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A montagem do espetáculo, denominada 23 fragmentos desses últimos 
dias, começou em Brasília no início do ano de 2019. Como ponto de 
partida fizemos uma lista de hipóteses para um mundo em pedaços. 
Construir um espetáculo, peça por peça, fragmento por fragmento, em 
um momento em que estamos constantemente lidando com a destruição. 
Tentar compreender, já que não é possível transformar o que não 
entendemos. Andar sobre a dor em forma de cacos de vidro. Procurar o 
botão do futuro, pois cabe a ele (ainda) acender a luz. Pegar os destroços 
do presente (e usar o seu som para a próxima cena). Cercar-se de objetos 
tão frágeis quanto nós. Encontrar o heroísmo em comemorar o crescente 
número de problemas, precursores de tantas soluções. Ser otimista com 
teimosia, porque a mágica será a esperança.

23 fragmentos desses últimos dias

• criação franco-brasileira;
• bilíngue português/ francês;
• quatro artistas no picadeiro: 

Beatrice Martins, Julia Henning, 
Maíra Moraes e Léon Volet 
(artista parceiro suíço-brasileiro);

• Circografia*: Maroussia Diaz 
Verbèke;

• Circular (360°) ou frontal;
• Duração aproximada: 1 hora e 30 

minutos;
• Estreia prevista: 2021.

Re
sumo1.



Somos acrobatas, técnicos, produtores, 
realizadores, criadores, vendedores de 
pipoca, fotógrafos e artistas. inventamos e 
reinventamos jeitos de criar desde 2002, nos 
reconfigurando o todo tempo, lidando com as 
mais diversas facetas da produção cultural e da 
criação artística. Temos o processo de criação 
como fonte de inspiração, como caminho e 
como fim. 

Atualmente são três espetáculos ativos - Meu 
Chapéu é o Céu (2010 - direção de leo sykes), 
O Que Me Toca é Meu Também (2012 - direção 
de raquel karro) e porumtriz (2015 - direção 
de raquel karro) - aplaudidos por um público 
de mais de 16 mil pessoas de 70 diferentes 
cidades brasileiras e que estão conquistando 
os palcos internacionais. No ano de 2018 
estreamos Bubuia, especialmente 

para a primeira infância, em parceria com o 
Coletivo Antônia, em nossa primeira direção 
coletiva e em 2019 a parceria com o grupo de 
dança contemporânea dançapequena resultou 
no espetáculo Vin\co, com direção de Édi 
Oliveira. 

Além dos espetáculos, criamos e produzimos 
projetos culturais únicos que proporcionam 
experiências originais ao público, tais como 
o evento Noite de Giz, o livro, festa, site e 
performance Encontro de Bastidor, o álbum 
musical Estruturas Sonoras, a pesquisa 
Geringonça, o festival Arranha-Céu e o evento 
Pão e Circo na Cervejaria Criolina. Lançamos 
também, junto com a produtora COMOVA, 
os curta-metragens “O Homem Banco” 
(2016) e Exufrida (2019). Em 2018 abrimos o 
Galpão Instrumento de Ver, na Vila Planalto, 

no coração de Brasília, voltado para ser um 
espaço multiuso, sede do coletivo e preparado 
para receber as artes do circo e do movimento.

Como artistas produtivos e produtores 
criativos, defendemos a gestão criativa em 
rede, sob o prisma de não dissociar o fazer 
artístico da gestão cultural. Acreditamos que 
a arte é essencial para que possamos nos 
reconhecer enquanto seres humanos. Criamos, 
ao longo desses 17 anos, uma trama costurada 
com muito amor, junto com parceiros especiais. 
Essa rede é dinâmica e cresce a cada novo 
projeto, alimentando o nosso desejo de criar.
fiéis à nossa vontade de provocar cada vez 
mais os encontros (pois acreditamos que 
é em torno deles que se constitui nossa 
vitalidade), convidamos a circógrafa maroussia 
diaz verbèke e o artista circense léon volet 
para compartilhar esse trabalho conosco 
(mesmo tendo que, para isso,  ignorar 
impetuosamente o contador de quilômetros 
que mede a distância entre Brasília e o outro 
lado do Atlântico). seguimos nossa intuição, 
insistimos na comunicação e confiamos de 
olhos fechados na certeza de que juntos temos 
muitos fragmentos para criar (essa última frase 
por exemplo poderia ser o vigésimo-quarto 
fragmento). 

