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l´esPeCtACle
AAARt! és un esPeCtAC le fRàgIl I PReCIós PeR tots els PúBlICs. 

Arriba un moment que perds la noció de l’espai i del temps i entres en una mena de mareig.
I és en aquest moment, indefens, quan la pintura t’atrapa i t’hipnotitza. Això és el que els 
passa a un grup d’amics.

els quadres de leonardo da Vinci, egon schiele, Antonello da Messina,
Arcimboldo, georg Baselitz, Malevich, goya o Joan Miró provoquen situacions límit als cinc 
protagonistes.

I al llarg de l’espectacle nosaltres també acabem rebolcant-nos amb l’art. Amb una altra 
mirada; desacomplexada, gestual, emocional, irreverent... la mirada del circ. la pintura, 
doncs, queda en perilloses mans: la d’uns altres artistes, els artistes de circ, amb disciplines 
com l’acrobàcia, els equilibris sobre objectes, la corda llisa, la roda Cyr, els equilibris mans a 
mans...                      
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AAARt! s’InsPIRA en l’HIstòRIA de l’ARt.

En qui s’inspira AAART!? 

Antonello de Messina 
Antonello da Messina és un enigmàtic pintor italià del segle XV. d’ell 
es conserven un conjunt de retrats de gran bellesa, en els quals 
criden l’atenció les mirades i els somriures de complicitat dels seus 
protagonistes. 

Egon Schiele 
egon schiele va dedicar part de la seva curta vida a pintar-se 
i dibuixar-se a ell mateix amb postures dislocades i en tensió 
contorsionista. Ara Jonathan frau s’inspira en les seves posicions per 
acostar-se a les pintures. 

Kazimir Malèvitx
nacho flores utilitza cubs de fusta similars als que Kazimir Malèvitx 
va utilitzar a les seves maquetes constructivistes. el joc amb 
aquestes figures dalt de l’escenari recorda el pintor rus, pel qual les 
formes geomètriques han de ser les protagonistes absolutes de la 
pintura. 

Giuseppe Arcimboldo. Clown i malabars 
la diversió del pintor del segle XVI Arcimboldo consistia en 
compondre retrats d’il·lustres personalitats amb un desenfadat ball 
de fruites i verdures. Cinc-cents anys després, els artistes tenen un 
repte particular: imitar la genialitat del pintor amb l’ajut d’un carro 
de la compra. Apareixerà a l’espectacle una mena de monstre 
extravagant sortit d’un dels seus quadres. 

Georg Baselitz. 
l’artista alemany georg Baselitz va pintar una sèrie de retrats 

en els quals la gent apareix cap per avall. és una provocació a 
l’espectador: veure el món al revés. Irene estradé experimenta el 
que suposa viure en aquest nou món. 

Leonardo Da Vinci. 
les obsessions artístiques i alhora científiques de leonardo da 
Vinci el van dur fins a trobar una lògica per a la proporció del cos 
humà. el seu famós dibuix, l’Home de Vitruvi, consisteix en atrapar 
l’home dins d’un cercle. sergi gonzález, artista de la Roda Cyr, 
sucumbeix a aquesta bella geometria, tancat dins d’un cercle. 

Francisco de Goya. 
el Capricho subir y bajar de goya, no representa una escena de 
circ sinó l’ascensió d’ algú que ostenta el poder i que a causa de 
la seva vanitat li espera una imminent caiguda. Aprofitant que es 
troben sols en una sala del museu, Jonathan frau i Carlos Abreu fan 
un deliciós joc d’equilibris de mans a mans. 
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Joan Miró. 
la pintura de Joan Miró sovint ha jugat amb l’espai, de manera 
entremaliada. línies i gargots fan piruetes pel quadre com si 
volguessin transcriure l’anar i venir absurd de les persones. el grup 
d’amics protagonistes es belluga per l’escenari seguint el camí 
traçat pel pinzell. 
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fItXA ARtístICA
Idea original, direcció i escenografia / Xavier Erra
Creació col·lectiva i intèrprets /
 Jonathan Frau_ acrobàcies i equilibris mans a mans
 Carlos Lima _equilibris mans a mans
 Nacho Flores_equilibris sobre objectes
 Irene Estradé_corda llisa
 Sergio González_roda Cyr

