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“Hamster Clown”: uma alegoria ao
mundo em que vivemos e nos
esquecemos de viver
O encenador Ricardo Neves-Neves e o performer e clown Rui Paixão juntaram-se para

trazer a palco uma peça sem texto. "Hamster Clown" estreou no Teatro São Luiz

(https://saoluiz.bol.pt/Comprar/Bilhetes/94631-hamster_clown-

sao_luiz_teatro_municipal/), onde estará em cena até 4 de julho, e seguirá em digressão

para Loulé, Ovar, Odivelas, Braga e Ílhavo.

A história é menos simples do que parece. "Hamster Clown

(https://gerador.eu/hamster-clown-estreia-no-teatro-sao-luiz-terror-e-comedia-sem-

texto/)" não é só uma peça de teatro sem texto, nem uma peça que tem apenas um ator


https://saoluiz.bol.pt/Comprar/Bilhetes/94631-hamster_clown-sao_luiz_teatro_municipal/
https://gerador.eu/hamster-clown-estreia-no-teatro-sao-luiz-terror-e-comedia-sem-texto/


em palco, é uma alegoria ao mundo em que vivemos e nos esquecemos de viver. Fala

sobre o estereótipo da mulher americana (perfeita) dos anos 50, de um hamster que

corre na sua roda e apenas existe para ser visto, e de um planeta que pode existir. É uma

peça sobre, amor, carni�cina, aparências, felicidade e morte, ou renascimento, ao som

de K-Pop, que nos leva numa viagem pela ironia, risos, indignação e espanto. Quem vê

Rui Paixão pintado de roxo, num contraste com as luvas amarelas e vestes dos anos 50,

numa metamorfose constante entre rato, homem, mulher, e um alien, vê também

traços de Juno Birch, drag queen americana e a maior inspiração para a personagem à

qual o ator dá vida. O cenário, inspirado num jardim barroco transforma-se na casa, no

supermercado e no planeta distante da mulher-rato que, a�nal, vive numa gaiola.





Express shipping available
Farfetch
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Em entrevista ao Gerador, Ricardo Neves-Neves e Rui Paixão contam que a peça nasceu

no verão de 2020, quando o encenador convidou o performer para a criação, em

conjunto, de um teatro sem texto, onde Rui não partilharia o palco com mais ninguém,

para além das estátuas que adornam o jardim, ou gaiola, onde vive (que nos transporta

para um universo retro-futurista, em tons de verde-jardim). O trabalho de Rui, "a

criação dos pequenos monstros, a expressão corporal, e o clown", �zeram o match com




a personagem que Ricardo havia idealizado. Meses de troca de ideias e partilhas

artísticas, levaram os dois a perceber que o caminho seria "entre o movimento e a parte

plástica, entre a luz e uma certa estilização do movimento do Bob Wilson, do universo

fantasioso, entre o colorido e o terror que o espetáculo também tem". Rui Paixão explica

que o desa�o foi entender como fazer uma escrita para palco sem partir de um texto, "ali

o processo foi inverso, tivemos de determinar como íamos construir um processo

criativo que nos ia levar a um resultado �nal. Por exemplo, começámos a trabalhar

pelos opostos. Começou pela minha vontade de interpretar uma personagem feminina,

ouvi muito Lady Gaga, e às tantas a pop-art também começa a chegar, e começou tudo a

alinhar-se".

Rui Paixão, o primeiro artista português a chegar ao Cirque du Soleil, foi desa�ado e

desa�ou-se a interpretar, pela primeira vez, o papel de uma mulher. "Eu gosto desses

lugares, de me desa�ar a coisas que nunca �z, e fazer de mulher é inspirador, uma

possibilidade que nunca vou ter com o meu corpo. Sempre fui muito grotesco nas coisas

que faço, e trazer o lado mais feminino, mais água, traz-me, enquanto performance, 



uma consciência maior. Quando o Ricardo me conheceu todo o meu movimento e a

minha característica era com uma intenção para a explosão não pensada, e aqui tenho

de pensar no universo feminino, tenho de tentar mastigá-lo e perceber onde posso ir. E

depois nada é confortável, a começar pelos saltos altos".

