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“Circuito de artes Ciclistas Bonequeiros”,

é a junção de arte, consciência urbana e

meio ambiente, artistas/ciclistas munidos

de suas habilidades plásticas e cênicas, e

sob um meio de transporte alternativo e

sustentável, a bicicleta; oferecerão arte,

através da, manipulação de objetos,

bonecos, vídeos e poesia.

Como? Através de ações que ocorrerão

em espaços públicos da cidade de São

Paulo, o grupo abordará o tema o

“homem, mobilidade e cidade”, tendo

como base principal o escritor e poeta

Mário de Andrade. As ações ocorrem em

caixas que estão acopladas na garupa das

bicicletas.



O Projeto é composto por 2 ações que

trabalham com diferentes linguagens

artísticas.

O que: A manipulação de bonecos/

objetos (teatro de miniatura) e o

audiovisual (vídeos poesias).

Onde: em ambientes públicos (parques,

praças e ciclo vias) da cidade de São

Paulo.

Quando: sábados e domingos, durante 4

meses, totalizando 32 dias de

apresentação.

Quanto: de forma gratuita para o

público.

Ao final de cada ação será distribuído ao

espectador 1 cartão postal, com foto e

texto representando o projeto.



 Bicicletas

 Um espectador por vez.

 Mini teatro – 6 histórias diferentes

 Vídeos Poéticos – 12 vídeos diferentes

 Bancos

 Fones de ouvido

 Histórias, poesias e bonecos

 A cidade de São Paulo



Nosso público: Todos os passantes das ruas de São Paulo

Estimativa: 3 horas de apresentação apresenta um

alcance mínimo de 260 pessoas. Que assistem e

interagem com mini teatros e mini cinemas de forma

direta.

Totalizando 5.760 pessoas em 32 apresentações.

E um número incalculável de pessoas atingidas de forma  

indireta: Todos os passantes da rua.

Público Primário: Crianças (5 a 12 anos).  

Público Secundário: Adolescentes e adultos.  

Classe Social: Todas.



atuam  

desde

Os ciclistas bonequeiros

pelas ruas de São Paulo

2011.

Levando os espectadores a um

momento único em meio ao caos

urbano. Com a delicadeza de uma

apresentação individual.

Já trabalhamos com temas como:

Cultura Popular, o poeta Paulo

Eiró, Macunaíma de Mário de

Andrade e Circo.



Contatos

contato@vrprojetos.com.br
51 3737.0809