Coreografia Miró: Guillermo Aranzana
Il·luminació: Joaquín Guirado
Vestuari: Rosa Solé
Ajudant de direcció: Ariadna Martí
Vídeo escena: Magda Timoner
fotografia:  Cathy Loughran
disseny cartell: Frankie Malone
Producció: Guillem Pizarro i Cristina Tascón (Bidó de nou Barris)
Col·laboració de: Bernat Erra

AAARt! ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Joan Miró per 
l’enregistrament d’una de les escenes.

tècnics d´escena: Francisco Baena, Julian del Campo i Ruben Carrillo.
                                    

l’espectacle es va representar al teatre de l’Ateneu des del 14 de des-
embre del 2013 fins el 12 de gener del 2014 i el van veure un total de 
8.253 persones entre les funcions escolars i les funcions obertes. 
    

espectacle recomanat per tots els públics. 

durant l’espectacle es parla català, castellà, francès i italià. 
Podem adaptar-lo a diferents idiomes. 
                                    

una producció de: 

Col·laboren en el projecte : 
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els ARtIstes 

Carlos Abreu e Lima
neix el 1983. Comença la formació al 2003 a la escola de circ Chapitô a Portugal i continua en les escoles de circ Carampa i lido en toulouse, 
on resideix actualment. A banda d’aquesta formació estudia teatre, dansa i clown. Al 2012 crea la companyia Paranoid Circus amb l’artista 
Jonathan frau amb un duo de portes acrobàtics..
                                                        

Jonathan Frau 
neix el 1985 a sardenya, Itàlia. Aquest jove artista es en gimnàsia esportiva durant 13 anys, des de 1990 fins al 2003. Al 2006 comença la 
formació preparatòria en l’escola Carampa de Madrid per entrar en l’escola de formació professional lido de toulouse, on resideix actualment. 
forma part del projecte de creació oktobre (projecte seleccionat per a circus next) amb la trapecista eva ordonez i Yann frisch i crea la seva 
pròpia companyia, Paranoid Circus, amb un duo de portes acrobàtics amb Carlos lima. 

                                     

Nacho Flores
nacho descobreix el circ en una petita escola anomenada ellebog, a Amsterdam, on comença com a malabarista i clown. després es forma 
a l’escola preparatòria Carampa, a on comença amb la corda tibada. Allí coneix a ernesto terri, i decideix marxar per aprendre la tècnica 
d’equilibris sobre corda tibada a Buenos Aires. Perfecciona la tècnica a Moscou per a perfeccionar la tècnica. termina la formació a lido de 
toulouse.
                                                      

Sergio González Gallego
neix al 1978 a Barcelona. el curs 1999-2000 obté el certificat curs de dansa contemporània i jazz al Centro Maxime d’Harroche i el certificat 
curs de pedagogia infantil aplicada a la dansa i al moviment impartit pel C.I.R.e.t. (Centro Internacional de Investigación, enseñanza y 
terapia), a Barcelona. del 2007 al 2009 realitza la diplomatura en Arts del Circ Contemporànies, (the foundation degree in Circus Arts) a 
l’escola de circ contemporani Circus space de londres. A nivell professional comença a treballar al 2003, i el 2012 s’incorpora a la companyia 
Atempo Circ com especialista en perxa xinesa per l’espectacle learning, begining to lose. 
                                    

