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Com somiar amb un circ
en miniatura

Teatre visual para publico familiar
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Gènere: teatre visual, moviment i titelles

FITXA ARTISTICA

Edat recomanada: des dels 3 anys

Coreografia i interpretació Antonella D'Ascenzi

PRESENTAT EN:

Direcció artística Pasquale Marino
Assessorament manipulació titelles i objectes Cristina

FIRA TÀRREGA

Robledillo

del 12 al 14 de setembre 2014

Disseny de llum Antonio Curcio
Escenografia Oscar Merino González

SINOPSI

Disseny de vestuari Cristina Robledillo

Tot començarà quan el Circ tanqués i l'única ballarina-titella

Foto Daniela Visciglio

que s'ha quedat - o que ha estat oblidada - passa el seu temps

Música: Pino Ciccarelli, Circus Marcus, Laurent Zoppis, Insula

a netejar, posar en ordre i arreglar les caixes del Circ. Amb una

Dulcamara

mica de fantasia transformarà les ocupacions més avorrides en

Realització d'objectes i titelles Antonella D'Ascenzi

Filmació Georgie Uris

meravellosos jocs, danses i històries que recorreran les
aventures del Circ pel món, fins a arribar al seu somni d'arribar
a ser funàmbula ...
Objectes d'ocupació quotidià s'animaran i es convertiran en
personatges, en un joc que recorda la capacitat que només
tenen els nens de transformar el món que els envolta en un joc
de la fantasia. És un món que té una rutina fora de les regles
comunes dins una arquitectura poètica, grotesca, irònica.
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AGRAÏMENTS ESPECIALS
Carlos Lopez y SOS Titelles, Marta Ruiz de
Adra Danza (Colombia), Martine Sicard,
2a Mostra Dones i Mans

VIDEO PROMO
https://vimeo.com/193680219

video SENCER:
https://vimeo.com/89491485

RESIDÈNCIES

COL·LABORACIONS
Casa taller de marionetas de Pepe Otal,
Barcelona
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BREVE CV

sentits). A Madrid estudia en el Pla de Formació Professional de

Antonella D’Ascenzi (Itàlia), intèrpret, autora i professora,

2009 ha estat convidada a una residència artística en el Fabrik

comença la seva trajectòria artística en el 1995, estudiant amb
la cia. Teatro dei Colori. En el 1999 funda la companyia Residui
Teatro a Roma, on treballa fins al 2009. En el 2007 gana el
primer premi de “Escriptura teatral “FARA NUME” amb el
monologo “ÀlMas 5.17”. Com a actriu, performer i ballarina, ha
participat en diversos espectacles dirigits per diferents
directors - Paolo Vignolo, Luis Ibar (Cartaphilus Teatre, Mèxic),
Claudia Sorace (Índex Muta Imago – Roma) – i coreògrafs com
Marta Ruiz (Adra Dansa, Colòmbia) i Khosro Adibi (LesPesPis,
Brussel·les). Khosro Adibi la selecciona en el 2006 per
participar en l'I. P. L. International Performers

Dansa Contemporània de l'Escola Carmen Senra. En l'estiu de
Potsdam – Centre Internacional de dansa i teatre (Alemanya)
per realitzar l'obra “Chambers of the horror circus”.
En el novembre de 2009 rep la beca “En Blanco 09” per
participar en el taller de recerca dramatúrgica de la sala Quarta
Paret de Madrid.
En el 2011 gana la beca DE.MO./MOVIN’UP 2011 del Ministeri
de Cultura d'Itàlia i GAI – Associació Jovénes Artistes italians
per rebre Formació de dansa en el Impuls Tanz de Viena. En el
2015 rep la beca de creació coreografica Sortutakoak en
DANTZAGUNEA (Pais Basc).
En aquests anys ha estat convidada com a

Lab, un projecte permanent de formació i

intèrpret i creadora a Fira Tàrrega, Park in

creació de dansa contemporània en espais

Progress-Micronèsia, L'altra Mirada – IV

urbans que es realitza cada any a diversos

Trobada internacional de Dones en el Teatre

Països Europeus.

