
Del circ, se’n parla poc. No hi ha un coneixement 
cultural especialitzat. El tractament als mitjans de 
comunicació és pobre. Hi ha poca gent que conegui el circ.

Però de quin circ parlem? Què en sabem?  
Quin és el llenguatge especialitzat que utilitza?  
I com s’anomenen les diferents especialitats o disciplines?  
Com podem escriure sobre un espectacle de circ? 
Quants espectacles de circ diferents ens podem trobar? 
Qui fa circ avui dia? On trobem els espectacles?  
Quins són els circs de Catalunya? I els artistes?

Vos oferim compartir una jornada de circ per tal de 
respondre a aquestes i moltes altres qüestions, una 
jornada molt pràctica en què veurem i parlarem de 
diverses mostres d’espectacles de circ que visualitzarem 
prèviament. Quatre especialistes ens facilitaran elements 
i variables d’anàlisi sobre les que treballar conjuntament 
en una sessió pràctica per enriquir-nos del mateix discurs 
artístic que surt dels espectacles i fer-ne la lectura circense.

Dia: Dissabte 12 de novembre  Hora: de 10 a 18 h.

Lloc: Sala de premsa del Col·legi de Periodistes de Catalunya.  
         Rambla Catalunya 10, 1er pis. 08007 Barcelona

Dirigida a professionals de l’àmbit de la comunicació i la cultura

II  Jornada  d’especialització  en  les  Arts  del  Circ

La lectura circense

Organitza:

Amb el suport de: 

ZIRKOLIKA - Apartat correus 2008 · 08080 Barcelona | www.zirkolika.com | zirkolika@yahoo.es 

Al matí, quatre especialistes en circ exposaran un 
primer punt de partida per a l’anàlisi dels espectacles.

A la tarda, farem un visionat de diverses mostres 
d’espectacles de circ i les analitzarem atenent a les 
exposicions del matí. Després s’obrirà una taula-debat.

Inscripció: 50 €. Estudiants: 25 €
Places limitades a un màxim de 30 persones.
Fins el 10 de novembre del 2011 a través  
del 93 310 6793 o jornadacirc@gmail.com

Al finalitzar la jornada, es lliurarà el corresponent certificat d’assistència.

La tècnica del circ. Aparells i disciplines
Leandro Mendoza, artista de circ de la 
companyia Cíclicus.

L’espai escènic  
en la creació d’espectacles
Raffaele de Ritis, historiador, teòric i crític. 
Director artístic del Festival Funambolika.

Dramatúrgia.  
L’artista i el seu personatge
Adrian Schvarzstein, artista,  
director i creador dels espectacles  
Circus Klezmer i Call me Maria.

La lectura circense,  
cap a la crítica circense
Jordi Jané. Crític de circ.

Moderador: Cesc Martínez, 
director de continguts de Zirkòlika.

Exposicions