Irene Estradé
Va estudiar a la Rogelio Rivel i continua els seus estudis en Cirque Zofy de suïssa i le tramp d’Argentina. Ha treballat en diverses companyies 
en espectacles de carrer i sala. és membre fundadora de la companyia A Plom i Vol amb l’espectacle René y sanbasilio i ha treballat amb la 
direcció de Adrian schvarzstein en l’espectacle Call me Maria. les seves especialitats circenses són els equilibris mans a mans i l’acrobàcia en 
aeris, però ja fa uns anys que ha intensificat l’entrenament i investigació amb la corda llisa.
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Xavier Erra I direcció I

nascut a Barcelona el 1967 i llicenciat a la facultat de Belles Arts de Barcelona el 1992. tot seguit, estudia el primer i segon curs d’escenografia 
a l’Institut del teatre de la mateixa ciutat. entra a treballar a l’equip d’utilleria del teatre nacional de Catalunya i posteriorment fa d’ajudant 
d’escenografia de l’escenògrafa Montse Amenós. Al mateix temps comença a dissenyar escenografies amb Xavier saló (1998 – 2007). 
treballa amb directors com tamzin townsend, oriol Broggi, Pep Pla, Magda Puyo. les seves escenografies han trepitjat escenaris com el 
teatre nacional de Catalunya, teatro de la Abadía, sala Villarroel, sala Beckett, teatre Borràs, etc. Paral·lelament dissenya projectes educatius 
entorn a exposicions de teatre i art. des de 2007 dissenya escenografies en solitari, treballant gèneres com el teatre, la música, el circ, els 
titelles i la dansa. en el món del circ destaca la seva participació a l’espectacle Plecs (Idea original i escenografia). Puntualment participa en la 
direcció artística d’espectacles de música i circ. Va guanyar el premi a la millor direcció d’un espectacle de circ de l’any 2013 pel Combinat 47 
produit per l’Ateneu Popular 9 Barris.
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fItXA tèCnICA abreviada  

Companyia
equip artístic:
 5  artistes a escena 
equip tècnic:
 1 tècnic de llums 
 1 maquinista, 
 1 tècnic de video i so
total: 8 persones

Tècniques de circ
Acrobàcia
equilibris
Corda llisa  
Roda Cyr 
Mà a mà

Material de la companyia
tacs de fusta fusta pels equilibris, 
2 Cordes llises 
Roda Cyr
4 telons blancs + 8 cametes blanques, 
atrezzo divers

NECESSITATS DEL TEATRE
Escenari
 Espai escènic: 9x9  
 Terra: sense inclinació, superfície llisa, dura i horitzontal (preferentement fusta)
 Alçada sota focus: 8m (mínim 6 m)
 Càmera negra 
  Material de la companyia per penjar
   4 telons blancs  (11m x 6m)    
   1 forrillo blanc
   8 cametes blanques (1m x 6m)
  Material del teatre
   Bambolines (en funció de l’ubicació dels telons i dels focus)
   Cametes per aforar

Il·luminació, audio i vídeo   
 Il·luminació: fem adaptacions a l’espai de l’actuació
 Audio:    P.A. adecuada a l’espai
      Monitors a escenari.
     Mixer de mínim 4 CH + 4 aux.
 Video: Projector de mínim 5000 lumens amb zoom ratio 1,6f  (Possibilitat que la companyia posi el projector)

MUNTATGE, DESMUNTATGE, ASSAJOS
si és possible el muntatge de llums, rigging, escenografia i video es farà el dia anterior a la primera funció.
Muntatge 8h
funció 1h10 (sense pausa) 

NOTA PEL CAP TÈCNIC:
tenim la possibilitat d’adaptar l’espectacle a qualsevol tipus d’espai
no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres
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Video promo Fundació Joan Miró
vimeo.com/79220344

Vídeo curt (per programadors)
youtube.com/watch?v=uKJdnfoorwQ

Video  AAART! sencer
vimeo.com/84121092
Password: ARt18CIRC9B

Més InfoRMACIó A...

ContACte
ATENEU POPULAR 9BARRIS 

Cristina Tascón (distribució)
circ@ateneu9b.net 
(00 34) 93 350 94 75 
Producció de Circ i suport a la Creació

Guillem Pizarro  (tècnica)
produccio@ateneu9b.net 
(00 34) 93 350 94 75 
(00 34) 608 244 844 
www.ateneu9b.net 

www.vimeo.com/79220344
www.youtube.com/watch?v=uKJdNfoorwQ
www.vimeo.com/84121092

