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1. Presentació de la nova edició
Després de l’èxit de les seves 6 primeres edicions, el darrer cap de setmana del mes de febrer de 2018,
Girona serà per primera vegada l’escenari de l’únic festival internacional del circ al nostre país, segon del
seu gènere a Europa i un dels cinc majors esdeveniments d’aquest tipus al món. A imatge de festivals
com els de Montecarlo, Moscou o Zhuhai (Xina), Girona ofereix una finestra al món per a la promoció i la
difusió de les arts circenses en majúscules.
El Festival Internacional del Circ–Elefant d’Or- va
néixer a Figueres l’any 2012 amb la pretensió de
presentar a cada edició més d’una vintena de les
millors atraccions mai vistes en els circs europeus. En
total 88 artistes de 14 països competiran en 24
atraccions inèdites a Europa davant d’un jurat
internacional format per 15 importants directors i
experts en circ vinguts de tot el món. Les dues
semifinals (espectacles Blau i Vermell, totalment
diferents) i la final (espectacle Or) es realitzaran en 14
representacions sota la Gran Carpa 360º i visibilitat
total, amb capacitat per 2.206 espectadors, plantada al Camp de Mart de La Devesa, al costat de Fira de
Girona. Fins avui s’han venut més d’11.000 de les 30.000 localitats posades a la venda a finals de juliol.
Des de la seva creació, aquest nou punt de trobada s’ha convertit en la porta a Europa per a aquells
artistes que desitgen presentar-se al mercat de circ del Vell Continent.

“Amb l’arribada del
Festival, Girona
entra a la lliga de les
capitals mundials
del Circ”

La setena edició d’Elefant d’Or promet ser la més espectacular de la història de l’esdeveniment:
commemorarà els 250 anys del naixement de l’espectacle de circ i per al seu càsting s’ha efectuat el
major rastreig internacional efectuat fins ara per a la preparació del Festival visitant fins a 8 d’altres
certàmens internacionals i comptant amb el suport de les companyies de major prestigi al món com els
circs estatals de Rússia, Vietnam, Xina o Corea del Nord. Amb Elefant d’Or Girona entra a la lliga de les
capitals mundials del Circ dins del mapa internacional dels grans esdeveniments del sempre fascinant
món de la pista.
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2. L’edició més espectacular del Festival
El Festival engega una nova etapa carregat de noves il·lusions per a poder continuar amb força en el camí
de la cerca de l’excel·lència en el circ internacional d’atraccions mai vistes a Europa. En agraïment als
espectadors que li han donat suport al llarg de les seves sis edicions per a febrer 2018 s’està dissenyant
l’edició més espectacular de l’esdeveniment. Aquesta no és una afirmació gratuïta sinó que es
fonamenta en:
- una edició commemorativa dels 250 anys del naixement del circ,
- una selecció d’artistes fruit de la major prospecció mai feta fins ara en la prèvia d’una edició del festival
visitant fins a altres 8 festivals a Ucraïna, Kazakhstan, Rússia, Xina, Bielorússia i Israel,
- el destacat suport i implicació de les companyies internacionals de major prestigi que confien a Elefant
d’Or l’estrena de les seves noves produccions: els prestigiosos circs estatals de Rússia, Vietnam, Xina o
Corea del Nord ja han confirmat la seva presència al Festival amb innovadors col·lectius d’acròbates,
- participació de noves disciplines i nous països que fins ara no havien participat al Festival com Moldàvia,
Austràlia, Finlàndia, Turkmenistan, França o Anglaterra.
- presència a l’espectacle del Ballet de la companyia Royal Circus de Gia Eradze adscrita amb Gran Circ
Estatal de Moscou (Rosgoscyrk) per a les obertures i cloendes de cada representació.
- fins a 88 artistes participants arribats de 14 països per a oferir 24 atraccions mai vistes a Europa en el
Festival que marca la tendència circense al continent, on s’estrenen les novetats en primícia.
- un marc immillorable per a la ciutat de carpes del Festival: el Camp de Mart de la Devesa, just al costat
de Fira de Girona, molt a prop de l’estació i del centre de la ciutat. El mateix espai que ocupen
prèviament Girocòmic, Fira de Mostres i Fòrum Gastronòmic i posteriorment Girocamping.
- més espectadors arribats de l’estranger mercès a la comunicació sobre els vols que arriben a l’aeroport
de Girona entre la comunitat circense internacional, en especial les noves línies que connecten Vilobí
amb Moscou i Sant Petersburg.
Tot plegat possible gràcies a l’entusiasta suport de les administracions, empreses i hotels que donen
suport a Elefant d’Or havent fet possible no només que romangués en terres gironines sinó que pugui
oferir pel 2018 el seu millor cartell.

