O projeto "Tem Palhaço que desperdiça Água" prevê a
apresentação de peça teatral sobre o tema Água.
Serão 70 apresentações gratuitas em escolas e locais
públicos (teatros ou praças), instruindo e divertindo os participantes, com público esperado de 15.000 pessoas.
A proposta prevê a circulação do espetáculo por 14 cidades do Estado do
Paraná. Será um espetáculo inédito com 50 minutos de duração que une a
linguagem circense ao teatro com o tema da comédia aplicada ao cotidiano
do brasileiro sobre o tema Água, encenada por quatro atores principais.
Com foco em sustentabilidade, responsabilidade ecológica e social, o espetáculo será fundamentado na importância da água para a sobrevivência de
todas as espécies na face da terra, abordando diferentes aspectos ambientais, sobretudo a Água e seus ecossistemas.
Inicialmente, apresentaremos o ciclo da água, seus caminhos, seus estados,
a importância de cada fase e como ela possibilita o equilíbrio da vida na terra
por meio dos lagos, rios, mares, geleiras, chuvas, as águas subterrâneas, e a
importância e o significado para os seres humanos.
Daremos ênfase na importância do Saneamento para a saúde e higiene públicas. A partir de então demonstraremos como a falta da água afetaria a vida e
a saúde dos homens e dos seres vivos na terra, e como isso acontece por
meio de desperdício e da própria irresponsabilidade dos homens.

HIDRO & OXI - OS CLOWNSGENIOS
O Espetáculo inicia com duas nuvens entrando em cena lentamente, quando se
chocam um terceiro ator entra com barulhos de trovões, as nuvens que são
trazidas por dois clowns vão para a plateia com borrifadores de água e lançam
uma neblina sobre a plateia, são eles dois personagens principais de nossa
história, os clowns geniais, HIDRO e OXI, depois que borrifam a neblina na
plateia anunciando a chuva, eles caem no palco como chuva, então segue
uma sequência de cenas revelando o ciclo da água em seus estados,
liquido, sólido e gasoso. As cenas serão realizados com tecidos que são
utilizados pelos atores revelando rios, lagos, mar egeleiras.

HIDRO & OXI - OS CLOWNSGENIOS
Na segunda parte do espetáculo, Hidro e Oxi levam a água
por meio de encanamentos a casa das pessoas então,
outros dois atores representam homens utilizando a água
em diversas situações, revelando na sequência cenas
mostrando o cotidiano familiar com desperdício de água e
como a falta de água dificulta e torna a vida insustentável,
sempre com a presença do clowns geniais – Hidro e Oxi,
chamando a atenção para a
dificuldade quando não temos
água para as funções e
necessidades
básicas
da vida.

HIDRO & OXI - OS CLOWNSGENIOS
O espetáculo finaliza com os clowns geniais, Hidro e Oxi, voltando para o céu em forma gasosa,
cantando uma paródia da cantiga popular “Estava a Velha em Seu lugar”, onde em nossa versão leva o
nome de “Estava a água em seu lugar”:
Estava a água em se lugar
Veio o Homem incomodar
O homem na água e a água acabar
Estava o homem em seu lugar
Veio a sede incomodar
A sede no homem
O homem na água
E a água acabar...

Somos uma companhia independente criada há 19 anos com o objetivo de pesquisar
e criar uma linguagem teatral inspirada nas companhias de circo-teatro que movimentaram a circulação de espetáculos pelo interior do Brasil, desde a década de 50.
A circulação de nossos espetáculos pelo interior, tem nos mostrado que a realidade
ainda não difere das décadas passadas, ou seja, a falta de espaço adequado para
a prática teatral.
Deste modo a companhia adotou o procedimento de promover espetáculos em espaços alternativos, a partir de um sistemático e organizado procedimento de estudo
e pesquisa.
Promovemos eventos constantemente com o objetivo de proporcionar o intercâmbio de grupos e profissionais que ministram cursos, palestras e oficinas.
Desenvolvemos ao longo dos anos, uma linguagem própria, fundamentada em estudos e pesquisas de campo, com a realização de espetáculos em localidades
inusitadas, o que confere aos trabalhos uma característica própria e inédita, principalmente pelo envolvimento da plateia na participação do espetáculo.
Realizamos aproximadamente 300 espetáculos por ano
Público estimado de 120 mil pessoas/ano
70 prêmios conquistados
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