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Segunda-feira, 24 de Agosto de 2015

DIVERSÃO E CULTURA

Palhaço de Londrina vai participar de
festival de teatro no Peru
Rafael de Barros vai apresentar o espetáculo "El General" no 7º Festival de
Teatro y Performance (Festepe), a ser realizado na cidade de Chancay, norte
do Peru, entre os dias 11 e 14 de fevereiro. Participam do festival companhias
de sete países – Argentina, Brasil, Senegal, Peru, Bolívia, Chile e Colômbia.
Esta não é a primeira vez que Rafael leva seu trabalho ao exterior – ele já
apresentou o espetáculo na Espanha e na Grécia -, mas é a primeira vez que
participa de um festival fora do Brasil.
Divulgação/Valéria Félix

O espetáculo "El General" é fruto do trabalho de conclusão de curso (TCC) de
Rafael na faculdade de artes cênicas da UEL. Após a estreia em 2011, o
espetáculo já foi apresentado mais de 90 vezes, percorrendo os estados do
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba
e Acre.
Exposição de fotos
Em 2014, o ator realizou o projeto "Exército contra nada avança por Londrina",
com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic),
fazendo 18 apresentações por diversos cantos da cidade, incluindo os distritos
rurais. Registros destas apresentações, feitas pela fotógrafa Valéria Félix,
estarão expostas na vitrine do Bar Valentino durante o mês de fevereiro.

Ele conta que a peça nasceu a partir de pesquisas desenvolvidas durante nos anos de gradução no curso de
Artes Cênicas da UEL e de experiências vividas como participante de grupos teatrais e circenses da
cidade. ''O espetáculo é o resultado prático do projeto teórico do TCC (trabalho de conclusão de curso) da
faculdade. Fiz apresentações para colegas e nas ruas. Durante todo esse processo, o público teve papel
essencial
na
direção
da
peça'',
assinala.
Após as apresentações em Londrina, ''El General - O Espetáculo Mais Incrível do Mundo'' será levado
para a Mostra Independente de Teatro da cidade de Dourados (MS) e em seguida para a Mostra de
Palhaços de Curitiba e para a Convenção Paulista de Malabarismo e Circo de São Paulo. Paralelamente ao
trabalho solo, o ator faz parte do elenco fixo da trupe Plantão Sorriso, além de atuar esporadicamente em
espetáculos de grupos circenses locais como Clac e Trupe Tangará.

Sexta-feira, 09 de Março de 2012
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O espetáculo mais incrível do mundo
Ator-palhaço Rafael de Barros apresenta peça ''El General'' hoje, amanhã e
domingo em Londrina

Montagem traz trabalho solo de palhaço desenvolvido pelo ator Rafael de Barros

Todo palhaço depende de uma plateia para improvisar suas travessuras. É a reação do público que,
geralmente, conduz as brincadeiras do ator. Foi interagindo com os espectadores que Rafael de Barros
construiu o espetáculo ''El General -O Espetáculo Mais Incrível do Mundo'', que apresenta hoje, amanhã e
domingo,
às
20h30,
na
Vila
Cultural
Usina
Cultural,
em
Londrina.
A curiosidade é que o público não paga na entrada, mas na saída. ''A pessoa paga quanto acha que valeu o
espetáculo'', explica o ator-palhaço. Rafael é o integrante solitário do grupo Exército Contra Nada e de
sua primeira montagem. ''A peça é um trabalho solo. Ela mostra uma situação, mostra um palhaço que vê
a possibilidade de montar o maior espetáculo da terra. Não há uma narrativa linear. É um jogo com o
público, cuja resposta às cenas vai permitindo as ocorrências e imprevistos do espetáculo'', explica o
artista.