de Sevilla, Festival Dones Dramaturgas del

La seva formació no segueix una trajectòria

Teatre Lagrada de Madrid, Festival

acadèmica: ha estudiat teatre físic amb Luis

L'Alternativa de Madrid, Trasversalidades del

Ibar i Alma Bernal, dansa contemporània amb

Teatre - Festival internacional a Patzcuaro

Sara Simeoni (cia. Carolyn Carlson, França),

(Mèxic), Teatre Raúl Flores Canelo, CENART,

Francesc Bravo, Jackie Miredin entre uns

Ciutat de Mèxic (Mèxic), VII Trobada

altres, dansa teatre amb Marta Ruiz i teatre

Internacional del Teatre del cos a Querétaro,

sensorial amb Enrique Vargas (Teatre dels

Mèxic, Trnfest, festival de Ljubljana, Eslovènia,
www.antonelladascenzi.com
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Festival internacional del teatre de l'absurd Eugene Ionesco

per tant, sobre la levitat i també sobre la gravetat, sobre el pes

(Bucarest).

del cos i el desig de levitar i escapar-se d’allò que ens fa caure a
terra. Una lluita entre masses físiques: la de la terra i la de la
ballarina, que busca uns fils que troba i no troba, amb els que
enlairar-se però que ningú controla. En realitat, és la mateixa
ballarina la seva manipuladora, intentant en va que algú des de
dalt la manipuli, la bellugui, sense que ella hagi de fer res. No
és aquest el somni de les persones atrapades per la gravetat
social?, deixar-se portar, no pensar, moure’s automàticament?
Però la realitat s’imposa sempre. Un es pot enganyar, pensar
que hi ha algú que mou els fils, imaginar els moviments que
hauria de fer si aquests hi fossin, fer números clàssics d’un circ
de marionetes, posant-se la musiqueta d’una capsa de nines,
en una regressió a la infància, quan es viu amb el pilot
automàtic, però com dèiem, la realitat s’imposa. La ballarina
acaba per terra, arrossegant-se. (…)
Aquest és el discurs que vaig extreure de les imatges que

Han dicho de la obra

D’Ascenzi anava desgranant, en un espectacle que encara està
en construcció, i que toca un tema d’alt voltatge poètic i

TONI RUMBAU en PUTXINELLI.CAT

filosòfic. No sé si l’artista és del tot conscient d’allò que té entre

Va ser un plaer veure aquest treball de la ballarina italiana
resident a Barcelona, Antonella D’Ascenzi (…).
La idea és molt suggestiva i es basa en la relació del cos d’una

mans. Crec que sí, ja que els seus moviments van en aquesta
direcció. Una obra d’una gran potencialitat de la que
m’agradaria veure la seva evolució.

marioneta, encarnada per la ballarina, i els seus fils. Espectacle,
www.antonelladascenzi.com
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l'obra s'utilitza el teatre visual per crear el món, el personatge,

La idea visual

la història, buscant qualitats de moviments capaços d'acostarse als nens i les nenes de forma immediata.

1. RECERCA INTERDISCIPLINÀRIA QUE AJUNTA ART DEL
TEATRE GESTUAL, MOVIMENT I TITELLES

Est és un objectiu i un principi fonamental d'aquesta obra que
desenvolupa una dramatúrgia visual sense text, una
dramatúrgia dins una arquitectura lleugera, aèria i màgica.

Aquesta obra és un treball de recerca i creació, que vol
fomentar una cerca en les arts escèniques que toca titelles,
teatre d'objectes i teatre gestual: es vol desenvolupar un
dialogo interdisciplinari que sàpiga explicar màgia i somnis als
nens i les nenes utilitzant el llenguatge universal de la dansa.
No es fa una mostra de tècnica si no s'utilitza la tècnica
necessària a la creació, al dialogo amb el públic i per explicar
històries sense paraules. Les tècniques són eines per buscar i
trobar la màgia perduda, per crear un món de fantasia on
persones de totes les edats puguin viatjar.

2. CREACIÓ D'UNA OBRA VISUAL PER A NENS I NENES
La titella i el teatre visual amb objectes són un passaport
especial per contactar amb els nens i les nenes, ja que en ells
viu el paradigma màgic de la fusta que pren vida que ha
encantat totes les generacions: a partir d'aquesta disciplina, en
www.antonelladascenzi.com
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… i també OBRA
PER A CALLE
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