&3.Pesquisa    
  Geringonça

    Manisfesto     
  Coisista    

O projeto geringonça - ano I aconteceu durante todo o ano de 2016 com o objetivo de estudar 
os objetos e suas relações com o movimento. os resultados foram apresentados em ensaios 
abertos, textos e vídeos publicados no blog do coletivo, além da edição de uma revista digital, 
também presente neste blog. Dentre as brincadeiras cênicas e conceituais, o grupo criou o 
manifesto coisista, presente na revista, junto com outros textos e reflexões teóricas.

a pesquisa geringonça também inspirou o diretor Cícero Fraga, que além de integrar o Coletivo 
Instrumento de Ver é um dos diretores da produtora em audiovisual comova, para a criação do 
filme em formato de curta-metragem o homem banco (2016). em 2016 o filme foi selecionado no 
áustria national film festival em viena, áustria e para o cinalfama lisbon international film awards, 
em lisboa, portugal, além de ter sido escolhido como melhor curta experimental no festival 
online largo film awards. em 2018 foi selecionado para o festival internacional de brasília do 
cinema brasileiro, um dos principais festivais de cinema do brasil.

Pelas inúmeras possibilidades geradas nesta primeira edição e pelo vivo interesse, a pesquisa 
geringonça influenciou todas as produções do grupo desde 2016. levamos para frente o tema 
da relação com os objetos e também os procedimentos criativos como linha de pesquisa dos 
novos trabalhos do grupo, colocando-a em prática; além de estimular e conduzir as reflexões 
teórica do coletivo. 

2.
O Coletivo 
Instrumento de Ver



Em 2019 o coletivo executa a pesquisa geringonça - ano ii, agora com a colaboração da artista 
circense, diretora e circógrafa maroussia diaz verbèke. o coletivo, com apoio da embaixada da 
frança e instituto francês, levou maroussia ao brasil para realizar um colóquio sobre o seu tema 
de estudo, a circografia, no arranha-céu - festival de circo atual, no ano anterior. circografia é um 
neologismo criado por maroussia para se referir à escrita específica de espetáculos circenses. 
segundo ela, essa escrita tem muitas particularidades relacionadas às especificidades do circo, 
que vão desde as técnicas, passando pelo texto, pela estrutura do espetáculo, pelos efeitos 
sobre o público e sem esquecer das particularidades do espaço cênico.

O encontro da pesquisa do coletivo com a pesquisa de maroussia sobre a circografia é o 
que caracterizou a pesquisa geringonça - ano ii. foram muitos encontros de leitura sobre 
diferentes hipóteses sobre o lugar do texto no circo e muita discussão conceitual sobre os 
temas derivados. a relação com os objetos foi questionada a partir do lugar da circografia. 
deste encontro teórico e depois de quatro residências práticas no Brasil, resultou o início da 
criação de 23 fragmentos desses últimos dias. no final de 2019 foi apresentada ao público uma 
etapa do processo e a repercussão foi surpreendente, tendo lotado o teatro e rendido muitas 
manifestações espontâneas do público, ao vivo e em redes sociais. essa etapa nos animou 
para os próximos passos, a criação do mais novo espetáculo do coletivo em colaboração 
internacional,  sob a condução de Maroussia Diaz Verbèke e participação especial de Léon 
Volet, com estreia prevista para 2021).

1Disponível em http://www.instrumentodever.com/geringonca. Acessado em 30 de abril de 2018
2Blog Geringonça, em: www.instrumentodever.com/geringonca. Acessado em 15 de junho de 2018.
3O Homem Banco (2016). Ficha técnica: Um filme de Cícero Fraga; Elenco: Daniel Lacourt, Julia Henning, Maíra Moraes e Vini Martins; Produção: Silvio Cohen; Direção de Fotografia: Alan Schvarsberg; 
1º Assistente: David Alves; 2º Assistente: Cezar Valois; Eletricista: Odair Silva; Direção de Arte: Bruna Daibert; Figurino: Peti Portela; Roteiro: Cícero Fraga e Instrumento de Ver; Textos: Julia Henning 
e Cícero Fraga; Som Diretor: Tchango Onanga; Trilha Original: Luiz Oliviéri; Produção Executiva COMOVA: Gustavo Amora
4Trailer O Homem Banco: https://vimeo.com/207783252

