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“A fantasia não é exatamente uma fuga da realidade. É um
modo de entendê-la.”
Lloyd Alexander

O espetáculo Caquilhos de Munchausen é uma adaptação
livre da fantasiosa obra de Rudolf Erich Raspe, em
realidade, a essência de todas as obras que envolvam esse
personagem, o Barão, é o processo de adaptação. É dito que
quem conta um conto, aumenta um ponto, esse é o âmago
das aventuras de Karl Friederich Hiorinemus (o verdadeiro
Barão de Munchausen), inventar histórias a par�r dos reais
acontecimentos pelos quais passou. Nesta versão da Cia
Arte Negus, o Barão é contextualizado para referências
mais brasileiras. É o primeiro trabalho do grupo que u�liza o
teatro de máscaras e formas animadas somado ao trabalho
de jogo cênico do palhaço. A adaptação do texto iniciou-se
no entendimento de que histórias não são está�cas, mas
vivas na boca de quem conta, e, justamente por isso, houve
esse ímpeto em adaptar a obra de Raspe, a própria versão
de Raspe é uma transformação de suas iniciais versões, dizse que Raspe publicou 12 versões diferentes de seu livro.
Nesta apresentação o Barão é um velho cansado, que quer
contar suas histórias para seus convidados. O espaço cênico
é a sala da casa do próprio Barão, e aos poucos a casa se
transforma em território para que seus causos sejam
encenados. Junto dele tem uma diver�da serviçal, a Russa,
que dá o tom cômico à apresentação. Ela está sempre ao
lado do Barão, o ajudando e atrapalhando ao mesmo
tempo. É o oposto que complementa a personalidade do
Barão. Mas, apesar de extremamente bem humorada,
Russa está interessada no que possa ver e tocar, está
cansada de escutar que as histórias contadas pelo velho são
verdadeiras, desconﬁa que não passam de invenções;
deseja saber se existe algo de verdadeiro naquele sujeito e
naquelas histórias.
Na mente do Barão as histórias são ambientadas em locais
inusitados e em suas aventuras existem animais de extrema
personalidade, acontecimentos surreais, e ações di�ceis de
acreditar, mas que, segundo o Barão, são reais.
Norteado pelas composições e sonoplas�a do músico
Thiago Gim e da musicista Estela Ceregat�, num misto de
emoção, encantamento e situações cômicas, o espetáculo
leva de uma maneira sutil ao entendimento desse
complicado relacionamento entre o Barão de Munchausen
e sua serviçal, Russa. E, acima de tudo, fala sobre crença. A
crença na palavra pronunciada por um amigo.

sinopse e ﬁcha técnica
SINOPSE:
O Barão de Munchausen reúne pessoas em sua sala de
quando em quando para contar suas aventuras. A maior
parte das pessoas adora ouvi-lo, mas duvidam que as
palavras que saem de sua boca sejam verdadeiras; já
outras, além de não acreditarem, já estão cansadas de
escutarem tais histórias. Uma dessas pessoas é sua ﬁel
empregada Russa, que já se esgotou de acompanhar o
Barão há tanto tempo e não saber nada exatamente
verdadeiro sobre ele. Mas será que tudo o que ele diz é
men�ra mesmo? Será que não faz bem imaginar um pouco
e apimentar cada um suas próprias histórias? Até quando
faz bem sonhar? E não sonhar? Faz bem?
Toda história tem uma parte men�ra, uma parte verdade.
Todo contador que parte, deixa saudade.
FICHA TÉCNICA
Texto e Direção
Augusto Figliaggi e Elaine Guarani
Produção
Elaine Guarani
Cenário e Adereços
Augusto Figliaggi e Elaine Guarani
Figurino
Milton Venturini e Magê Blanques
Elenco
Elaine Guarani
Augusto Figliaggi
Sonoplas�a e Trilha Sonora
Danilo Benício
Iluminação
Pâmola Cidrack
Fotos
Junior Silgueiro
FORMATO GERAL
Duração: 55 minutos
Classiﬁcação: Livre
Indicação Etária: a par�r de 06 anos
Tempo de montagem de luz: 4 horas
Tempo de montagem de cenário: 2 horas
Tempo de desmontagem: 1 hora
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especiﬁcações técnicas
ILUMINAÇÃO (quan�dade e modelo):
19 Plano Convexo
05 elipsoidal
02 fresnel
01 PAR 64
02 box truss
Elétrica:
01 máquina de fumaça
01 ponto de energia 110 V
Sonorização:
03 microfone over
01 mini pedestal (para over)
02 pedestal normal (para o over)
entrada para P10 violão
entrada P10 para banjo
entrada para P10 loop sta�on
02 microfones headset (caso não haja o grupo levará os
próprios microfones)
mesa de som com disponibilidade de canal para as
indicações acima (08 canais)
P.A. para platéia
02 monitores de retorno em cena
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