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El circ contemporani torna a

il·luminar el Nadal a Nou Barris

amb l’estrena del 18è Combinat

de Circ d’Hivern. Per celebrar

lamajoria d’edat del seu espec-

tacle de referència, l’Ateneu

Popular 9 Barris ha preparat

un original xou que homenatja

el món de l’art a través del circ.

Les tècniques acrobàtiques, la

roda Cyr, la corda, el clown i

els malabars es trobaran amb

els pinzells i les pintures en un

singular viatge per la història de

l’art. Els traços de Leonardo da

Vinci, Francisco de Goya, Egon

Schiele, Antonello daMessina,

Arcimboldo, Georg Baselitz,

KasimirMalèvitx o JoanMiró

inspiren aquestamirada des-

acomplexada, gestual i irreve-

rent de cinc artistes circenses

vers les arts plàstiques.

DELS QUADRES A L’ESCENARI

L’obra, recomanada amés grans

de cinc anys, parteix dels senti-

ments que desperten les grans

obres d’art i, especialment, de

la sensació de perdre la noció

Data: Del 14 de desembre al 12 de
gener. De dl. a ds., a les 20h; dg., a les
18h. Funcions diàries excepte del 16 al
20 de desembre, 24 i 31 de desembre
i 5, 7, 8 i 9 de gener. Lloc: Ateneu
Popular 9 Barris. C/ Portlligat, 11-15.
BCN (Nou Barris). d Trinitat Nova
(L4), Roquetes (L3). Edats: A partir
de 5 anys.( 93 350 94 75. € 12 euros
(adults), 6 euros (nens), 9,50 euros
(aturats).Web: www.ateneu9b.net.

18è CIRC D’HIVERN: AAART!

Schiele. El mateix acròba-

ta donarà vida als caprichos

de Goya, mentre que Sergio

González escenificarà el famós

dibuix de l’home de Vitruvi de

Da Vinci amb la roda Cyr. El joc

d’equilibris de Nacho Flores

recordarà les formes geomè-

triques deMalèvitx i el món

al revés de l’alemany Baselitz

es farà realitat a la corda llisa

d’Irene Estradé. El toc d’humor

el posarà un clownmalaba-

rista que imitarà els retrats de

Giuseppe Arcimboldo amb frui-

tes i verdures. El viatge acabarà

amb una dansa coral al voltant

d’un quadre de JoanMiró.

CINC SEGLES D’ART

El Circ d’Hivern d’aquest

any, coproduït per l’Institut

del Teatre, Barcelona Activa i

La Central del Circ, ha comp-

tat amb la complicitat de la

FundacióMiró, on s’han rodat

les projeccions que es visualit-

zen al llarg de l’espectacle, que

es combinen i complementen

els números dels joves artistes.

JAMES BEGG
QUAN L’ART PREN VIDA
EL CIRC D’HIVERN DE NOU BARRIS S’INSPIRA EN LA PINTURA
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de l’espai i del temps davant una

pintura. Els cinc protagonistes

d’Aaart! recreen, mitjançant

contorsions impossibles, dan-

ses aèries, girs i equilibris, les

situacions límit que provoquen

els grans pintors universals.

Aquest viatge per la història de

l’art comença fent referència a

lesmirades i els somriures de

complicitat plasmades al segle

XV per Antonello daMessina

i segueix amb les acrobàcies

de Jonathan Frau a partir de

les postures dislocades d’Egon


