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AHIR ESTA AL CAURE
Clown, Teatre del gest

50 minuts

A partir de 8 anys
 



L’altre ja no hi és
I ella encara no s’ho creu ...

 

és la inocència acarnissada, l’esperança

tossuda, la nostalgia epidèrmica…

Una somniadora amb els genolls pelats...

L'Atonita

Una sacsejada sensible i clownesca sobre l’enyorança, la memoria i l’oblit.
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Viu en un temps suspès entre l’ahir i l’avui.

 

Aixamplant tant com pot la frontera fina entre l’ara i l’abans.

La fantasia és el remei que li permet de transitar el dol i acceptar la mutació.



Una absència tant present ...

Com, a través d’una obsessio plàstica, d’un treball de flexibilitat i de manipulació d’objectes,

es pot arribar a crear la il.lusió de l’altre ?

Un buit vertiginós davant una bogeria fantasiosa
`

Allà on l’absència esdevé personatge, El silenci alça la veu.



Parlar d’un tema que tothom passa com pot, la pèrdua d’un ésser estimat.

Tractar un tema sensible a través un ésser hipersensible.

"

No sempre sabem com afrontar 
els entrebancs de la vida

La mort, real o simbòlica, és una pèrdua que ens obliga a reposicionar-nos.

Un clown que viu en el  temps suspès per l 'expectació i  l 'esperança.



Actualment,
 

Actúa amb « Tumulte » de Blick Théâtre ,
« Brut » de Marta Torrents

I el solo, « ahir està al caure ».
 

Georgina Vila Bruch 

Ha participat en aventures de mediació
cultural amb « clowns sans frontières » i «

les Mains Libres ».

Ha practicat la pedagogia a l’escola de circ
ESACTO-LIDO de Toulouse, a la Rogelio

RIvel de Barcelona, i amb els
Pronomades(s).

Va acompanyar l’espectacle Dori com a
mirada externa « Dori » (Cirque des

petites natures.)
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