2.1. Una edició aniversari: la commemoració de 250 anys d’història del Circ
L’any vinent es commemoraran 250 anys de la invenció del circ per mans de l’anglès Philip Astley (17682018). El mateix any que el circ veié la llum una altra companyia anglesa ja viatjà a Espanya essent doncs
un dels primers països que gaudí d’aquell nou espectacle. La nova edició del Festival serà un dels
principals esdeveniments de la commemoració a Europa de tal aniversari.
El dinamisme militar de l’Imperi Britànic va generar una profunda cultura eqüestre i uns cavalls forts,
acostumats als ritmes de les guerres. Els períodes de pau varen propiciar que els militars i mercenaris
desenvolupessin un nou tipus d’equitació espectacular que els permetria, previ pagament d’una entrada,
generar una nova font d’ingressos: el circ estava a punt de néixer.
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Segons una sèrie de gravats conservats a la Biblioteca Nacional espanyola i a la del Reial Monestir de El
Escorial, l’anglès Thomas Price va actuar l’any 1768 a la Plaça de Braus de la Porta d’Alcalà i a la Plaza
Cerrada del Palau reial del Buen Retiro (inv. N.ER2807). Les de Price foren les primeres actuacions
documentades a l’Estat d’un nou gènere que atrauria a la península més de mig centenar de troupes
eqüestres especialitzades en tals exercicis al llarg de segle i mig.

2.2. Participació de les companyies de circ més importants del món
Per a una cita tan especial com la que viurà el Festival pel febrer de 2018 els darrers mesos ens hem
comunicat amb les direccions de les principals companyies estatals de circ al món que ja ens han
confirmat que reservaran per a Girona les estrenes de les seves noves produccions.
En concret es tracta de les noves atraccions del:
- Gran Circ Estatal de Rússia – Rosgoscyrk > 3 atraccions: Troupe Shatirov (equilibris en escales
aèries), Dmitri Dubinin (malabars), Alyona Tsvetkova (cintes aèries).
- Gran Circ estatal de Vietnam > 1 atracció: Troupe De Tru (equilibris amb perxa al trapezi).
- Gran Circ de Pyongyang (DPRK) – Corea del Nord > 3 atraccions: funàmbuls a gran alçada i
balança russa amb barra fixa i bàscula.
- Associació Nacional d’acròbates de la Xina > la Jinan Acrobatic Troupe of China amb 2
atraccions: jocs icaris i malabars de barrets en grup.
- Gran Circ Estatal de Bielorússia > el duo d’acròbates a les teles aèries format per Veronika
Rybchonok i Maksim Vinogradov.
- Centre de desenvolupament del Circ de Mongòlia > el forçut Tuga.
- Circ Nacional de Cuba > la parella de patinadors acrobàtics Duo Evolution.

