


LA COMPA
NYIA

Atirofijo Circ formada per Guillem Vizcaíno i Mari Paz Arango neix al desembre del 2015
 a Mallorca. Quan aquesta parella d’artistes treballa per primera vegada junts
descobreix una gran complicitat escènica que els empeny a emprendre  un viatge: la creació 
d’un espectacle. Els uneix la inquietud i la necessitat d’expressar a través 
del circ  amb un llenguatge nou i propi, així com experimentar  noves formes de posada en 
escena,  cercant sempre propostes  originals. Es proposen arribar  al públic utilitzant la
 tècnica del circ, el teatre, la seva presència, les imatges, les metàfores  i la música;  tècnica del circ, el teatre, la seva presència, les imatges, les metàfores  i la música; 
suggerint tota  mena d’emocions, cerquen el costat humà i simple de la vida sempre
deixant espai per a la imaginació de l’espectador/a.  



Espectacle de carrer
Dirigit a tots els públics
Durada: 45 minuts

A s’ombra parla de les experiències dels dos personatges protagonistes.
Aquests dos individus viuen en un món fora del temps i en un viatge 
perpetu que els té condemnats a la vida errant. Es traslladen d’un lloc
a l’altre carregant amb el seu univers. Habiten l’espai buit, aprofiten a l’altre carregant amb el seu univers. Habiten l’espai buit, aprofiten 
l’oportunitat de viure i jugar amb el que la vida els ofereix. Transiten 
en sentir i experimentar; l’estímul-resposta,  instints i sentiments primaris
i és en aquest escenari on es desvetllen els més emocionants, sorprenents,
curiosos, extravagants i excèntrics fets, situacions, etc.  Sempre amb el 
llenguatge del circ com a protagonista. 

                                                   A s’ombra és una peça de circ contemporani pel que fa a 
                                                 que els seus creadors tracten de fer processos de recerca                                                       que els seus creadors tracten de fer processos de recerca      
                                                        proposant noves formes i llenguatges per aconseguir 
                                                  resultats diferents als clàssics. Ens referim al tractament 
                                                     de la tècnica, la dramatúrgia, l’expressió a través dels
                                                    objectes, la música, etc. Sempre amb l’objectiu d’establir
                                                       una connexió directa amb el públic que els possibiliti 
                                                    una identificació amb ells i els transporti al seu univers.                                                     una identificació amb ells i els transporti al seu univers. 

a s'ombra

SINOPSI

DESCRIPCIO



Artistes en escena:  Guillem Vizcaíno i Mari Paz Arango
Tècnic de so i ajudant de muntatge: Javier Zurera
Idea original: Atirofijo Circ
Direcció artística: Atirofijo Circ amb la col·laboració de Pau Portabella
Escenografia i objectes de circ: Atirofijo Circ, Artesanias Greca
Producció: Atirofijo Circ

  
Intèrpret, malabarista, manipulador d’objectes i  llançador de ganivets.

Nascut a Mallorca, autodidacta, comença la seva passió pel circ als
14 anys i als 17 fa les seves primeres actuacions. Membre de la 
companyia Circ Bover desde els seus inicis al 2005, participa a la 
majoria dels seus espectacles: Ca Nostra, Sa Trup, Transhumant, i 
Descobreix el Circ. Destaca la seva participació a Un viatge a l’Interior 
dirigida per Biel Jordà i la seva participació a la Fira de Teatre dedirigida per Biel Jordà i la seva participació a la Fira de Teatre de
Manacor amb l’espectacle Els racons de la Memòria dirigit per Tortell
Poltrona, fundador del Circ Cric i Pallassos Sense Fronteres. També 
destaca el seu pas per festivals com: Festival del Circ Cric ( Catalunya), 
Circada (Sevilla), Festival de Viladecans (Catalunya), Nosolocirco
(Extremadura), Mostra de Circ de Santa Eugènia (Mallorca), Festival 
Circaire (Mallorca). 

FITXA A
RTISTICA

GUILLEM VIZCAINO LLOBERA



mari paz arango quiceno

Intèrpret, trapezi volant i estàtic, acròbata i equilibrista

Artista de circ  fa 15 anys, neix a Colòmbia i als 10 anys immigra 
amb la seva família a Mallorca. Formada principalment a l’Escola de Circ
Rogelio Rivel (Bcn), Escola de Circ de Moscou i Ecòle Trapèze amb Yuri Sakalov a
Brussel·les. Ha col·laborat amb companyies com: Àticus Tilt!, Organización
Efímera (Rob Tannion), Colectivo Tierra a més de la seva carrera en solitari. 
A participat en festivals com: Fac (Valladolid), Fira Trapezi Reus (Reus), A participat en festivals com: Fac (Valladolid), Fira Trapezi Reus (Reus), 
Festival de Circ de Terrassa, Festival Grec (Barcelona), Festival 
Internacional de Río de Janeiro, Circos (Sao Paulo), Circ d’Hivern de
l’ Ateneu de Nou Barris amb FIRA dirigit per Jordi Aspa, 
MAC ( La Mercè, Barcelona), entre d’altres. 



Muntatge del pòrtic:

-Preferiblement 1 dia abans de l’actuació. En cas que sigui el mateix
dia de l’actuació, cal que sigui al matí d’hora. 
-Duració. 4 h.
-Dimensions de l’espai de muntatge del pòrtic (atenció, no és l’espai
escènic): llarg 15 m x ample 13 m. 
Punts d’ancoratge del pòrtic:Punts d’ancoratge del pòrtic:
-4 punts d’ancoratge a terra o pesos autònoms de 1000 kg de pes/
resistència cada un. Aquests són els punts que tensen el pòrtic.
*La decisió de quin tipus d’ancoratge s’utilitzarà es pren depenent
del terreny de l’actuació i de les condicions del festival.

-Superfície plana i sense obstacles. Espai aeri sense obstacles a 8 m
d’alçada.
-Permís per accedir amb el vehicle a l’espai de l’actuació.-Permís per accedir amb el vehicle a l’espai de l’actuació.
-Necessitat de corrent elèctric de 220 w durant tot el muntatge.

Muntatge de l’espai escènic:

-Duració 3 h / 4 h (inclou la preparació dels artistes).
-Superfície plana i sense obstacles aeris a 8 m d’alçada.
-Espai escènic: superfície de 9 m x 9 m. Aquest espai el situem sota i 
davant del pòrtic.
                                       -Mesures de seguretat per al vol del trapezi: 15 m                                       -Mesures de seguretat per al vol del trapezi: 15 m
                                             longitudinals (no hi pot haver públic).
                                                - Necessitat de camerino el més a prop possible 
                                                   de l’actuació.

                                                      So:
                                                      Equip de música a càrrec de la companyia.
                                                              
                                                      Llums:                                                       Llums: 
                                                      Preferentment programació amb llum solar, 
                                                      en cas contrari, enviem planta de llums.

FITXA TECNICA



VISta FRONTAL i aeria del MuNTAtGE



(+34) 675274343
(+34) 661078920

WWW.ATIROFIJOCIRC.COM


