
O   Riso   e   a   Carícia 

Laboratório   de   Humor 

 

por   Aziz   Gual 
 
 

Laboratório de desenvolvimento de a�vidades recrea�vas e psicológicas, detonadoras da          

transgressão, humor e linguagem não-verbal, via de energia, e tudo que move o ser humano,               

e desperta a poesia do simples, u�lizando as técnicas da palhaçada (a estrela invisível de               

circos e outras fantasias reais). Esta é uma viagem para desfrutar plenamente o nosso estado               

de ser humano, redescobrir as nossas principais capacidades e explorar o nosso palhaço             

individual. 

A par�r dos princípios da comédia �sica, do desenvolvimento da linguagem não verbal, do              

magne�smo da imobilidade e do contraste das máscaras tradicionais dos palhaços, o            

mexicano Aziz Gual pretende levar os par�cipantes a explorarem sua vulnerabilidade e            

desenvolverem seu palhaço individual. Serão u�lizados elementos de malabarismo,         

manipulação e apreciação musical, e, fundamentalmente, técnicas de clown e improvisação,           

impulsos para a exploração, a compreensão e a criação dos esquetes. Oficina direcionada a              

palhaços,   circenses   e   atores.  

 

Necessidades:  

● 3   bolas   para   cada   pessoa   do   tamanho   de   uma   laranja. 

● 1   vassoura   cada   par�cipante. 

● 1   espaço   com   uma   altura   mínima   de   3   metros. 

● 1   gravador   com   CD   player. 

 

Duração: 

● 15   horas   –   3   dias   de   5   horas 
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Aziz   Gual,   o   Palhaço 

Graduado no "Clown College del Circo Ringling Bros & Barnum and Bailey" (Sarasota –              

Flórida/E.U.A - Generación 199). Estudou técnicas de circo e clown com mestres da alta              

escola do circo russo como Anatoli Lokatchouk, Ta�ana e Yuri Velov e na "L´Ecole du Cirque                

Espace Catastrophe" (Bélgica). Formou-se em diversas áreas como ballet, canto e ópera           

(Escuela Nacional de Mùsica), técnica Lecoq e técnica Marceau, na França. Toca vários            

instrumentos como trompete, acordeon, violoncelo, tuba e percussões. Domina diversas          

técnicas circenses: malabarismo com dis�ntos objetos, monociclo, perna de pau, trapézio           

está�co, equilibrismo de objetos, corda ver�cal, corda tensa, pantomima. Já par�cipou de            

"The Greatest Show on Earth", Ringling Bros. and Barnum & Circo, no México, EUA e Canadá.                

Colaborou na criação de "World Circus" Cirque Du Soleil no México. Com a "Smmit Clown"               

criou inúmeros shows. Já par�cipou em vários fes�vais internacionais como EUA, Turquia,            

Itália, França, Croácia, Argen�na, Brasil, Costa Rica e México. Lecionou clowneria do projeto             

"Rumo a uma construção metodológica de artes circenses" no Centro Nacional de Artes,             

INBA. Tem levado a arte de transmi�r humor em cursos e visitas Risoterapia em hospitais e                

em diferentes programas sociais, culturais e filantrópicos no seu país e no exterior. Recebeu              

o Prêmio "Lobo Rubinskis" dos crí�cos mexicanos Associação de Melhor Youth Theatre            

AMCT Atuação homens para o trabalho "Yo Sin Ti ...". É o criador do show formato Clown                 

"Rindo Ball". Foi convidado especial no show "La�n Tango" no Auditório Nacional Lunario.             

Atualmente trabalha no “Alas y Raízes” para crianças, CONACULTA, programa de Belas Artes             

no Teatro Escola Nacional, na firme convicção de que o riso é essencial para a construção de                 

uma   sociedade   melhor.  
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