
MINISTÉRIO DA CIDADANIA, SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA e PREFEITURA 
DE PORTO ALEGRE apresentam 26º Porto Alegre em Cena 

OS PALHAÇOS DE TCHÉKHOV 
Circo Girassol homenageia dramaturgo Anton Tchékhov com apresentações dias 11 e 12 de 

setembro, no Teatro do SESC. Segunda sessão terá tradução e interpretação para a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

  
Link para fotos em alta resolução 

https://drive.google.com/open?id=1Xyy2saq-aNyqKEqI5ZUClkYejPFKOPnL 
  

O espetáculo Os Palhaços de Tchékhov faz parte da programação do Prêmio Braskem em              
Cena 2019 e terá duas apresentações, dias 11 e 12 de setembro, às 19h, no Teatro do                 
SESC. A segunda sessão terá recurso de tradução e interpretação para a Língua Brasileira de               
Sinais (Libras). Com direção de Dilmar Messias, a montagem do Circo Girassol é uma              
celebração ao dramaturgo Anton Tchékhov. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15              
(meia-entrada). Ingressos à venda pelo link. 

  
O espetáculo é a livre criação sobre as peças teatrais curtas de Anton Pavlovitch Tchékhov, um                
dos maiores dramaturgos russos, também considerado mestre do conto moderno. Os Palhaços            
de Tchékhov traz a cena, trechos das pequenas peças que o autor escreveu entre 1887 a 1902                 
que acompanham o início e o fim de sua produção teatral, e algumas citações consagradas. 
  
Tomando como base o estudo dramático em um ato O Canto do Cisne (1888), essa livre                
criação, revela os primeiros passos de sua divertida abordagem, utilizando um expediente            
usado por Tchékhov em suas farsas, que é o uso histriônico dos nomes das personagens.               
Então, Vassíli Vassílitch Svetlovídov, um velho ator, passa a se chamar Vassili Smirnov, porque              
a peça começa com a ressaca da personagem, por ter bebido em demasia nas homenagens               
que recebeu do público ao final do espetáculo. Por isto recebe o sobrenome de Smirnov, nome                
de conhecida vodka. 
  
O outro personagem deste mesmo estudo, Nikita Ivánitch, o velho ponto foi batizado de Mikhail               
Usov, que é o nome de um palhaço russo contemporâneo, aqui usado com o duplo sentido,                
malicioso. A terceira personagem, Natacha Semínova, a camareira, não pertence a este ato             
único, foi inspirada inicialmente na personagem de As Bodas (1889) Anna Martýnovna            
Zmeiúkina, uma parteira. 
  
Os três personagens lançam mão da metalinguagem para representar a peça livremente            
adaptada, em tom de farsa. Finalmente o nome Os Palhaços de Tchékhov tem como objetivo a                
retomada do CLUP, Clube de Palhaços do Circo Girassol, núcleo dedicado à pesquisa da              
palhaçaria, que tem levado a cena vários e significativos trabalhos nestes últimos 18 anos,              
graças à experiência e ao talento do grupo. 
  

https://drive.google.com/open?id=1Xyy2saq-aNyqKEqI5ZUClkYejPFKOPnL
https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/os-palhacos-de-tchekhov-8167


As peças curtas da obra de Tchékhov que deram inspiração a este espetáculo são: O Canto do                 
Cisne (1888) - Trágico à Força (1890) - As Bodas (1900) estas eram contos que o próprio                 
Tchékhov adaptou. O Urso (1888) - O Pedido de Casamento (1889) e Os Males do Tabaco                
estas eram originalmente peças de Teatro. Havendo também citações dos dramas A Gaivota,             
O Jardim das Cerejeiras e a comédia Tio Vânia. 
  

Ficha técnica: 
DIREÇÃO E TEXTO 

Dilmar Messias 
ELENCO 

Débora Rodrigues 
Diego Steffani 
Tuta Camargo 

CENOGRAFIA E FIGURINO 
Diego Steffani 

ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA 
Anderson Balieiro 

PRODUÇÃO 
Girassol Produções Artísticas e Culturais 

  
  

Duração: 65 min. 
Recomendação etária: 12 anos 

  
Serviço: 

Os palhaços de Tchékhov 
Dias 11 e 12 de setembro 

Quarta e quinta, às 19h 
Teatro do SESC 

  
Ingressos: 
R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia-entrada) 
  
Link de vendas 
  
O 26º Porto Alegre em Cena é apresentado pelo Ministério da Cidadania, através da              
Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal            
da Cultura, Braskem e Banco Itaú. Conta com patrocínio de Panvel Farmácias. Tem apoio              
cultural de Porto Alegre Airport, administrado pela Fraport Brasil, Theatro São Pedro,            
Vitlog, PUCRS e Sesc - Sistema Fecomércio. O apoio institucional é de Grupo RBS e TVE                
FM Cultura. Primeira Fila Produções e Leão Produções são as agentes culturais. O projeto              
é financiado pelo Pró-cultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.  
  

https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/os-palhacos-de-tchekhov-8167


AGÊNCIA CIGANA 
Cátia Tedesco –  catia@agenciacigana.com 

Juliana Prato – clausjuliana@gmail.com 
 

 