Ele conta que a peça nasceu a partir de pesquisas desenvolvidas durante nos anos de gradução no curso de
Artes Cênicas da UEL e de experiências vividas como participante de grupos teatrais e circenses da
cidade. ''O espetáculo é o resultado prático do projeto teórico do TCC (trabalho de conclusão de curso) da
faculdade. Fiz apresentações para colegas e nas ruas. Durante todo esse processo, o público teve papel
essencial
na
direção
da
peça'',
assinala.
Após as apresentações em Londrina, ''El General - O Espetáculo Mais Incrível do Mundo'' será levado
para a Mostra Independente de Teatro da cidade de Dourados (MS) e em seguida para a Mostra de
Palhaços de Curitiba e para a Convenção Paulista de Malabarismo e Circo de São Paulo. Paralelamente ao
trabalho solo, o ator faz parte do elenco fixo da trupe Plantão Sorriso, além de atuar esporadicamente em
espetáculos de grupos circenses locais como Clac e Trupe Tangará.

PALHAÇADAS NA PRAÇA
FLORIANO PEIXOTO
El general, um militar nada respeitado pelos inimigos, vai atacar neste sábado

(Crédito/foto: Carolina Stella)
Seu pior inimigo é a seriedade e sua arma mais potente, a palhaçada. O ator Rafael de
Barros veste a farda do riso no dia 23 de junho, sábado, às 11 horas, para interpretar “El
general – O Espetáculo Mais Incrível do Mundo”, um oficial de um exército cômico que se
prepara para o maior espetáculo de toda a sua vida. Uma atração para todas as idades,
apresentada ao ar livre, na Praça Marechal Floriano Peixoto.
A principal tática de batalha é o improviso, onde o que não estava programado pode se
tornar um ponto forte da apresentação. O jogo e os imprevistos são partes essenciais dessa
aventura, na qual “o impossível se fará possível e o possível se fará ver”.
Formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, Rafael de Barros
integra o grupo Exército Contra Nada. Ele já estudou com profissionais de diversos países,
mestres da arte do palhaço. Destaque para os trabalhos com Ricardo Pucetti (do Lume
Teatro); o Palhaço Tomate (Argentina); a Cia. FamilieFlöz (Alemanha), que se apresentou
no Filo em 2011; o palhaço Loco Brusca (Espanha) e Chacovachi (Argentina).
FICHA TÉCNICA:
Criação e atuação: Rafael de Barros
Fotografia: Carolina Stella
Design gráfica: Alexandre Godoi
Apoio: Triolé Cultural
Serviço:
Festival Internacional de Londrina - De 8 a 30 de junho
Realização: Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná (Àmen) e
Universidade Estadual de Londrina Assessoria de Imprensa Filo

GAZETA DO POVO
Festival de Curitiba HUMOR
Exército de risadas na peça "El General"

Peça mostra que palhaços ainda podem ter graça

HUMOR
Peça de rua contou com público de mais de 200 pessoas no pátio da Reitoria
28/03/2013 | 17:11 | ULIANE TATIT, ESTUDANTE DO 1º ANO DE JORNALISMO DA
UNIVERSIDADE POSITIVO.

Quem foi que disse que os palhaços perderam a graça? A peça El General
traz o charme e a paixão dos palhaços antigos e mostra que, na rua, graça
é o que não falta. Com música, interatividade e até um protesto a favor da
liberdade, Rafael de Barros, diretor e protagonista da companhia Exército
Contra Nada, prova que na rua há muita cultura e qualidade. O general dos
palhaços veio de São Bernardo do Campo, em São Paulo. A peça estreada
por Barros tem, aproximadamente, quarenta minutos que arrancam
inúmeras risadas da plateia.

O espetáculo começou quase sem público, mas logo tinha quase duzentas
pessoas assistindo. Aliás, a apresentação desta terça (26) estava sendo
prestigiada até por estrangeiros, que vieram especialmente para o Festival
de Teatro de Curitiba.
Para Rafael de Barros, o Fringe e o Festival são grandes maneiras de
reconhecimento e de popularização de uma cultura que hoje se limita muito
aos teatros grandes. O ator afirma que o teatro de rua é mais liberal e
natural. “As crianças estão vendo que é possível e que a vida não é só
dentro de casa, elas agora sabem que na rua também tem gente boa”,
conta. Rafael de Barros, que participa do Fringe pela primeira vez, afirma
que o festival é uma experiência única. “Todos os iniciantes devem tentar
monta uma peça eir para a rua. Se errar, tudo bem, não existe iniciante que
não erre, o importante é vivenciar a experiência desse momento!”, diz.
O homem normal que ao longo da peça vira general também trabalhou em
teatro fechado, porém prefere, segundo ele, o “arriscado” – de rua. Sem
patrocínio e apenas com a colaboração não obrigatória do público (um
modesto chapéu que percorre a plateia), a apresentação já foi feita na
Espanha e na Grécia.
O espetáculo terá mais três exibições durante o festival. Com apitos e
saxofone, todos serão muito bem recebidos independente da idade – é o
convite de Rafael de Barros.
Serviço
El General será exibida gratuitamente ao lado do Cavalo Babão no Largo
da Ordem nos dias 28/03 às 15h, 29/03 às 14h e 30/03 às 13h. A
classificação indicativa é livre.

