
Dg. 21 de febrer – 18 h

FINS I TOT LA FOSCOR
25è CIRC D’HIVERN



Fins i tot la foscor (Even the Darkness / 即使是黑暗) forma part d’un procés 
creatiu lliure de conceptes preconcebuts. Els camins mentals i físics que porten 
al desenvolupament escènic i dramàtic són individuals i propis dels intèrprets, 
estimulats i orientats per les directores.

Eva Ordóñez i Philine Dahlmann han seleccionat a sis artistes amb fortes 
personalitats, presència escènica i una clara maduresa artística per crear una 
obra estètica amb un alt nivell tècnic, perceptible durant tot l’espectacle, sense la 
necessitat de demostrar l’evident virtuosisme de les artistes. Ja sigui circ, dansa, 
música, teatre o esport, la creació de les escenes part dels estats físic i psicològic 
dels intèrprets, conscients de les seves contradiccions i gaudint d’una tendència 
cap a l’humor fosc.

En aquest 25è Circ d’Hivern es trobaran: l’experiència d’Eva i Philine en el camp 
del circ contemporani cap a un art performatiu i absurd, l’univers musical i estètic 
d’Emiliano Pino (música i performance), la teatralitat extraterrestre de Laura 
Espósito (corda volant), la presencia desconcertant de Julie Bergez (acrobàcia 
i contorsió), l’abordatge coreogràfic i pluridisciplinari de Junyi Sun (dansa), el 
dinamisme imperdible de Dominique Joannon (trapezi) i les fatals posicions 
d’Elise Bjerkelund (trapezi i contorsió).

La creació avança cap a un univers compartit entre els artistes en escena i les 
directores, on es mouen amb facilitat, trobant ambients i personatges. Les imatges 
escèniques s’estan construint confrontat èpoques històriques en forma (estètica) i 
contingut (narrativa), amb la intenció de crear un lloc paral·lel a la realitat, però en 
el qual es continuï formant part d’ella.

En aquest ambient ja contradictori, els actors es nodreixen d’anacronismes subtils 
i transmeten confusions quasi imperceptibles. Les situacions són absurdes, com 
molt sovint es pot veure a les creacions circenses, ja que es desafien les regles 
físiques i busquen l’originalitat artística aplicant tècniques sorprenents. En aquest 
treball, els artistes giren la truita: en lloc de buscar l’originalitat, comencen amb 
ella. Les escenes parlen de l’origen de les coses, del pecat original, de la foscor, 
d’Evas i Adanes, qüestionant la diferència entre la Bíblia, la Ventafocs i aquest 
mateix espectacle.

Philine Dahlmann i Eva Ordóñez

FINS I TOT LA FOSCOR 
25è CIRC D’HIVERN

Durada 1 hora i 10 min.



Direcció 
Philine Dahlmann 
Eva Ordoñez 

Artistes
Emiliano Pino
Dominique Joannon
Laura Esposito
Julie Bergez
Elise Bjerkelund 
Junyi Sun 

Coreografia
Junyi Sun en col·laboració  
amb la companyia

Disseny il·luminació
Ivan Tomasevic

Concepte sonor
Emiliano Pino
Philine Dalhmann 
Anatole Petit

Música en directe
Emiliano Pino en col·laboració  
amb la companyia

Vestuari
Mariona Signes

Escenografia
Mariona Signes
Salvatore Frasca

Producció
Bidó de Nou Barris

Coproducció
GREC Festival

Amb el suport de:  
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, ICUB, Ajuntament de Barcelona, Xarxa 
TRANSVERSAL, INAEM i Barcelona Activa. 

Residències: 
Espai de Circ Cronopis, Tub d’assaig,  
La Central de Circ i Ateneu Popular 9 Barris 

Fitxa artística
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Col·laborenEntitat benefactora

Mitjans de comunicació

www.tasantcugat.cat / 93 589 12 68

També et pot interessar...

Dg. 28 de març – 19 h

CRIMEN Y TELÓN
Ron Lalá

Dg. 21 de març – 19 h

CIA. SIBERIA / PALOMA MUÑOZ
L E V E

Dg. 25 d’abril – 18 h

ESTAT D’EMERGÈNCIA
PRODUCCIÓ NACIONAL DE CIRC

NOU

NOU

©
 M

ar
ta

 G
ar

cí
a 

C
ar

de
lla

ch

PARLEM DE...
L E V E, amb la companyia.  
En acabar la funció, a la platea.

Dia 
Mundial
del Teatre


