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Espectacle

“Només tinc la impressió de ser lliu-
re quan estic tancat. Des del moment 
en què gira la clau no sóc jo qui es 
tanca sinó els altres.”  (F. Kafka)

IN narra la curiosa anècdota d’un home 
que per equivocació surt a escena d’una 
manera que no esperava.
Sense preguntar massa per què s’adap-
tarà a la nova situació. 
Una aventura gestual on el cos s’expressa 
i es delecta amb la sensació d’estar dins 
o fora.
Una subtil i gairebé invisible línia que 
juga amb la intimitat del personatge a 
través d’una complicitat activa amb el 
públic. Junts trobaran la solució a aquest 

dilema tan conegut per tots. “IN” o 
fora.



La companyia

La companyia ES neix a Barcelona a mitjans del 2011 
de la unió dels artistes: Emiliano Sánchez Alessi i Eva 
Szwarcer després que col · laboressin junts en altres 
espectacles de la Cia Duba.

Es sorgeix de l’interès comú per la investigació i crea-
ció contemporània de llenguatges i disciplines com la 
dansa, el teatre gestual, els malabars, la manipulació 
d’objectes i l’acrobàcia aèria.

Actualment la companyia gira amb els seus tres crea-
cions: “IN”, “Igloo” i “Iceberg”.



fitxa 
artística

Clown gestual + malabars + dansa + participació del públic

idea original:    Emiliano Sánchez Alessi
intèrpret:     Emiliano Sánchez Alessi
escenografia i atrezzo:  cia Es 
tècnico i dissey de llums:  cia Es
imatge:     cia Es
distribució:    Circulant, circ en moviment!

amb la col·laboració de: Studio de Création del Lido de Toulouse i Frédéric 
Jollivet.

Espectacle per a tot els públics.

Estrena: 25 de març del 2012, Mataró (Barcelona).

fitxa 
tècnica



fitxa 
tècnica

Durada:   45 min 
    (disponible una versió reduïda de 20 min)

Espai escènic:  Espai preferiblement interior o exterior de nit
    Escena mínima de 6 x 6 x 4 metres
    Terra llis i sense inclinació
    Imprescindible que el públic vegi el terra de l’escenari
    Disponibilitat de vestuari prop de l’escenari amb aigua

Llums:   Veure plànol de llums adjunt
    Prova de llums imprescindible abans de l’espectacle

So:     La companyia ve amb 1 tècnic  
    Equip a càrrec de l’organització
    Prova de so necessària abans de la funció    
    Espectacle sense microfonia

Muntatge:  90 min 
Desmuntatge: 30 min



vídeo
promocional

de
l’espectacle

https://vimeo.com/49538973



contacte

Circulant, Circ en moviment!
Jordina Blanch

jordina@circulant.cat
+34 93 356 27 17
+34  616 504 410

www.circulant.cat


