
BAZZAR, ESPETÁCULO INÉDITO DO CIRQUE DU SOLEIL,  

SERÁ APRESENTADO NO PARQUE OLÍMPICO, RJ,  

DE 8 A 31 DE DEZEMBRO 

O Cirque du Soleil, no Rio de Janeiro, mudou para o Parque Olímpico, onde será exibido   
o espetáculo inédito no Brasil, Bazzar. Todos os ingressos já adquiridos seguem válidos,  
sem alterações em setores, datas e sessões. A entrada do público no Parque Olímpico  

será feita pela Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 5001, Barra da Tijuca, ao lado  
do hotel Courtyard by Marriot.
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O espetáculo traz um laboratório eclético de criativi‐
dade infinita onde uma alegre trupe de acrobatas, 
dançarinos e músicos cria um show inspirador. Lidera‐
dos por seu Maestro, eles se unem para inventar um 
universo caprichoso e único. Num lugar onde se espera 
o inesperado, o colorido grupo reimagina, reconstrói e 
reinventa cenas vibrantes num jogo artístico e acro‐
bático de ordem e desordem.  
 
A emoção de alta energia, a colisão de sons e cores e 
o ponto de encontro de diversos personagens que se 
encontrariam em um tradicional “bazar”, inspiraram o 
nome do espetáculo. A ortografia é um pouco dife‐
rente, onde o duplo 'zz' representa o loop de tempo 
que se sente durante a aventura. Como uma palavra, 
Bazzar também é lido quase da mesma forma ao con‐
trário. Como a performance, quando se pensa que se 
sabe para onde a história está indo – há uma reviravolta. 
 
Escrito e dirigido por Susan Gaudreau, Bazzar leva o 
espectador para dentro do processo como nunca 
antes. “Meu ponto alto é o processo criativo”, afirma 
a escritora e diretora. “Adoro criar com as pessoas. Não 
há nada mais fascinante para o público do que quando 
os artistas compartilham isso com você – O que eles 
passam... Seu mundo interior e criativo”, completa. 
 
Liderada pelo Maestro, a trupe se une para inventar 
um universo caprichoso e único. Com seu precioso 
Chapéu como ferramenta final para proclamar a 
ordem, o Maestro dirige a trupe à medida que ela se 
desenvolve... Apenas para ver seu gênio se desfazer 
nas mãos de um trapaceiro, cuja curiosidade é um cata‐ 
lisador de enigmas ao longo do caminho para a criação. 
 

 Foto: Juliano Palma
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Tão sinuoso e emocionante quanto o próprio processo 
criativo, uma divertida busca de ordem e desordem 
segue entre o Maestro e o brincalhão; ambos atraídos 
pela presença do Chapéu e pelo poder que isso acar‐
reta. Bazzar também é uma homenagem aos primórdios 
do Cirque du Soleil, quando uma trupe intimista de ar‐
tistas de rua há mais de 30 anos surpreendeu multidões. 
 
SEIS ATOS 
A apresentação é dividida em seis atos temporais e es‐
paços cenográficos que mudam de forma, guiando os 
fãs pelas reviravoltas do processo criativo. 
 
SOBRE O CIRQUE DU SOLEIL 
O Cirque du Soleil redefiniu como o mundo vê o circo; 
de talento de cidade pequena a um nome familiar. Com 
sede em Montreal (Quebec), a organização canadense 
se tornou líder global em entretenimento ao vivo com 
a criação de experiências imersivas e icônicas de 
renome mundial, em seis continentes. O Cirque du 
Soleil se conecta com o público por ser genuíno, hu‐
mano e inclusivo. Privilegiada por trabalhar com artis‐
tas de 90 países para dar vida à sua criatividade nos 
palcos de todo o mundo, a empresa visa causar um im‐
pacto positivo nas pessoas, comunidades e no planeta 
com suas ferramentas mais importantes: criatividade e 
arte. Ao longo dos anos, mais de 215 milhões de pes‐
soas foram inspiradas, em mais de 70 países diferentes. 
Para mais informações, visite cirquedusoleil.com. 
 
SERVIÇO 
Cirque du Soleil – Bazzar 
Parque Olímpico – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 5001, 
Barra da Tijuca / RJ 

Temporada: de 8 a 31 de dezembro de 2022 
Sessões e horários:  
Terça‐feira, às 21h |  Quarta, quinta e sexta‐feira, às 17h* e 
21h | Sábado, às 13h*, 17h e 21h | Domingo, às  16h e 20h 
– *apenas em datas específicas 
Abertura do local: 1h antes do show 
Capacidade: 2500 lugares 
Duração: 2 horas, com 20 minutos de intervalo 
Classificação: Livre. Menores de 12 anos de idade somente 
acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Sujeito à 
alteração por decisão Judicial.  
Acesso para deficientes: Acesso e assentos disponíveis. 
Bilheteria oficial (sem taxa de serviço) – disponível até o dia 
8 de Dezembro – Shopping Metropolitano (Av. Embaixador 
Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca) 
Segunda‐feira a sábado – Das 10h às 22h 
Domingo – Das 14h às 20h 
Vendas online  (com taxa de serviço) – Através do site 
www.eventim.com.br/cirquebazzar  
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