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presenta:

AÜRT

AÜRT
Aürt, és una paraula catalana que es troba en desús, significa topada brusca, accident
inesperat. Nosaltres interpretem Aürt com un xoc, un contrast amb la realitat que vol
sorprendre constantment al públic generant una reflexió lliure entorn el que es viu i
es veu en directe.
Volem jugar amb la imaginació, amb els somnis i amb les emocions trencant amb el
món racional que envolta la vida quotidiana. La idea de sorprendre i crear infinits
universos dintre de la ment de l'espectador ens donen alè i força.
Aürt és una peça lliure i alliberada, combat la rutina i desperta la curiositat en

forma d’ensurt.
Anem a l’arrel

del

buit,

a

l’essència

de

la

creació

i

ens sorprenem a

nosaltres mateixos tot interpretant el circ des de la seva essència, la sorpresa i el joc.
Volem posar el nostre granet de sorra a aquest món, i despentinar la llei
poderosa del capital i de l’establert.
El pallasso i el surrealisme ens nodreixen en la nostra recerca. Us proposem un
món flexible i divertit!

Sinopsis:
Aürt és un viatge honest al món interior dels dos éssers en escena.
Dos éssers intrigants que ens acullen entre secrets a cau d’orella, el
tènue soroll del repic d’una pedra, la curiosa imatge d’un remolí de fil
ferro i un univers de pipes.
A mesura que entrem en aquests diferents mons veurem com les
pedres i el fil ferro van agafant vida donant-nos la benvinguda a un
món a on la lògica racional es veu alterada gràcies a la imaginació, la
il·lusió i els somnis.
En aquest espectacle qualsevol objecte respira i agafa vida, les pedres
ens fan riure, conten històries, ens fan fer acrobàcies i ballar,
les bótes es transformen en titelles que ens fan jugar a esbrinar
que fem i qui som, el cèrcol aeri es converteix en un gran sol que
ens portarà a cantar i a buscar l’amor per acabar trobant-lo en
el vol aeri al ritme de la música en directe embogida per la felicitat
d’estar al servei del joc i del públic.
Benvinguts a un viatge que us transportarà al passat, al present i
al futur.
Duració 60 minuts aproximadament

Espectacle aconsellat per a tots els públics

Durant l'espectacle intentem donar nous usos als nostres aparells de circ, creant-ne de nous,
transformant els que ja hi són i incorporant-los tots plegats a la dramatúrgia.
A la vegada intentem donar vida als objectes i apliquem les tècniques de circ als elements que ens
envolten.

Nota de direcció
Trobar nous camins amb la recerca i la reflexió i de-construir passant a
l’acció
amb
el
desig
de qüestionar el què, el com i el
perquè;
el
Des- equilibri per
sortir
de
la
zona
de
confort transformar el que ja hi ha i fer-ne la nostra creació;
posar el risc no tan sols en l’exercici circense, sinó al servei de
l’art; entendre que som mers transmissors i no volem ser els
protagonistes de cap història; la intenció de provocar un Aürt.

Tot això és el que m’excita i posa els meus sentits i el coneixement a l’abast
del projecte.

Parlar del circ és escriure en l’espai i jugar amb les lleis de la natura
tot respectant-la; és una manera de re-descobrir el joc dels infants.
Aprenem a jugar i procurem no parar de fer-ho dia i nit, amb ulls clucs o
oberts. Amb la saviesa d’escoltar el silenci i deixar-se endur pel
des-equilibri, podrem assaborir la nostra fita comuna: desaparèixer
darrere la cortina de fum de la poesia dels elements.
Les formes es creen davant dels nostres ulls i res serà el que sembla.
Les ganes de canviar el nostre món són la força que ens mou i és l’esperit
d’Aürt.
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