Maringá
Cidade é ponto de encontro da arte de rua
 Mariana Kateivas
2° Encontro de Circo e Teatro de Rua de Maringá espalha a arte pelas ruas
Mostra Pé na Rua traz performances, espetáculos e dança, tudo de graça
Nada de palcos ou picadeiros, os ambientes são as praças, as ruas. As luzes são as dos
postes, no 2° Encontro de Circo e Teatro de Rua de Maringá, promovido pela Cia Pedras
Teatro Circo, que começa hoje e vai até sábado.

Com o humor do palhaço e a cor do circo, a mostra fica completa, valorizando a figura de um
e resgatando a história do outro. O encontro acontece durante o dia todo e apresenta
espetáculos, esquetes, danças, malabares, oficinas e intervenções urbanas, além de
proporcionar um bate-bapo com alunos e convidados no encerramento do encontro. Os
espetáculos são gratuitos e as oficinas, com duração de até 3 horas, custam R$ 25.

Pela segunda vez, a mostra Pé na Rua busca a valorização do teatro de rua instigando a
curiosidade. Diferentemente do palco italiano, em que quem assiste fica distante dos artistas e
só vê o espetáculo pela frente, o palco da mostra é a rua, com aproximação total do público. A
atriz e diretora da Cia Pedras Iara Ribeiro diz que esse contato cria uma nova forma de fazer
teatro, "desmascarando os rótulos".

"0 o teatro de rua não é uma arte menor, não é feito por falta de alternativas. É uma escolha
de estarmos próximos do público e, acima de tudo, não mostrar uma arte interesseira, mas
sim viva e revolucionária", destaca Yara.

De acordo com os organizadores, a programação busca atingir vários públicos sem a
preocupação de um espaço convencional. Quem estiver andando pelas ruas, poderá se
deparar com "quadros vivos", por meio de intervenções urbanas com duração de menos de
um minuto. Os espetáculos serão breves, para crianças e adultos que visitarem a Feira do
Produtor, no Willie Davids. As oficinas são para os interessados em geral, mas principalmente
para os alunos de teatro e artistas de Maringá.

A mostra Pé na Rua apresenta grupos com trabalhos voltados à rua como o Circo Teatro sem
Lona, o Almas de Rua, o Elemento Malabares, o Projeto Avessos, Os Mamatchas, de
Presidente Prudente-SP.

Entre as presenças mais aguardadas do encontro está o
ator e palhaço Rafael de Barros, de Londrina, que pesquisa
há 11 anos o teatro de rua e ministrará a oficina Jogo do

Riso. A oficina , conta Barros, é resultado de pesquisa de
dois anos sobre a figura do palhaço e funciona como uma
brincadeira de aprendizado. No Jogo do Riso, Rafael de
Barros realiza exercícios, apresenta as experiências que são
vividas na rua e depois soma com os elementos do palhaço.
Desde o século 17, a história apresenta o palhaço como importante figura na sociedade, pelos
seus valores e poderes, e é com a relação direta com o público que o ator passa esses e
outros ensinamentos sobre o tema. "Durante o espetáculo , trabalho muito com voluntários . E
em vez de degradar o voluntário, para que os outros riam dele, eu busco valorizar. Quero que
a pessoa goste dessa relação, para participar e sentir o que eu estou sentindo. É preciso
mostrar o riso reflexivo, que rir também serve para pensar e refletir, não alienar", diz o ator.