1. Queremos glorificar as coisas em detrimento do homem.  A 
espontaneidade da inércia será um elemento essencial da nossa poesia. 
2. O circo evidenciou até hoje a proeza, a força e a flexibilidade dos corpos 
humanos. Nós queremos protagonizar não só movimento incerto, autônomo 
e arriscado, como também o movimento preciso, dependente e acovardado 
dos objetos.
3. Afirmamos o que o antropocentrismo cênico ignorou até hoje: não há 
mais beleza em um mundo que ignora as coisas que aí estão. A força 
poética de uma coisa deve ser reverenciada no palco.
4. É preciso sentir o movimento latente na imobilidade das coisas. 
5. O extraordinário do mundo se enriquece de uma nova beleza: a beleza da 
presença inerte do não movimento e do movimento passivo dos objetos. 
6. Reciclar. reinventar. remendar. reposicionar. 

7. Convidamos os corpos a experienciar a intimidade com a coisa, a viver 
uma real conexão corporal, a se abandonar.
8. A coisa é mansa, mas atropela.
9. A completa coisificação deve ser realizada em etapas. É preciso ser 
guardado, dobrado, ancorado, encostado, arrumado, esquecido, para evoluir 
ao nível de coisa.
10. Sejamos suporte para um abajur ou um candelabro para uma vela.
11. Contra a massificação, a despersonalização e o enquadramento dos 
objetos na sociedade de consumo. Contra a banalização chinesa dos 
objetos. As coisas devem durar.
12. É preciso identificar as nuances e as sutilezas da personalidade de 
cada coisa, um copo nunca é igual a outro.

MANIFESTO COISISTA VERSÃO N.2



APÓS A ENTRADA DOS OBJETOS: 

1. estamos todos quebrados
2. o pedido de desculpa aos bichos 
3. a linha de garrafas
4. a caminhada equilibrada sobre coisas frágeis
5. a incrível fragilidade do homem forte
6. a tentativa de salvar o bicho no salto mortal
7. a malemolência como forma de sobrevivência
8. o estouro n.1
9. o fim das guerras
10. a caminhada sobre tentativas frustradas
11. a dança dos sapatos
12. o estouro n.2 -  o amor

13. o nascimento da democracia
14. o descanso do Faquir
15. o beijo xoxo
16. o encontro entre os bancos e as garrafas
17. o estouro n.3
18. a corda mágica
19. o fim de festa
20. a invasão respeitosa da natureza sobre as cidades 

humanas
21. a caminhada nas ideias
22. o elogio à diversidade
23. a primeira metade do furacão

Programa do 
espetáculo

4.



5. A palavra circografia 
não existe

por Maroussia Diaz Verbèke

A palavra Circografia não existe. ela (me) falta. deve ser 
inventada. eu hesito. para festejar isso, eu ponho uma placa de 
“perigo” nessa zona desconhecida. eu escrevo aí uma lista de 
(medos disfarçados de) perguntas: não seria melhor não nomear? 
talvez, mas deve-se deixar desaparecer algo que não poderá, 
então, se transformar em lembrança ou conhecimento? como 
avançar usando as palavras sem recuar frente ao seu poder? não 
é sempre preferível falar? 
Quem ela acha que é para inventar uma palavra? E se for mal 
utilizada? E se for usada para o pior? Quem se beneficia do 
silêncio? Não daria no mesmo? Será que é a hora de uma pausa 
pro lanche?
Agora com a refeição terminada e os perigos listados, eu queimo 
a folha para afastar suas armadilhas. então, levanto minha cabeça 
em direção ao horizonte para a paisagem radicalmente irresistível, 
que em nenhum momento faz operar a mágica: o desejo (por 
palavras) vence sobre o medo.

Eu retomo as escavações. eu estava em ... lugar nenhum, e 
lugar nenhum não tem nome. ele é uma não-palavra. não há um 
termo para formular esse campo de atividade e pesquisa que eu 
apreciei por anos: a composição, a mise-en-scène, a dramaturgia 
do circo.
Já chamei de “mise-en-scène-específica-do-circo”. mas quanto 
mais o tempo avança, mais a fórmula me parece trabalhosa de 
usar (sem a função “copiar-colar” do teclado, acredito). existe 
uma “mise-en-piste”, ou “dramaturgia”, mas essas fórmulas 
regularmente entristecem meu desejo de emancipação.
Me arrisco, então, a nomear o que não existe. ‘circ-urgie’ não 
dura dois segundos, opto por ‘circografia’, que também significa 
‘sejamos loucos’ no clássico lituano, e por isso é perfeito. é isso o 
que eu queria dizer.
Como não se trata de escrever um romance (!), mencionarei 
apenas aqui os títulos dos capítulos do que consiste (para mim) a 
especificidade da circografia (qualquer semelhança com a forma 
de um manifesto é puramente fortuita).

