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El 20 de novembre engega la II edició dEP
(Extended Performance)

Títol: Europa Espanya Català

El 20 i 21 de novembre tindrà lloc la segona edició d'EP (Extended Performance), la mostra de
treballs en procés de creació de companyies residents a La Central del Circ.

En aquesta segona edició d'EP (ExtendedPerformance) es mostrarà el treball de quatre
companyies en residència a La Central del Circ i presentaran, en una mateixa nit, la peça de 20
minuts en la que estan treballant. L'EP neix amb l'objectiu de donar visibilitat a espectacles no
acabats i en procés de creació, un moment molt íntim dels creadors al que habitualment no hi té
accés l'espectador.

La mostra vol donar la possibilitat al públic d'apropar-se en profunditat al treball de les companyies
residents de La Central del Circ. Una oportunitat per poder presentar en condicions tècniques
òptimes una part o la totalitat de la seva creació.

La Central del Circ és un espai tancat al públic general, però alguns cops l'any obre les seves
portes perquè tot el públic pugui conèixer de primera mà projectes que s'estan gestant a la casa o
per veure de prop processos creatius presentats en diferents formats.

L'EP és un moment únic per veure de primera mà el treball dels artistes, coccions que s'alimenten
a La Central del Circ i que estan als inicis de les seves creacions, o que seran presentades en
breu, o adaptacions noves.. Idees fresques per viure de prop!

La sigla EP (extended play), que significa en anglès "reproducció estesa", s'utilitza per a nombrar
un format de gravació musical massa llarg per ser considerat un senzill i massa curt per ser un
àlbum. Un EP sol tenir una durada de 20-25 minuts. S'aplica, doncs, aquest format al circ amb una
mostra en la que quatre companyies presenten en una mateixa nit la seva peça de 20 minuts. Ni
successió de números ni espectacle llarg, aquesta mostra EP vol donar la possibilitat al públic
d'apropar-se en profunditat al treball de les companyies residents de La Central. Per aquestes, EP
és una oportunitat de poder presentar en condicions tècniques òptimes una part o la totalitat de la
seva creació.

En aquesta segona edició d'EP es presentaran treballs de les companyies Circ DO (Buit), Dulce
Duca (Um belo dia), GÜD FACTORY (Karma) i MRMR Bros (Not Gay).

Buit. Companyia Circ DO

Que no conté el que està destinat a contenir. Les mans humanes estan destinades contenir.
Tenen la capacitat de cuidar, estimar, crear i destruir. Són l'acció de la nostra consciència que ens
permeten comunicar-nos i relacionar-nos mostrant el que som. Sense objectes ni escenografia
amb tan sols la cooperació de tres cossos es juga a construir figures acrobàtiques per mostrar la
veritable essència de cadascú.

Han fet diverses etapes de creació durant el 2015 a La Central i presentacions del work in
progress al TAC de Valladolid i Circada de Sevilla (1r premi secció Off).

Idea original: Companyia Circ DO (Camino de la mano vacía)

Direcció: Jorge Albuerne, mirada externa de Roberto Magroi Circ DO

Intèrprets: Àfrica Llorens, Pablo Domichovskyi Amer Kabbani



Assessorament artístic: Spella (dansa i moviment), Celso Pereira i Francesca Lissia(tècnica i
investigació)

Um belo dia Companyia Dulce Duca

Quan posem ales a un pebrot i es converteix en una papallona, això és Um belo dia. Masses
broten del terra. Hi són com a possibilitat de que els hi facis lo impossible. Faldilles centrifuguen
cossos. Flors fecunden i es celebra el naixement d'una catarsis. Papallones s'alliberen de les
seves ales i volen lliures. La bellesa es vesteix de mil cares. La realitat i el somni de ballar com dos
vells amants. Tot és real quan un mateix s'ho creu.

Preestrena a La Granerie de Toulouse entre el 7 i 11 de desembre de 2015. Presents a la pròxima
edició del Festival Trapezi de Reus i TAC Valladolid.

Creació: Dulce Duca e Iris

Intèrprets: Dulce Duca /Jaime del Blanco

Acompanyament artístic i posada en escena: Iris Ziordia

Creació musical: Raúl Márquez/Jaime del Blanco

Construcció del vestuari: Carme Costa

Una producció de Dulce Duca i Lo Máximo

Karma Companyia Güd Factory

La peça Karma de Gud Factory s'ha presentat a Subtopia a Estocolm, el maig passat. Güd Factory
és un collectiu de creació que va néixer el 2015 i la seva voluntat és la de reunir a gent amb
personalitats i energies molt singulars i compartir el desig de buscar noves formes de presències i
escriptures d'espectacles.

Ara mateix, aquest collectiu té dos projectes en marxa: Rémi(e) pleasehugyourself, una peça de
carrer per a 5 persones de 40 minuts i Karma, un duet de trapezistes washington de 20 minuts.

Not Gay Companyia MRMR Bros

Durant l'època d'estudiants en Martin i en Mathias feien broma sobre ells essent homosexuals. En
la seva relació d'amistat, la ironia i la broma cap a ells mateixos i el fet de riure de les bromes
sobre gais sempre ha estat molt present. En un moment determinat, però, va deixar de fer-los
gràcia, sobretot el moment en el que va deixar de fer gràcia per passar a ser insultant.

Molta gent "escapa" cap al món del circ perquè és ben sabut que és un món molt tolerant i obert
de mires. Malauradament, el seu fort lligam d'amistat ha provocat situacions estranyes en la que
moltes coses s'han pogut mal interpretar Aquest és el pretext d'on neix la producció Not Gay. Com
incomodar la gent en un entorn (còmode) escollit a consciència?

MRMR Bros. busquen una manera única de crear un espectacle sense límits, utilitzant fragments
enlloc d'una història sencera, o altres mètodes artístics més pròxims a un espectacle. L'objectiu
principal és crear i buscar nous elements i no centrar-se únicament en "ensenyar" alguna cosa a
escenari. MRMR Bros no intenta criticar cap orientació sexual ni ser qüestionats per la seva (mai
més!). Sexualitat i comportament no són el mateix.

Una part de Not Gay es va presentar com a work in progress al Théâtre du Hautepierre
(Strasbourg) durant la residència a Les Migrateurs a Strasbourg.

Intèrprets: Mathias Ramfelt & Martin Riedel


