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ACCIÓ PERFORMATIVA CIRCENSE

QUALSEVOL SEMBLANÇA AMB LA FICCIÓ
ÉS PURA REALITAT

Només desitgem que entreu i jugueu.
Revisitem els esdeveniments sense nostàlgia.
Guaitem per un forat com si fóssim voyeurs.
L’amor on és? Ha volat alguna vegada?
La llibertat vindrà?
La nostra veritat està servida en safata de cristall, fràgil i perenne, agre i dolça.
Us l’explicarem sense cap més ficció que la vostra imaginació.
El nostre circ s’allibera del dolor i foragitem el patiment amb la bellesa i el plaer.
Els objectes són el mirall del nostre bestiari, de les nostres bestieses com humans.
Els cossos són l’embolcall dels nostres actes.
El pensament corre lliure per tota la sala.
La proesa es disfressa d’emoció i el perill d’amor.
Benvinguts al nos-vos-tre circ.
I tu, de què et disfressaràs?

Bet Miralta i Jordi Aspa

ESPAI ESCÈNIC
Audiència: 250 espectadors màxim.
Escenari: 10 m x 10 m x 6 m Alt.
La companyia transforma l’escenari en una pista rodona de 8 m de
diàmetre amb llums - flexo al terra definint el perímetre amb la intenció
de crear en certs moments la il·lusió del 360º gràcies a l’univers de les
projeccions.
El control tècnic forma part d’aquest espai escènic a fora del perímetre
dels 8 m.
Al circ, el públic forma part de l’escenografia definint físicament
l’embolcall de l’acció central.
Per nosaltres és important estar propers del públic per poder
establir aquest contacte físic i sensació de proximitat.
És per això que tot i ser un espectacle de format frontal oferim la
possibilitat, segons els espais, de tenir al públic al voltant nostre, com si
d’un espai circular es tractés.
L’espectacle comença fora de la sala, amb l’acollida del públic per part
dels artistes.
El concepte de la nostra escenografia i d’aquest experiment, és el que
ens empeny a una constant transformació nostra i del que ens envolta.
Aquests principis són la base del joc amb els elements escènics:
pantalla de projecció, llums, pista rodona, planxa de llançar ganivets,
utilització de l’espai sonor, rebuda del públic...
L’espai escènic esdevé obert, sense amagatalls; però suggerint certa
intimitat que l’oferim als espectadors per la finestra del «voyeurisme».

SINOPSI

Àngel i Bàrbara, conductors d’aquesta acció performativa, ens expliquen
un conte; un conte basat en fets reals sobre una parella que fa més de
trenta anys va començar a fer circ creient poder trobar la seva llibertat
i canviar el món. El món però, també els canvià a ells. La seva reflexió
sobre aquest món és a través del seu llenguatge, el circ.
Amb una reinterpretació de la relació amb l’objecte, els fuets, ganivets,
pels, acrobàcies i pallassos, desplacen el centralisme humà cap al punt
de vista de l’objecte sobre el món; amb una visió post-humanista, els
elements ens parlen des de les seves entranyes.
A través de la Bàrbara i de l’Àngel descobrirem com aquesta parella
que ens ha cedit els seus fets - el seu arxiu audiovisual inèdit! - es
qüestionen a ells mateixos i qüestionen l’establert.
Fan l’exercici de descompondre la seva trajectòria circense com si
de crancs es tractés. Revisiten el seu passat i proposen una visió de
futur oberta i esperançadora. El seu motor és la poesia i la recerca de la
bellesa.
En definitiva qüestionen la bestiesa humana.
Durada: 70 min. aprox
Espectacle aconsellat a partir de 8 anys

NOTA DE DIRECCIÓ

“Em sembla que la poesia no són tan sols lletres tancades en un llibre,
la poesia és arreu. El mateix succeeix amb el circ. No crec en els seus
límits, crec en les seves possibilitats; treballo per qüestionar la seva
identitat, tot allò que el defineix, per tornar a sorprendre’m sense
prejudicis, sense expectatives. Alliberar-nos per poder exercir la llibertat.
Observar el món, perquè el circ pugui ser coherent i crític amb el nostre
moment.
Escarlata Circus és el microcosmos d’aquest macrocosmos circense.
Ens llançarem sense xarxa als seus 30 anys d’amor i subversió. El risc
coincideix amb el repte, fer circ transcendint el cos físic. Buscar a través
del circ l’immortalitzat.
Desitjo explorar el seu univers per extreure imatges eternes que
connecten l’emoció al misteri. Dinamitar la tirania del temps ascendent
per jugar a través del record amb el futur, en una pista de circ que gira
tan de pressa on el naixement s’abraça amb la mort. Rendir-me al riure
per despullar la crueltat en busca del paradís perdut, aquell en el que em
sembla vaig ser-hi però no recordo. La parella com a troupe en resposta
a una realitat que imposa a l’individuu. l’amor, el gran número.
Laura Tajada Negredo
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