O grupo de circo e teatro de rua Os Mamatchas, de Presidente Prudente (SP), participa da
mostra com o espetáculo "A fêmea dominante", no sábado, às 9h30, na Feira do Produtor.
Segundo a atriz e produtora Camila Peral, a peça trabalha com a linguagem popular e trata-se
de uma brincadeira bem perto do público, em que palhaços disputam uma vaga em um
festival internacional. As disputas são todas circenses, com acrobacias, mágicas e malabares.
Depois de muita bagunça e brincadeiras, o espetáculo leva à conclusão de que as disputas e
brigas não levam a nada de bom.

Com a visão da arte como transformadora, é que Iara e aqueles que promovem à mostra
preparam os quatro dias do encontro. "Existem diversos grupos profissionais por todo Brasil
que acreditam nesta manifestação artística em que o contato com o 'povo', que muitas vezes
não tem acesso a arte", é direto, ressalta Iara.
DIVIRTA-SE
ESPETÁCULOS, ESQUETES, OFICINAS
E BATE-PAPO
Sexta-feira
13h30 às 16h30 – Oficina jogo do riso, com Rafael de Barros, de Londrina – Academia Auê
(R. Rui Barbosa, 188)
18h30 – "El General", do grupo Exército Contra Nada – Feira do Jardim Alvorada
– Elementos malabares
Sábado
9h30 – "A fêmea dominante", do grupo Os Mamatchas, de Presidente Prudente-SP – Feira do
Produtor
Tarde – Bate-papo de alunos da Cia Pedras e convidados com o grupo Os Mamatchas

http://www.odiario.com/dmais/noticia/781582/espetaculos-de-circo-ganham-asruas-de-maringa/
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As comicidades de "El General" chegam ao Norte do
Paraná
Circuito Cultural Sesi - Regional Norte traz a peça da Companhia Exército Contra
Nada a Santa Amélia, Guaraci, Rancho Alegre e Mauá da Serra. Todas as
apresentações ocorrem às 20 horas
A animação e as risadas da Companhia Exército Contra Nada devem eclodir no Norte
do Paraná no fim de março, com a apresentação do espetáculo “El general”, graças ao
Circuito Cultural Sesi. As encenações acontecem em Rancho Alegre (25/3), Guaraci
(26), Santa Amélia (27) e Mauá da Serra (28), sempre às 20 horas. Os ingressos
custam R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia-entrada), com verbas totalmente destinadas a
associações beneficentes ou fundações culturais de cada cidade.
Em “El General”, a intenção é uma grande celebração da vida através da risada. Um
palhaço entra em apuros ao se preparar para o maior espetáculo da Terra. Para isso,
imprevistos e sorrisos são os grandes aliados do circense: tudo para transformar
problemas em diversão. Ou seja, trata-se de uma oportunidade do público perceber
como superar adversidades e viver com prazer.
Graduado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), Rafael de
Barros é o protagonista da peça, que é fruto de um trabalho de conclusão de curso. “El
General” já passou pelo Festival de Dança de Londrina e pelo Festival de Teatro de
Curitiba em 2013, entre outros festivais na América Latina com boa receptividade de
público.
O Circuito Cultural Sesi - Regional Norte tem a proposta de oportunizar acesso ao bem
cultural aos trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade local,
fortalecer e instrumentalizar grupos artísticos da região em início de carreira gerando
demanda e agenda cultural nas cidades de pequeno porte, com espetáculos e ações
formativas.
Confira o calendário de apresentações:
Santa Amélia
Data: 25 de março, quinta-feira
Horário: 20h
Local: Salão Paroquial, Praça da Matriz.
Mais informações: (43) 3544-1533
Guaraci
Data: 26 de março, quarta-feira
Horário: 20h
Local: Centro Cultural Mario Lago - Rua Prefeito João de Giuli, 180.
Mais informações: (43) 3260-1161.
Rancho Alegre
Data: 27 de março, terça-feira
Horário: 20h
Local: Gralha Azul - Rua Paraná s/n.
Mais informações: (43) 3540-1608
Mauá da Serra
Data: 28 de março, sexta-feira
Horário: 20h
Local: CEIMAW – Centro Educacional Integral Mauro Wicthoff - Rua José Rodrigues, s/n.
*Ingressos (Em todas as cidades): R$ 6 (inteira); R$ 3 (meia-entrada), para estudantes,
colaboradores da indústria, doadores de sangue, professores e idosos portando documentos
comprobatórios.
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Dourados recebe a II Mostra Independente de Teatro
A abertura da Mostra será realizada no dia 27 de março, Dia Mundial
do Teatro e do Circo
Grupo Exército Conta Nada: Feira da Rua Cuiabá também receberá apresentações teatrais
durante o MIT
Teatros, mesa redonda, intervenções artísticas, oficinas e a Mostra de Palhaços são algumas das
atividades que integram a programação da II Mostra Independente de Teatro (MIT) do município de
Dourados. A abertura do evento será realizada no Dia Mundial do Teatro e do Circo, 27 de março. A
programação se encerra no dia 1º de abril.
Artistas, palhaços e grupos de teatro estarão durante seis dias promovendo uma grande festa cultural em
vários locais da cidade. Além dos espetáculos de teatro que serão realizados no Teatro Municipal de
Dourados, várias atividades e intervenções aconteceram no Parque do Lago, Praça Antônio João e na
Feira da Rua Cuiabá.