1. As disciplinas, aparelhos, práticas circenses são uma fonte 
de inspiração tão rica quanto um texto imenso, uma música 
suntuosa ou qualquer outro trabalho preexistente a partir do 
qual os espetáculos de artes cênicas gostam de desenvolver 
a sua arte.

2. Tendo essas disciplinas de circo escapado da Academia 
Superior de Artes e Letras, será permitido gozar de uma 
certa liberdade.

3. O lugar da empolgante noção « de verdade » na realidade é 
central.

4. É completamente desaconselhado apresentar menos que « 
tudo » em um espetáculo e da maneira mais variada possível;

5. Há lugar para todo o mundo. partiu. Atenção, este ponto 
implica outra visão da vida, não hierárquica; tal como 
uma sequência de emoções, de sujeitos e de ações que 
coexistem, sem consequência ou um sentido lógico entre 
eles; apresentando assim a diversidade em um catálogo 
bruto de fragmentos do mundo.

6. Quando o cavalo galopa a toda velocidade. Várias 

possibilidades são oferecidas a um espectador que quer 
ficar sentado para assistir a um cavalo no galope: uma tela, 
colocar-se em um veículo em movimento para seguir o 
cavalo, fazer o cavalo galopar em uma esteira rolante, ou no 
círculo. o circo manteve essa última possibilidade.

7. O espetáculo que constitui os espectadores que assistem o 
espetáculo; ou a grande história de amor do espaço com o 
olhar.

8. A grande distorção da palavra; ou o acordo tácito com as 
palavras para que elas se calem.

9. A partida estará quase ganha no momento em que será 
possível ver o tempo ao vivo.

10. A diversão é essencial. ou o essencial é divertido.
11. A alegria na partida e/ou na chegada.
12. É estritamente proibido se conformar a essas regras.

link para a versão integral desse texto.



6. Equipe

circografia: MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

intérpretes criadores: BEATRICE MARTINS, JULIA 

HENNING, MAÍRA MORAES (INSTRUMENTO DE VER) E LEON 

VOLET (ARTISTA PARCEIRO)

pesquisa musical e vídeos: CÍCERO FRAGA

desenho de luz: DIEGO BRESANI

produção técnica: JOÃO DIMAS ZERBINI

fotografia: JOÃO SAENGER

arte gráfica: BRUNA DAIBERT

realização: COLETIVO INSTRUMENTO DE VER



7. Os Artistas BEATRICE MARTINS

Beatrice é acrobata desde os 5 anos de idade e foi ginasta da seleção nacional, participando de campeonatos 

internacionais de 1995 a 1997. é circense desde 2001, pesquisando a relação das acrobacias com as técnicas 

circenses e a dança contemporânea. em 2008, fez turnê pelos estados unidos com a companhia Universoul 

Circus. em brasília, integrou a companhia Nós no Bambu de 2010 a 2014, sendo intérprete criadora dos 

espetáculos Ultrapassa! (dir. Willian Lopes | 2010) e Teia - Paralaxes do Imaginário (dir. roberto magro | 

2013). É artista, produtora e comunicadora do Coletivo Instrumento de Ver, desde 2009. junto com 

Raquel Karro, criou o número no trapézio baixo, Beatriz, transformado em videodança e selecionado 

para festivais de vídeo nacionais e internacionais. em 2012 apresentou este número na academie 

fratellini, em paris, pelo laboratório artístico brasil/europa, circusnext - jeunes talents cirque europe, 

promovido pelo festival mundial de circo do brasil. é intérprete-criadora dos espetáculos Parabolé 

(dir. Willian Lopes | 2009), Meu Chapéu é o Céu (dir. leo sykes | 2012), estudos para uma odisséia (dir. 