2.3. Un rastreig mundial a la recerca de les millors atraccions
De cares a poder oferir l’edició amb una selecció més acurada d’atraccions inèdites a Europa, enguany
s’ha multiplicat la presència de la direcció en els principals Festivals de Circ extraeuropeus. Uns viatges
que no només han permès avançar en el càsting sinó també difondre el nou emplaçament del Festival
amb una intensa promoció mundial del nou destí. En concret l’equip d’Elefant d’Or ha efectuat estades a:
- 1 a Kazakhstan: International Festival “Echo of Asia” (Astanà, 5-6 juliol)
- 1 a Ucraïna: 6th International Circus Festival Golden Trick of Kobzov (Odessa, 6-9 juliol)
- 2 a Rússia: 16th Moscow International Youth Festival Contest and Circus Art (Moscou, 7-10 setembre),
5th World Festival of Circus Arts “Idol 2017” (Moscou, 14-17 setembre)
- 1 a Bielorússia: 1st International Circus Festival (Minsk, 21-25 setembre)
- 2 a Xina: 16th Wuquiao International Acrobatic Arts Festival of China (Shijiazhuang, 29 setembre al 3
d’octubre) i 4th China International Circus Festival (Zhuhai, 18-25 novembre)
- 1 a Israel: 3rd Israeli International Circus Festival in Ashdod (8-10 octubre)
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Abans dels proper Festival, Circus Arts Foundation, promotora de l’esdeveniment, haurà realitzat una
intensa tasca de promoció internacional: presentacions en fòrums, congressos i d’altres festivals del
sector circense d’arreu del món. Aquesta labor continuada és la que permet situar el Festival
mundialment com a referent de circ de qualitat entre les primeres posicions del rànquing del mapa de
grans esdeveniments d’arts circenses. Durant el 2017, el Festival Elefant d’Or s’haurà presentat en més
certàmens i països que mai fins avui, en concret a 8 esdeveniments internacionals de 6 països de llarga
tradició circense.

2.4. Amb un important suport públic i privat
La tenacitat i dinamisme de l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona han estat claus per tal que el Festival del Circ hagi pogut romandre a les comarques
gironines. Al finalitzar la darrera edició i també quan el Ple de Figueres no va aconseguir el suport al
projecte del circ foren nombroses les ciutats de Catalunya i de la resta de l’Estat que es posaren en
contacte amb el promotor del Festival per tal d’oferir-los el trasllat.
El canvi de ciutat no hauria estat possible tampoc sense el recolzament d’altres entitats i empreses
compromeses amb la cultura i el territori com la Fundació Valvi, la Fundació Lluís Corominas o Ámbito
Cultural de El Corte Inglés. A elles s’han sumat de manera entusiasta els principals hotels de la ciutat que
es reagrupen a l’Associació Hosteleria Turisme i Restauració de Girona.
Si el motiu primer d’haver de marxar de Figueres fou l’amenaça del vent, la raó principal d’escollir Girona
–més encara que els recolzaments apuntats- ha estat complaure l’espectador fidel al Festival: aquests
darrers mesos hem rebut una veritable allau de cartes, correus electrònics i trucades demanant-nos que
el Festival no desaparegués. Pels espectadors d’Elefant d’Or, els qui han fet possible el Festival fins avui,
hem escollit no marxar lluny per a que el puguin seguir gaudint encara més i millor que fins ara.
El més important avui doncs és donar gràcies a totes aquelles institucions, entitats i empreses que en
un temps rècord han fet possible el trasllat del Festival ajudant-nos a recuperar la il·lusió en el
projecte. Moltes gràcies!

2.5. Girona: Ciutat de Circ, Festivals i Primícies
La ciutat de Girona compta amb un extens llegat circense que remunta a començaments del segle XIX. La
seva situació estratègica a l’entrada de la península la feien parada de les troupes d’acròbates que
arribaven principalment d’Itàlia i França. Més endavant el ferrocarril facilità la visita dels grans circs
europeus. Les Fires de Sant Narcís han estat històricament un moment on la ciutat acull amb èxit
l’espectacle del circ: fins i tot hi ha hagut tres circs alhora en tal ocasió. Des de 2014 Girona rep a finals de
desembre la producció del Gran Circ de Nadal que convoca en tan sols 5 dies més de setze mil
espectadors. Per a saber-ne més sobre la història del circ a Girona podeu consultar:
http://www.festivaldelcirc.com/girona-i-el-circ/
D’altra banda, l’èxit creixent de convocatòries de festivals com Temporada Alta, Black Music, FITAG, A
Capella o Strenes ha motivat a l’Ajuntament a crear la marca “Girona, ciutat de Festivals” amb un ampli
ventall de propostes al llarg de l’any: curiosament amb un mes de febrer fins ara orfe.
Els seus grans festivals s’han singularitzat per atraure les primícies dels seus gèneres respectius: si bé
Temporada Alta s’esmerça en programar estrenes teatrals, el festival Strenes esdevé anualment
l’aparador de les estrenes musicals a Catalunya. Amb Elefant d’Or Girona esdevé igualment la ciutat de
les estrenes del circ a Europa: el Festival des del seu gènesis presenta exclusivament números de circ que
mai prèviament s’han presentat dins la pista d’un circ a Europa occidental.

