


‘
 O espetáculo teatral infanto-juvenil ÁGUA d’A Próxima Companhia em parceria 
com Clã – Estúdio das Artes Cômicas com a direção de Cida Almeida, traz seis palhaços 
em cena à procura da água que sumiu. 

	 Trata-se	 de	 uma	 história	 contada	 em	 quadros	 que	 abordam	 a	 problemática	
da	água	sob	diversos	pontos	de	vista:	desde	questões	relativas	à	responsabilidade	
socioambiental, até às metáforas usadas popularmente com a palavra água. A obra 
possui linguagem híbrida com circo, a máscara do palhaço, o teatro e a pantomima.  
 
	 A	 questão	 da	 água	 serve	 como	um	fio	 condutor,	 um	 incremento	 ao	 recurso	
dialógico que permite colagens peculiares de números e quadros. 



‘
UM GRANDE ESPETÁCULO 
PARA TODAS AS IDADES.

 A peça procura, de maneira 
inusitada, trata de questões que povoam 
o	imaginário	coletivo	a	respeito	da	água.	
 
Em	 um	 picadeiro-piscina	 inflável	 cada	
quadro é apresentado valendo-se de 
elementos cênicos próprios, representando 
situações onde encontramos água em 
diferentes estados. 

 Os adereços, manipulados pelos 
palhaços, ganham vida estabelecendo 
relações diversas e criando situações 
cômicas variadas.  



‘ A concepção sonora do espetáculo contempla clássicos do circo, do cinema e 
da música erudita, que norteiam os quadros e a aproximam  o público de temas que 
muitas	vezes	não	fazem	parte	de	seu	cotidiano.

 “Até pra fazer lágrimas precisa de água!”, como diria um palhaço ao notar que 
não	consegue	mais	chorar,	pois	a	água	acabou!	O	não	didatismo	do	espetáculo	fica	
por	 conta	 da	 lógica	 absurda	 do	 palhaço,	 que	 responde	 ao	mundo	 com	 a	 sua	 fértil	
imaginação. 



‘

‘

FICHA TÉCNICA

Direção: Cida Almeida
Direção Musical: Célio Collela

Elenco/ Palhaços: 
Caio Franzolin – Micolino Barreira
Caio Marinho – Tito Biando 
Gabriel	Küster	–	Otto	Paiaço	
Julia Pires – Brenda Farfalle 
Juliana Oliveira – Bromélia 
Paula Praia – Dora Fuxico 

Direção de Arte: Helena e Emília Ramos 
Design	Gráfico:	Rafael	Victor	

Duração: 60 minutos 
Classificação	Indicativa:	Livre

 Uma cara homenagem aos pequenos circos chamados “panos de 
roda”,	aos	 “tomara	que	não	chova”	que	entre	outras	dificuldades	não	
possuem lona cobrindo seu picadeiro. Estas estruturas circenses ainda 
hoje circulam pelo país levando alegria e diversão aos seus expectadores. 





‘
SINOPSE

Uma trupe de palhaços acaba “entrando pelo cano” ao desperdiçar o 
tão	valioso	líquido	incolor,	inodoro	e	insípido!	A	partir	daí,	passam	pelas	
mais incríveis aventuras marinhas e ribeirinhas! Um banho de diversão! 
Por meio de uma linguagem que mistura pantomima, circo e teatro, o 
espetáculo faz uma homenagem aos circos “panos de roda”, os famosos 
“tomara que não chova” 

‘HISTÓRICO DE APRESENTAÇÕES

O espetáculo teve sua estreia em novembro de 2011 e já realizou 
mais de 250 apresentações da peça por espaços culturais, 
teatro e praças de diversas cidades e estados. Contemplado por 
inúmeros projetos, dentre os quais destacamos: 
 Circuito Cultural Paulista 2016
 RECIRCO -Cuiabá/MT e Distrito Federal
 PROAC 2015 – Difusão e Circulação de Artes      
Cênicas	Infantil/Juvenil	
 Circuito São Paulo de Cultura 2015/2016
 Teatro nos Parques – São Paulo e Paraná 
	Virada	Cultural	2014	e	2015	
	Viagem	Teatral	–	SESI/SP	2014	e	2013	
	Teatro	Cacilda	Becker	2014	
	São	Paulo	460	
 Projeto ÁGUA nos Parques
	Mostra	2013	Em	Cena
 Fábricas de Cultura

 CEUs – São Paulo
 Paço das Artes
 Recreio nas Férias - Osasco
 Unidades do SESC SP
 Projetos Locais – SESI/SP
 Centro Cultural São Paulo
 Circulação ProAC/ICMS
	Oficinas	Culturais



‘ 
O  espetáculo ÁGUA pode ser realizado
a	Céu	Aberto,	Parques,	Teatros,	Quadras	Esportivas	e	Espaços	Alternativos

Dimensões: 
  Largura 10 metros 
  Profundidade: 10 metros  
	 	Altura	:	04	metros

Tempo	de	montagem:	120	min		 	 Tempo	de	desmontagem:	45	min	

Necessidades:
 Ponto de Energia
 Ponto de Água



‘
ASSISTA AO TEASER 
DO ESPETÁCULO ÁGUA

https://www.youtube.com/watch?v=HISaVg0i7tM


‘
PROJETOS	EDUCATIVOS	

	 A	Próxima	Companhia	possui	como	uma	de	suas	características	a	
proposta	 de	 trabalho	 de	 temáticas	 em	 seus	 espetáculos	 que	 possam	
dialogar	com	conteúdos	educativos,	como	no	caso	do	espetáculo	ÁGUA	
que o Meio Ambiente é tratado de forma a subverter a lógica e sucitando 
assim a abertura para dialogar sobre estas questões. 



‘

CLIPPING







‘

CONTATO

aproximacompanhia@gmail.com
aproximacia.producao@radarcultural.com.br

Caio Franzolin - A Próxima
11	98160-8983		Companhia

Solange Borelli - Radar Cultural
11	99635-2219				Gestão	e	Projetos
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‘ ‘

‘www.aproximacompanhia.com.br

www.aproximacompanhia.com.br

