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BIOGRAFIA 

 

Palhaça Jupi - Joana Brandão  

Nasci em 1998 em Lisboa e sou uma sonhadora de profissão. Trabalho nas áreas do 

Circo, da palhaçaria, do Teatro e das Artes Performativas. Em 2019 terminei o curso de 

Técnicas de Interpretação e Animação Circenses, na Escola Profissional de Artes e 

Ofícios do Espétaculo, Chapitô, Lisboa. Para além das Artes Performativas, estudei 

também Artes Plásticas, Desenho, Pintura e Teatro. Desde 2015 que participo em 

diversos cursos e workshops regulares com vários mestres nas artes da Palhaçaria, 

Manipulação de Objetos e Equilíbrios.  

Pontualmente dou também formação a crianças na área do Circo.  

Á minha volta, criei todo um imaginário de cores e formas que preenchem os meus dias. 

Procuro então criar ótimas relações com o público, espalhar alegria e conseguir chegar a 

todas as pessoas, contribuindo para um mundo em que todos somos mais felizes. 

Tanto através da pintura como do espetáculo Palhaço-me pelo mundo. 

site: https://joanixlia.wixsite.com/joanabrandao-jupi 

instagram: https://www.instagram.com/jupi_desenhos/ 

 

 

 

SINOPSE 

“Forno de Desenhos” é um espetáculo ainda em criação. É um espetáculo com 

improvisação e interação direta com o público. 

 

JUPI, uma engenhoca de profissão, vagueia pelas ruas com a sua mais recente criação: 

Uma Máquina de Desenhos! 

Nascida nos tempos antigos e ainda sem conhecer as máquinas de fotografar e as novas 

tecnologias, põe mãos á obra e constrói uma Máquina de Desenhos que guarda bonitos 

momentos e recordações. 

Com os seus binóculos vermelhos e as suas canetas coloridas, segue desenhando por aí! 

 

 

 

CURIOSIDADES 

No final de cada espetáculo, a artista Joana Brandão expõe os seus trabalhos de 

portefólio e os desenhos de vários anos, no Forno de Desenhos. 

 

 

 

FOTOGRAFIAS 

As fotografias que se seguem foram captadas no Festival Internacional de Mulheres 

Palhaças – Bolina, em 2021, Castelo de Vide. 
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