
Bom
apetite



Sinopse:
Bom Apetite é um espaço de brincadeira, um espetáculo aberto, para todas as
idades, jogos e cumplicidade marcam o compasso na orquestra que formam
público e palhaço, e rindo de si mesmos, trazem a tona o que todos nós
temos de mais irreverente, descontraído e ingênuo.
No “cardápio” da peça, tem música, mágica, malabarismo, jogos coletivos
e naturalmente, muito humor.

Release:
Espanhol e brasileiro, ingênuo e atrevido, adulto e criança, no espetáculo 

“Bom Apetite”, o ator Pepe Nuñez nascido na Espanha e radicado em 
Florianópolis/SC, faz um mergulho na arte do Ator Cômico.

Reelaborando cenas e situações clássicas dos cômicos populares, e usando 
recursos da tradição Cômico-Circense, este palhaço com nariz vermelho e um 
estilo franco e descontraído, convida o público a participar ativamente das 

cenas compartilhando sempre o lado ridículo e inocente do ser humano.   



Proposta Cênica

Bom Apetite é uma proposta pensada para um público de todas as idades. 
De forma lúdica busca-se a participação do espectador na própria ação 

poética que se desenvolve fundamentalmente na base do jogo entre 
palhaço e público.  

Para isto, o Palhaço joga mão de todos os recursos que dispõe: técnicas 
circenses, mágicas, musica, gags e a experiência adquirida durante 

mais de duas décadas de trabalho como ator de rua, aonde para seduzir e 
conquistar o público se faz necessário incorporar ao mesmo tempo o 

cômico, o bufão, o palhaço e animador de auditório, tudo em função de 
um único objetivo:

“Que o teatro cumpra sua função ritual e festiva” 
Link do espetáculo na íntegra
https://youtu.be/DXajFMnsb7Q
Teaser do espetáculo
https://www.youtube.com/watch?v=8qb4JAz2Fho
FOTOS DO ESPETÁCULO
https://drive.google.com/open?id=1FS-FBGVNkPRf48AOlpiBEl3Q_L_hPn3r

https://youtu.be/DXajFMnsb7Q
https://www.youtube.com/watch?v=8qb4JAz2Fho
https://drive.google.com/open?id=1FS-FBGVNkPRf48AOlpiBEl3Q_L_hPn3r


Som: Aparelhagem de som com CD Player e microfone sem fio tipo Lapela
Iluminação: Caso necessário, Mapa de Luz abaixo.
Duração: 60 minutos
Público Alvo: Todas as Idades
Transporte: Equipamento (02 volumes e uma pessoa)
Gênero: Comédia Clown\ Palhaço
Censura: Livre
Cenário: Palco nu, uma cadeira.
Montagem: 30 minutos sem iluminação e 90 minutos com iluminação
Desmontagem: 30 minutos
Equipe: 01 pessoa

Relação de Músicas e Minutagem:
• VIRA FOLHA – João Biano

E Sebastião Biano - 3 Min.
• ESPAÑA CAÑI- Pascual Marquina Narros

3 Min.

MAPA DE LUZ

2 2

55 CADEIRA

44 3

11

(Sugerido, no entanto nos adaptamos a qualquer espaço, 
inclusive ao ar livre, rua)

FICHA TÉCNICA 
Direção/Autor: Pepe Nuñez 

Palhaço: Pepe Nuñez
Iluminação: Pepe Nuñez 
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Contato: (48)3206-7941/ 99914-0554
casadopalhacoproducoes@gmail.com

•www.casadopalhaco.com.br
•www.facebook.com/casadopalhaco/
•www.instagram.com/casadopalhaco/
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