5

3. Un Festival de referència mundial
Avalat per l’èxit de públic i de crítica, amb tant sols sis edicions el festival ocupa un lloc destacat dins la
família dels 16 veritables grans festivals de Circ que existeixen arreu del món projectant la imatge de la
Ciutat internacionalment.

3.1. En el Top 5 de Festivals de Circ al món
Essent per nombre real d’espectadors, nivell artístic, quantitat d’artistes i, sobretot, notorietat
internacional, el major esdeveniment circense no només del país sinó de l’Estat, l’àmbit de referència del
Festival del Circ és el món i els altres 16 festivals internacionals de circ que en ell es realitzen, escampats
en 8 altres països (França, Itàlia, Rússia, Ucraïna, Xina, Cuba, Mònaco, Israel i Hongria).
El Festival del Circ –Elefant d’Or- és l’únic que a casa nostra segueix els paràmetres i mecànica establerts
l’any 1974 pel Príncep Rainier III de Monte Carlo en el moment de crear el seu Festival sobre el que es
basen tots els altres. Per aquest fet ningú pot rebatre que Elefant d’Or sigui avui l’únic Festival
Internacional del Circ celebrat a l’Estat espanyol però igualment el segon festival d’aquest tipus en
importància a Europa.
Amb només sis edicions, el Festival del Circ –Elefant d’Or- s’ha emplaçat en el mapa mundial de grans
cites de les arts escèniques passant a formar part de la petita família de 17 vertaders festivals
internacionals de circ al món. Prova d’aquest fet és l’allau de programadors arribats a l’esdeveniment per
tal de visionar i contactar amb les diferents atraccions. El Festival té un tarannà propi i així, si el de
Monte-Carlo presenta artistes consagrats, el de París a joves talents, el de Massy es focalitza amb els
animals artistes, el de la capital alt empordanesa s’ha convertit en la porta a Europa per aquells artistes
circenses de talent inèdits en el Vell Continent. El fet de presentar atraccions 100% mai vistes converteix
el festival en un pol d’atracció per tots els programadors europeus.
En la nova edició, el festival es consolida no només com a major esdeveniment circense de l’Estat i
segona Europa (després del de Montecarlo amb 41 edicions a les seves espatlles) sinó entre els cinc
millors del món. Aquesta escalada entre els festivals ha estat possible gràcies a la notorietat
internacional aconseguida, al nombre d'espectadors que anualment visiten el certamen (31.473 en la
darrera edició), a la qualitat de les seves atraccions, a la quantitat d'activitats paral·leles, a la capacitat
d'atracció de programadors, al retorn econòmic generat, a les contractacions aconseguides pels artistes,
al cost total de l'esdeveniment, etc.
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Al costat de les grans capitals mundials on se celebren la resta de Festivals d’aquest tipus, Girona
presenta una mida molt més petita tal com es pot constatar en el llistat següent:
La Família Mundial de veritables Festivals Internacional de Circ
l China International Circus Festival | Zhuhai | Xina
l China WuQiao International Circus Festival | Shijiazhuang | Xina
l Festival Internacional de Circo en Verano – Circuba| La Habana| Cuba
l Festival Internacional du Cirque de Massy| Massy | França
l Festival Internacional du Cirque de Monte-Carlo | Mónaco
l Festival Internazionale del Circo di Italia |Latina| Itàlia
l Festival Mondial du Cirque de Demain| París | França
l Festival International des Artistes de Cirque | Saint-Paul-lès-Dax | França
l International Circus Festival | Budapest |Hongria
l International Circus Festival “Golden Trick” | Odessa | Ucraïna
l International Festival of Circus Art | Izhevsk | Rússia
l Moscow International Youth Festival - Contest in Circus Art | Moscou | Rússia
l World Festival of Circus Arts IDOL | Moscou | Rússia
l Wuhan International Acrobatic Art Festival of China | Wuhan | Xina
l Israeli International Circus Festival | Ashdod | Israel
l Minsk International Festival of Circus Art | Minsk | Bielorússia
l Festival Internacional del Circ Elefant d’Or | Girona