Outro dos temas abordados pelos artistas, e que saltam à vista de quem vê a peça, é a

associação ao mundo drag, nomeadamente a Juno Birch e Ru Paul, onde Ricardo e Rui

foram buscar inspirações, " entrámos na cultura, e tudo o que vem boicotar esta cultura,

não queremos de forma alguma questionar porque não estamos nesse lugar, no entanto

há essa provocação, porque a Juno dizia que, um hétero e qualquer pessoa pode fazer de

drag queen, e eu pensei, porque é que um palhaço não pode fazer? Sou um ator, palhaço

que, por acaso, estou a fazer uma personagem feminina.", conclui Rui.









O espetáculo começa quando o ator decide escapar da gaiola. Questionados sobre o

porquê da escolha de um rato, a dupla explicou ter sido o primeiro animal a ser

pensado, fazendo alusão a várias situações do nosso dia a dia: o hamster não é um bicho



de companhia nem de "trabalho", mas sim um animal para ser visto, quase como o

humano, sendo ainda uma ligação do espectador que está a ver o ator. Ao mesmo tempo

é um animal "que tem meiguice, não é feroz ou selvagem". Agregado ao hamster e a

toda a cena, Ricardo e Rui falam da palavra liberdade, ou falta dela - "no início

falávamos de liberdade, em que sair da gaiola é sinónimo de um encontro com a

felicidade, mas também sair da gaiola traz amarguras, como acaba por acontecer, numa

ida ao supermercado, por exemplo."

Entre polvos gigantes, enxames de abelhas, corujas assustadoras e aspiradores

endiabrados. Entre o riso e o terror, entre o nonsense e o sentido da vida, entre o teatro,

a dança e a performance, "Hamster Clown" fala, acima de tudo, de sonhos e de

pesadelos, de con�namentos e de libertações. E pouco interessa se somos homens ou

ratos – ali acabamos todos esfolados. No entanto, e apesar de todos os sítios para onde a

peça nos transporta, Ricardo Neves-Neves e Rui Paixão não se quiserem comprometer





sobre o que queriam falar, "queríamos que fosse um diálogo entre o publico, não

queríamos que fosse à ocidental, o publico tem de estar acordado para ver isto, para

traduzir as imagens que está a ver, em alguma coisa", acrescentam.

A peça estará em cena no Teatro São Luiz até ao dia 4 de julho e passará pelo Cineteatro

Louletano, de 16 a 18 de julho, por Ovar, Odivelas, Braga e Ílhavo.





Texto de Patrícia Nogueira 
Fotogra�as de Estelle Valente

Hamster Clown - teaserHamster Clown - teaser



https://www.youtube.com/watch?v=swjofR_hRvw


Se queres ler mais notícias sobre a cultura em Portugal, clica aqui.

Partilhar

AUTOR DO ARTIGO PATRÍCIA NOGUEIRA (HTTPS://GERADOR.EU/AUTHOR/PATRICIA-NOGUEIRA/)

CATEGORIAS DO ARTIGO NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/ULTIMAS/ULTIMAS-NOTICIAS/),
DESTAQUE (HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/HOMEPAGE/)

TAGS HAMSTER CLOWN (HTTPS://GERADOR.EU/TAG/HAMSTER-CLOWN/)



Mais

https://gerador.eu/author/patricia-nogueira/
https://gerador.eu/categoria/ultimas/ultimas-noticias/
https://gerador.eu/categoria/homepage/
https://gerador.eu/tag/hamster-clown/


 (HTTPS://POUSADASJUVENTUDE.PT/PT)



https://pousadasjuventude.pt/pt


AINDA TEMOS UMA PALAVRINHA A DIZER
O Gerador é uma associação cultural sem �ns lucrativos que faz de tudo para promover as mais diversas

áreas, entidades e pessoas ligadas à cultura portuguesa.

Esta nossa missão implica investimento em pessoas e tempo para conseguirmos criar iniciativas e dar
informação sobre tudo o que é relevante. E por isso pedimos-te um pequeno favor: apoiar-nos.

Basta 1 eur para nos ajudares.

