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LA SIMBOLOGIA
DEL COLOR

33 Sobre l’escenari Els espectaculars jocs de llums i l’originalitat del vestuari es cuiden fins al detall en tots els números del Cirque du Soleil. Cada nit, més de 1.000 peces
apareixen davant el públic, entre vestits, barrets, sabates i altres elements fabricats a Mont-real i dissenyats per François Barbeau. Quatre elements, quatre
tons –ocre, vermell, verd i blau–, acompanyats de ritmes tradicionals, melodies índies i sons electrònics. A sota, la deessa Yao simbolitza el bé i el mal
mentre veu la vida en vermell intens. A la dreta, un toc tribal en un espectacle que busca harmonia amb la naturalesa.
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TRADICIÓ CIRCENSE
EN ESTAT PUR

33 Els malabars Diuen de ‘Dralion’ que és l’espectacle «més
acrobàtic» del Cirque du Soleil. A la part
superior, l’ucraïnès Viktor Kee llança fins a set
pilotes a l’aire de manera simultània.
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33Orient i Occident La companyia canadenca Cirque du Soleil porta a Barcelona ‘Dralion’, espectacle barreja de
drac i lleó, inspirat en la mil.lenària tradició circense xinesa. Més de 50 artistes de 12 nacionalitats diferents dibuixen
sobre l’escenari els colors de l’aire, la terra, l’aigua i el foc, en un número que pretén simbolitzar l’agermanament
entre els dos costats del planeta. Un bonic mestissatge.


