falada.
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