DESCOBRE AQUI COMO. (HTTPS://GERADOR.EU/CONTRIBUIR-PARA-O-GERADOR/)

MAIS ARTIGOS DE NOTÍCIAS
(HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/ULTIMAS/UL

NOTICIAS/), DESTAQUE
(HTTPS://GERADOR.EU/CATEGORIA/HOMEPAGE/



https://gerador.eu/contribuir-para-o-gerador/
https://gerador.eu/categoria/ultimas/ultimas-noticias/
https://gerador.eu/categoria/homepage/


  

(https://gerador.eu/sou-
como-sou-o-novo-single-de-
ana-bacalhau-e-para-todos-
aqueles-que-se-vem-presos-
em-caixas-onde-nao-cabem/)

ENTREVISTAS (HTTPS://GERADO

“Sou como sou”:
O novo single de
Ana bacalhau é
para todos
aqueles que se
vêm presos em
caixas onde não

(https://gerador.eu/transforma-
um-programa-para-uma-
cultura-inclusiva-no-alentejo-
central/)

DESTAQUE ÚLTIMAS (HTTPS://GE

Transforma: Um
programa para
uma cultura
inclusiva no
Alentejo Central
(https://gerador.eu/transforma-
um-programa-
para uma

(https://gerador.eu/mario-
coelho-apresenta-im-still-
excited-parte-2/)

AGENDA (HTTPS://GERADOR.EU/

Mário Coelho
apresenta "I'm
Still Excited!"
parte 2
(https://gerador.eu/
coelho-
apresenta-im-
still-excited-

)
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caixas onde não
cabem
(https://gerador.eu/sou-
como-sou-o-
novo-single-de-
ana-bacalhau-e-
para-todos-
aqueles-que-se-
vem-presos-em-
caixas-onde-
nao-cabem/)
“Sou como Sou” é o novo
single de Ana Bacalhau. A
cantora juntou-se aos
músicos Alex D’Alva Teixeira
e Ben Monteiro para trazer,
no mês pride, um hino de
autoaceitação…

para-uma-
cultura-
inclusiva-no-
alentejo-
central/)
O Transforma – Programa
para uma Cultura Inclusiva do
Alentejo Central pretende
promover a inclusão social
junto de populações excluídas
ou isoladas, através de uma
abordagem integrada entre
cultura e…

parte-2/)
Depois da sua apresentação
em 2018, "I’M SO EXCITED!"
volta agora para uma segunda
parte na Rua das Gaivotas6 e
no Instituto de Formação,
Investigação e Criação Teatral
(IFICT). Mário…
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(https://gerador.eu/2001-um-
cupido-2021-varios-cupidos/)

GARGANTAS SOLTAS (HTTPS://G

2001, um
cupido; 2021,
vários cupidos
(https://gerador.eu/2001-
um-cupido-2021-
varios-cupidos/)
Relações. Hoje venho falar-
vos de relações, o drama de
muitos. Coisa essa que tanto

(https://gerador.eu/tiago-
lima-o-importante-e-ir-ao-
teatro-ser-entretido-e-
saciado-de-algo-que-nunca-
saberemos-o-que-e/)

ENTREVISTAS (HTTPS://GERADO

Tiago Lima: “o
importante é ir
ao teatro, ser
entretido e
saciado de algo
que nunca

(https://gerador.eu/anarchicks-
um-mantra-da-liberdade-se-
faz-ouvir/)

NOTÍCIAS (HTTPS://GERADOR.EU

Anarchicks, um
mantra da
liberdade se faz
ouvir
(https://gerador.eu/
um-mantra-da-
liberdade-se-faz-
ouvir/)
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u tos. Co sa essa que ta to
stress cria nas pessoas, que
tanta felicidade dá e que é
vivida de forma diferente de…

q
saberemos o que
é”
(https://gerador.eu/tiago-
lima-o-
importante-e-ir-
ao-teatro-ser-
entretido-e-
saciado-de-algo-
que-nunca-
saberemos-o-
que-e/)
Sobe ao palco uma banda, três
músicos e um vocalista
inquieto. Há no ar uma
atmosfera pesada que
provoca um desconforto
lento, ao som eletrizante de
instrumentos tocados ao

ouvir/)
Anarchicks prometeram fazer
um "disco mais reivindicativo,
depois de "Loose Ends". O
primeiro passo foi dado. "No
Freedom Under Fascist
Rules", o seu mais recente
single, lançado hoje, 25 de…
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