Thierry Tremouroux e Goos Meeuwsen | 2013), Porumtriz (dir. Raquel Karro | 2015) e Circo-lá (dir. Coletivo 

Instrumento de Ver | 2017). C produtora, está a frente dos projetos Noite de Giz (2009), Encontro de 

Bastidor (2013), Porumtriz (2015), Pão e Circo na cervejaria criolina (2017) e o festival Arranha-Céu (2016 e 

2018). dirigiu, junto com Daniel Lacourt e Julia Henning, o espetáculo Bubuia (2018), do Coletivo 

Antônia, voltado para a primeira infância. Em 2019, a coreografia Exufrida (dir. Raquel Karro | 

2015) foi transformada em videodança pelo diretor Cícero Fraga (COMOVA), participando 

das programações oficiais do festival internacional de videodanza de la Ciudad de Mexico, 

do festival internacional de videodanza Colômbia e do Raksa dance film festival - raksa 

ciné-danse du monde, na França. Formada em comunicação social, pela universidade 

católica de brasília, realiza, junto com a julia henning, a comunicação e a divulgação do 

coletivo e do galpão Instrumento de Ver.

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
Maroussia é circógrafa *, diretora francesa e acrobata 
na corda (às vezes anda no chão)

Sobe em árvores - procura algo para fazer nesta casa tão 
grande - pratica ginástica com muita energia - faz sua primeira 
apresentação sem perceber na menor lona de circo - se 
exercita no maior sótão da região francesa côte d’azur - 
deixando a matemática para entrar na escola de circo escola 
nacional de artes do circo rosny-sous-bois - hesitando entre 
a corda em balanço e a corda bamba - mistura os dois - 
persevera no centro nacional de artes do circo em chalons en 

champagne (frança) - [...] - com o grupo ivan mosjoukine 
(vencedor do young talent cirque europe), 

cria o espetáculo “de 
nos jours [notes on 

the circus]”  com 
muita paixão - um 
dia, atravessa o 
oceano atlântico 
de carona 
em um navio, 

chega ao brasil por acaso e se conecta a este país - faz a 
dramaturgia do espetáculo le vide (o vazio), co-escrito 
com fragan gehlker e alexis auffray (programado no 
festival circos em são paulo, em 2014) - lê, entrevista, 
se reúne, filma, tudo e todos que ela acredita ter 
um vínculo com o circo - imagine um terceiro 
circo e a noção de circografia* - é apoiada pela 
fundação beaumarchais-sacd para a escrita 
do espetáculo circus remix, circo solo que 
cria em 2017, atualmente em turnê, onde 
ouvimos música eletrônica e uma colagem de 
mais de mil trechos de rádio - é convidada 
a dirigir o próximo espetáculo do groupe 
acrobatique de tanger; fiq! programado 
para 2020 (marrocos) - acompanha a 
circografia do próximo espetáculo do 
coletivo ‘instrumento de ver’ em brasília 
- e prefere, mais do que tudo, pesquisar 
como o circo é uma linguagem em si - ah 
ah.

*neologismo criado por maroussia diaz 
verbéke para designar a escrita específica 
de espetáculos de circo (também quer dizer 
“sejam loucos” em francês clássico, mas é uma 
coincidência).

letroisiemecirque.com



JULIA HENNING

Julia é artista circense e de tudo um pouco no coletivo Instrumento 
de Ver, onde vem desenvolvendo, desde 2002, uma pesquisa artística 
focada no movimento, passando por investigações entre diferentes 
linguagens e suas relações com o circo. É intérprete criadora dos 
espetáculos de circo Meu Chapéu é o Céu (2012, direção de Leo 
Sykes) e O Que Me Toca é Meu Também (2015, direção de Raquel 
Karro), do espetáculo de dança Vin\co (2019, direção de Édi Oliveira), 
e dos números Teoria de Tudo (2018, direção de Maíra Moraes) e 
Ao Revés (2016, direção de Maíra Moraes),  tendo 
participado com essas criações de diversos 
festivais em circulações por quase todo 
o Brasil. Julia gosta muito de escrever 
e, além de atuar no filme,  seus 
textos também foram parar no 
premiado curta-metragem 
O Homem Banco, dirigido 
pelo Cícero Fraga em co-
realização do coletivo com 
a COMOVA.
Já se aventurou nas 
acrobacias mentais, 
conquistando o título de 
Mestre em Artes Cênicas na 
Universidade de Brasília onde 
investigou a intermedialidade 