A Mostra de Teatro é uma realização da Associação de Artistas Cênicos de Dourados e tem como
objetivo fortalecer o cenário cultural do teatro douradense, possibilitando assim o desenvolvimento dos
grupos que trabalham com esta arte. Para mais informações sobre o evento, acesse o blog oficial do MIT
www.wix.com/mitdourados ou a página do facebook MIT Dourados.
Mostra de Palhaços
A segunda Mostra de Palhaços, que integra a programação do II MIT, será realizada no Parque Antenor
Martins (Parque do Lago), no dia 1º de abril, a partir das 16 horas. A mostra de palhaços contará com a
participação do grupo de estudos de palhaços e apresentações de Carin Louro com “ A Liberdade do
recanto suave de Caqui Zizi Lee” e ClowChallito com a apresentação “Ta na mira do Challito.”
Domingo 01/04
10h00 - Apresentação: “El general”/Grupo Exército Contra Nada Local: Feira livre da Av.
Cuiabá
16h00 – II Mostra de Palhaços: “A Liberdade do recanto suave de Caqui Zizi Lee ”/CarinLouro“Tá na
mira do Challito”/Clown Challito/ Gags do grupo de estudo de palhaços
20h00- Apresentação: “Tarja preta”/Cia Sei lá, bota qualquer coisa. Local: Teatro Municipal.
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Encenação gratuita conta história de um
palhaço em apuros, no Paraná
Peça 'El General' será apresentada no Sesc de Cascavel, no oeste do
estado.
Ator londrinense Rafael Barros será o protagonista do espetáculo.

O Sesc de
Cascavel, no oeste do Paraná, recebe nesta quarta-feira (23) o espetáculo de teatro 'El
General'. A apresentação começa a partir das 19h30. A entrada é gratuita. A peça conta a
história de um palhaço em apuros ao se preparar para o maior espetáculo da Terra, mas a
apresentação dele se tornará outra na última hora. Parte da apresentação será de improviso.
O ator londrinense Rafael Barros é o protagonista de 'El General. O Sesc fica na Rua Carlos de
Carvalho, 3367, no Centro.

TEATRO
25/07/2014 -- 08h00

Espetáculo cômico traz alegria e poesia para ao final de semana
O espetáculo "El General", do Exército contra Nada, será apresentado no
sábado, às 11h, na Praça Marechal Floriano, e no domingo, às 17h, no
Zerão, ao lado do anfiteatro. Os eventos são gratuitos.
Valéria Félix/Divulgação

