


 O publico vibra 
com as proezas 

inusitadas de que é 
capaz este 

homem-cômoda, 
meio clown, meio 

mágico, ao 
"transformar" as 

suas caixas-
gavetas em 

cenários lúdicos, 
onde surgem as 

mais improváveis 
histórias. 

 Este personagem fora do comum, por 
detrás dos seus óculos laranja e da sua 

gravata « temperamental", nos conduz com 
sutileza  por um universo único, de uma 

poesia transbordante e hilária. 



  
          

 Rei do diabolo, príncipe do yoyo, musico do absurdo.  
Ele vai terminar em perfeita fusão com a sua cômoda !



Especificações técnicas:   
   

Duração: 45 min 
Espaço cênico: 6 x 5 m  
          Altura: 3 m  
Espaço externo: fundo de cena, lugar 
calmo e plano (sem diferença de nível) 

Camarim: próximo do espaço de 
representação: com espelho, mesa, 
cadeira, chuveiro, água, sucos e frutas 
  
Tempo de preparação: 60 min 
Remoção: 30 min 
Sonoplastia: não há 
Peso do cenário: 45 kg 
Dimensões: 2 x (150x45x25 cm) 
     1 x (50x50x40)

  Um espetáculo sem 
palavras onde o clown utilisa o 
teatro de objetos, o 
malabarismo, a magia e muita 
poesia. 

  Este espetaculo atua 
tanto en salas de teatro como 
em espaços exteriores, 
adaptando-se às diferentes 
circunstâncias: praças, pátios 
entre outros assim como em 
espaços alternativos ( galpoes, 
chapitôs etc..).

Público indicado 
Entre três e cento e trinta e três anos. 



Direção: Michel Dallaire 
Artista, diretor, pedagogo 

       Michel Dallaire começa o teatro durante a sua 
educação secundária no Quebec e inicia ainda bem 
jovem a sua carreira de ator. Rapidamente , ele 
dirige o seu trabalho para as artes do clown. Ele 
atua em várias companhias no Quebec (La Bebelle, 
Ratatouille, o  Cirque du Soleil).  Em seguida ele se 
estabelece na França onde  continua atuando nas  
da companhias ( Les Hommes en Noir, Mon Grand 
Frère, The  London Philarmonic  Circus). Ele  faz a 
direção de espetaculos de diversas companhias 
(Archaos, Gosh, Los Galindos, Le  Cabaret  Sauvage, 
Okupa Mobil, Les Arrosés etc.).  
       Desde 1990, ele  ensina a arte do clown no 
Hangar de Mines (no Gard, sul da França) mas 
também através de oficinas por toda a Europa . 
       Muitos vao se lembrar  do grupo de clowns « La 
Ratatouille «  que atuou no Cirque du Soleil » entre 
1984 et 1985. Michel era a alma! 
       Ele  criou vários grupos e espetáculos de 
palhaços na Europa: Pomp Duck and Circumstance, 
Cirque Gosh et les Hommes noirs na Alemanha. 
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