em poéticas circenses contemporâneas. Também tem formação em 
Dramaturgia Circense pelas escolas ESAC (Bélgica) e CNAC (França). 
É especialista em Gestão Cultural pelo SENAC e formada em 
Psicologia pela Universidade de Brasília. 
Fez a assistência de direção do espetáculo Porumtriz (direção de 
Raquel Karro) e dirigiu, junto com Daniel Lacourt e Beatrice Martins, 
o espetáculo Bubuia, do coletivo Antônia, voltado para a primeira 
infância, que estreou em 2018. Nos últimos anos vem se dedicando 
ao estudo e prática de dramaturgias específicas das artes circenses. 
Dentro das propostas do coletivo Instrumento de Ver, nos últimos 
anos, criou coletivamente eventos voltados para a pesquisa cênica 
em locais inusitados como Pão e Circo, na cervejaria cultural Criolina 

em 2017; e Geringonça, em parques de 
Brasília. Também se aprofundou 

na reflexão e produção de 
pensamento na pesquisa 

Poéticas Circenses 
Contemporâneas 
e Encontro de 
Bastidor; se 
desafiou em outros 

mares, criando junto 
com muitos artistas o 

espetáculo Estudos para Uma 
Odisséia (direção de Thierry Tremouroux 

e Goos Meeuwsen), dentre outros projetos 
interdisciplinares e indisciplinados propostos 
pelo coletivo.

LEON VOLET

Léon nasceu na Suíça, de pai suíço e mãe brasileira. Foi escalando as montanhas 

que ele se tornou acrobata. Querendo ser guia de montanha, diplomou-se em 

Ciências do Meio Ambiente, na Universidade de Lausanne, na Suíça, e então, um 

dia, de surpresa, descobriu o circo. Foi depois na Itália, na escola FLIC scuola di 

circo de Torino e logo depois integrou o CNAC de Châlons-en-Champagne, na 

França, na qual ele foi graduado em 2018. Iniciou nos palcos Les Sublimes - Guy 

Alloucherie, da companhia HVDZ; em 2018 compós os espetáculo F(r)icttons 

- na 30 formação da CNAC e em 2019 está engrenando sua carreira já tendo 

participado dos espetáculos EDO - L’estetica dell’orso, Itália NO PANICATION 

CIRQUE (en création), France Libertalia – Companhia Mezza Luna, Suíça e feito 

a residência com o Coletivo Instrumento que teve como resultado o espetáculo 

“23 fragmentos desses últimos dias”. Fora da cena já foi colaborador do jornal: 

Moins !, solidaritéS, Services publics e corredor de bicicleta no Vélocité Sàrl 

em Lausanne na Suiça. Além disso coordenou o Collectif Contre la Spéculation 

sur les Matières Première e Co-fundador, cooperou com os entregadores de 

bicicleta “Plateforme Bio Locale (ACP)” 

em Lausanne na Suíça.



MAÍRA MORAES

Maíra é artista de circo nos últimos 18 anos e está realizando uma pesquisa artística 

sobre movimento e acrobacias e relações circenses com dança, teatro, cinema e 

literatura. Participou como criadora dos shows: Meu Chapéu é o Céu (2010, direção 

de leo sykes), O Que Me Toca é Meu também (2012, direção de raquel karro), Estudos 

para uma Odisseia (2015, dirigido por Thierry Tremouroux e Goos Meeuwsen) 

e o curta-metragem premiado “O Homem Banco”, dirigido por Cicero Fraga na 

coprodução do coletivo com COMOVA. Fez a cena nos números “Etapa de Trabalho” 

(2012, com Daniel Lacourt), “Teoria de Tudo” e “Ao Revés” (2016, com Julia Henning). 

Com este repertório, ela participou de vários festivais e turnês pelo Brasil.

Formada em dança pelo Instituto Federal de Brasília, Maïra é uma artista muito 

ligada ao estudo teórico, em 2018, seguiu o treinamento em teatro de circo proposto 

pelas escolas ESAC (Bélgica) e CNAC (França) e ela criado com o Instrumento de 

Ver Eventos coletivos para pesquisas cênicas, como “Pão e Circo”, “Geringonça” e 

“Poética circassiana contemporânea”.

Com o coletivo, ela imaginou e administrou o festival “Arranha-céu” (2016 e 2018), um 

festival de circo contemporâneo que diversificou o cenário cultural de 

Brasília. Além do circo, ela se aventurou no cinema como figurinista 

e cenógrafo. Além das experiência como artista, criadora e 

produtora tem gosto pelo trabalho 

em equipe e um bom humor sempre presente. 
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