El General é um espetáculo cômico com linguagem universal. Sons, gestos,
movimentos, quase nenhuma palavra. Um palhaço que se vê com a chance de fazer
um show, que para ele, é o maior show do mundo. E que passa a ser para o público
também! No espaço que cria, solta-se. Vira maestro, vassoura, guitarra. É livre, sem
medo para cantar um bolero, desafina. Mas sem problemas, a vida continua. Feliz por
estar vivo, ele segue. Faz das fitas tudo que precisa. Recruta um novo soldado,
porque o Exército Contra Nada precisa continuar sua luta contra nada! Toca seu
excêntrico saxofone, ri e depois dança. Agradece. Porque no fim das contas, só
precisamos de uma boa desculpa para rirmos juntos e celebrar a vida.
O espetáculo tem sido apresentado em diversos bairros e distritos de Londrina. Foram
16 apresentações desde o março - São Jorge, Leonor, Vila Ricardo, Santiago, Mister
Thomas, João Turquino, Luis de sá, Vila
Industrial, União da vitória, dentre outros - e distritos da cidade - Maravilha, Paiquerê,
Guaravera e Lerroville. As apresentações fazem parte do projeto "Exército contra nada
avança por Londrina", que tem o patrocínio
do PROMIC. As apresentações deste final de semana encerram o projeto.
El General tem direção e atuação de Rafael de Barros, produção de Claudia Silva e
registro audiovisual de Danilo Lagoeiro.
Serviço:
Dia 26 – às 11h – Praça Marechal Floriano
Dia 27 – às 17h – Zerão, ao lado do anfiteatro.

TEIA NOTÍCIAS
PORTAL DE NOTÍCIAS DO CURSO DE JORNALISMO DA UNIVERSIDADE POSITIVO

Apresentação foi marcada pelas
risadas do público
Nesta sexta-feira (6) ocorreu a apresentação única de Rafael de Barros chamada “El General – O
Espetáculo mais Incrível do Mundo” no pátio da Reitoria da UFPR.
A duração foi de 60 minutos e teve a presença de pelo menos 100 pessoas de todas as idades. O palco
foi montado no meio do pátio e a plateia fez uma rodinha em volta.
A inspiração do diretor e ator veio através de sua história de vida, segundo ele cada gesto e mostra
durante a apresentação tinham um significado pessoal, uma marca na sua vida.
Durante toda a apresentação houve uma grande interação com o público e em uma dessas interações foi
chamado à rodinha Marcos Gabriel Freitas, mais conhecido como palhaço Fidalgo, que disse ter adorado
ser chamado para ir lá no meio pois se sentia como se estivesse em casa.
“Me senti realizado ao ver que o público reagia positivamente o tempo todo, até porque é como se fosse
uma conversa, onde os dois lados tem que participar”, declarou Rafael.
Alana Teter, 1º período.

v
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Sesi na Rua
Publicado em 23 de março de 2013 por Tamie Ono Lor

Este ano acontece a primeira edição do Sesi na Rua, no Festival de Curitiba. A
parceria firmada este ano tem a proposta de disseminar ainda mais a arte para a
comunidade. São 53 espetáculos que serão apresentados em diversos pontos da capital
paranaense, levando o teatro para todos os cantos de Curitiba. Uma verdadeira imersão
teatral durante os 12 dias de Festival, aproximando público e atores, e injetando mais
vida e cor ao espaço urbano.
As praças Rui Barbosa, Santos Andrade, Osório, Zacarias, o Memorial de Curitiba e o
Largo da Ordem são alguns dos locais escolhidos para serem palcos de espetáculos que
reúnem música, comédia, história, drama, farsa, improviso e muito mais.

Na primeira semana do Sesi na Rua, o Largo da Ordem recebe, no Cavalo Babão, El
General, da companhia Exército Contra Nada (SP). O grupo apresenta essa comédia
clown contando a história de um palhaço, vivido por Rafael de Barros, que se vê em
apuros ao se preparar para o maior espetáculo da Terra. O jogo e o improviso são partes
essenciais dessa aventura, cujas táticas de guerrilha são risos e sorrisos. A peça será
apresentada nos dias 27 (14h), 28 (15h), 29 (14h) e 30 (13h) de março.
Na Praça Osório, o público pode conferir o espetáculo A Saga Amorosa dos Amantes
Píramo e Tisbe, dirigido por Carlos Ola. A trama conta a história de uma desajeitada
companhia de teatro que tem a incumbência de apresentar uma peça para o rei. O grupo
resolve então encenar o romance de Píramo e Tisbe. Mas o que era para ser um drama,
focado nas desventuras amorosas de um casal que só namora pelo buraco de um muro,
acaba virando uma comédia. A Saga… será apresentada na Osório nos dias 27 (16h), 28
(13h), 29 (18h) e 30 (11h) de março.

