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O Novo Circo regressa ao nosso palco com “Pour le meilleur et pour le pire” 
(“Para o melhor e para o Pior”). Kati Pikkarainen e Victor Cathala partem 
da sua história pessoal para apresentar um espetáculo feito de poesia, rock 
and roll e humor. 

“Pour le meilleur et pour le pire” apresenta-nos um retrato nu e cru 
da intimidade de um casal que vive no e do circo. Seja deitados no chão 
de terra, em acrobacias aéreas surpreendentes, em jogos de equilíbrio 
extraordinários ou simplesmente em viagem, os intérpretes trazem para 
o palco uma história tão triste quanto feliz, levando o público a alternar 
entre o riso e as lágrimas. Sempre na presença de um fiel e indispensável 
companheiro para a vida de estrada: o carro. 

O amor, como sugere o título do espetáculo, é o que torna o virtuosismo de Kati 
Pikkarainen e Victor Cathala tão esplendoroso. Seja romântico, desordenado 
ou bucólico, na praia ou numa garagem, os arrufos conjugais são a força motriz 
de um circo doméstico que transforma a vida rotineira em arrepio que se sente 
à flor da pele.

Rosita Boisseau, Le Monde, fevereiro de 2012

Desde Charlie Chaplin e o seu filme “The Circus”, que nos esquecemos muitas 
vezes que o palco de uma tenda de circo não é um questão de escala gigante, 
mas sim de permitir o encontro próximo entre artistas e público. O Cirque 
Aïtal lembra-nos disso. Victor e Kati são um casal, e isso é tudo. Eles moram 
no seu carro; o carro que controlam com maestria no palco. O rádio deles 
toca sucessos, enquanto lutam para ver quem ouve o quê. Os movimentos 
acrobáticos e o trabalho corpo a corpo fazem parte de um código romântico. 
Contam a história da rapariga finlandesa e do homem de Toulouse que se 
conheceram na escola de circo. Desde essa altura que nunca se abandonaram.

Aujourd’ui, 18 de fevereiro de 2012

60 min. | m/ 6 anos

Conceção e interpretação 

Kati Pikkarainen e Victor Cathala 

Apoio artístico Michel Cerda 

Criação musical Helmut Nünning 

Desenho de luz Kauri Klemelä 

Figurinos Odile Hautemulle 

Cenografia e construção Alexander Bügel 

Direção de cena Simon Rosant 

Consultadoria de artes circenses 

Jani Nuutinen 

Som e eletrónica Andreas Neresheimer 

Técnicos de palco, luz e som 

Simon Rosant, Tom Couillerot 

e Fanny Hugo 

Produção Bérangère Gros e Lison Cautain 

Agradecimento 

Trengo – Festival de Circo do Porto

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

“POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE” 

NA IMPRENSA
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A companhia Cirque Aïtal foi fundada em 2004 pela dupla franco-finlandesa 
Victor Cathala e Kati Pikkarainen. Victor e Kati queriam trabalhar juntos 
e desenvolver a sua disciplina em torno de acrobacias, especialmente o 
trabalho corpo a corpo, e decidiram criar o Cirque Aïtal. 

“Aïtal” ou “assim é” em occitano (Como a facilidade das coisas ditas de 
maneira simples, honesta e direta). É assim que Victor & Kati consideram o 
mundo: com facilidade e confiança. 

Através de vários encontros e inúmeras colaborações, estes artistas 
talentosos, habilidosos e exigentes desenvolveram uma investigação 
particular, uma verdadeira experimentação de movimentos corporais e 
circenses, onde a linguagem se transforma através do trabalho corporal na 
sua expressão mais autêntica. 

Victor já estava no caminho certo para uma carreira na agricultura quando 
descobriu a acrobacia com cavalos. O que o levou a escolas de circo e a 
Paris. Kati enveredou pelo circo aos oito anos, enquanto estudava numa 
pequena escola de circo na Finlândia, perto de Helsínquia. Na necessidade 
de prática física, ela não hesitou e foi para Paris melhorar a sua formação. 
Foi durante a formação em Rosny que Victor e Kati se conheceram e 
se especializaram em acrobacias corpo a corpo. Os dois receberam os 
maiores elogios do júri quando terminaram os estudos no CNAC (Centro 
Nacional de Artes Circenses de Châlons-en-Champagne), em dezembro 
de 2003. Em 2005, obtiveram uma medalha de prata no Festival Mondial 
du Cirque de Demain (Cirque Bouglione, Paris) com o espetáculo “Victor & 
Kati”. 

“La Piste là” é o primeiro espetáculo do Cirque Aïtal. Victor & Kati criaram-
no em 2007 com o compositor e músico Mathieu Levavasseur. Em 2008, “La 
Piste là” cresceu para um espetáculo para quatro artistas. Este espetáculo 
foi especificamente concebido para um palco de tenda de circo tradicional. 
A configuração de 360   graus do público ao redor do centro permite que ele 
participe ativamente no espetáculo, partilhando e sentido as emoções da 
performance. Esse contato inédito e criativo vivenciado neste espetáculo 
conduziu os fundadores do Cirque Aïtal a comprarem a sua própria tenda 
de circo. Um recurso que hoje em dia constitui uma grande parte da 
identidade desta companhia circense.

“La Piste là” foi apresentado durante quatro anos e conduziu os artistas a 
criar o segundo espetáculo da companhia: “Pour le meilleur et pour le pire” 
(novembro de 2011). 

Victor e Kati estão sempre abertos a novas e diferentes experiências. A vida 
do Cirque Aïtal ganha com a sua diversidade. 

Cresceu a praticar desportos de alto rendimento, mas o futebol e o râguebi 
não lhe bastavam. Interessado em trabalhar a terra, optou por uma escola 
secundária agrícola, o que o levou ao circo e à acrobacia a cavalo. Entrou 
em Rosny e no Centro Nacional das Artes Circenses, onde conheceu 
Kati. Autêntico e verdadeiro, trabalha com Kati sobre a natureza feroz da 
realidade.

É uma acrobata e artista a cavalo que “foi parar ao circo” quanto tinha oito 
anos. Estudou numa escola de circo em Espoo, em parceria com o Circo 
Grotesco de São Petersburgo, e adquiriu uma técnica de excelência assim 
como a fantasia do abandono, um humor corrosivo e uma inadequação 
inata que a torna intemporal. Ainda em criança, participou em vários 
espetáculos por toda a Europa e começou cedo a carreira no circo. Foi para 
França aos 17 e frequentou a escola de circo de Rosny e, depois, o Centro 
Nacional das Artes Circenses. Foi nesta formação que conheceu Victor, um 
encontro que os modificaria e juntaria por muito tempo. 

CIRQUE AÏTAL 

VICTOR CATHALA 

KATI PIKKARAINEN 
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo 
Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria 
Adelaide Poças • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • João 
José da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca 
Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças 
• Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Paula Costa • Paula Cristina Cardoso • 
Paula Nelas • Renato Lopes e Margarida Leitão • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes • E outros 
que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Liliana 
Rodrigues Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • Info 
Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial José 
Fernandes • Acolhimento do Público Ana Raquel Gonçalves, André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, 
Filipa Antunes, Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália 
Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral
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