3.2. El Festival que marca tendència: la Nouvelle vague del circ europeu.
Des que es llençà el Festival del Circ ja han estat 137 atraccions mai vistes a Europa occidental les
presentades a Elefant d’Or, un total de 439 artistes internacionals. L’estricta política artística de convidar
exclusivament atraccions de primera divisió que ni un sol cop hagin trepitjat una pista europea ha
convertit al Festival, en només 6 edicions, en la cita de referència per a la descoberta dels nous talents,
en la plataforma de llançament de les noves estrelles per a l’espectador del vell continent. Hi ha un
marcat abans i després del seu pas per la capital alt empordanesa en les carreres dels participants i
aquest fet l’ha convertit en una cobejada iniciativa.
Elefant d’Or és avui qui marca la tendència en el món del circ, la passarel·la de les novetats, i per a
conèixer les revelacions cada any desfilen pel Festival els responsables de càsting, directors artístics i
cercatalents dels principals establiments de l’espectacle i festivals d’arreu. Sense anar més lluny, fins a 6
de les 30 atraccions participants en la darrera edició del pioner Festival del Circ de Monte-Carlo varen ser
descobertes al Festival català. Com en la moda per estar al dia cal viatjar a Milà o París, en el circ qui
marca l’estil, qui sotraga el panorama existent any rere any, qui ofereix noves fornades sense fre és
Elefant d’Or.
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3.3. Àmplia repercussió a la premsa internacional
De Corea a Xile, Elefant d’Or ha esdevingut sinònim de gran esdeveniment, d’artistes excel·lents, de
milers d’espectadors... El nombre de periodistes, càmeres i fotògrafs acreditats ha augmentat any rere
any i el circ ofereix la prova que no només les desgràcies i conflictes generen noticia. Des dels mitjans
especialitzats d’arreu del món a les primeres capçaleres de la premsa nacional fan ressò de les tant
diverses vessants d’aquesta Torre de Babel que ens omple de màgia: els assaigs, el muntatge de la ciutat
de carpes, l’estrena, la composició del jurat o dels 2 espectacles, la trajectòria dels artistes o, per suposat,
el palmarès.
Al llarg de l’any, la sisena edició del Festival del Circ ha estat objecte d’amplis reportatges en la pràctica
totalitat de revistes especialitzades mundials -Le Cirque dans l’Univers (França), Bretagne Circus
(França), Planet Circus (Alemanya), CircusPhoto Magazine (Holanda), Zirkus Zeitung (Alemanya), King Pole
(Anglaterra), De Piste (Holanda), Circo (Itàlia)- a banda d’haver obtingut una gran repercussió en webs i
blocs especialitzats del sector circense arreu del món.
L
IVA Christian Hamel
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manière des folkeux des années 70. Personnage intéressant qui
devrait garder une identité en conservant le même costume, celui
de cuisinier qu’il porte dans « Spoons ».
place dans la planète cirque. L’école de cirque Addis Africa que
dirige Yenenhe Tesfaye, lui-même acrobate sur échelles libres,
présentait des sauts au double-mât chinois, spécialité qui réussit
bien aux artistes africains. Leur deuxième numéro, la planchesautoir est, en revanche, une nouveauté. L’actuelle présentation
ne comporte pas de triple (seulement full-full en sortie) mais
l’agilité et la souplesse naturelle de ces acrobates nous laisse
penser qu’ils peuvent beaucoup apporter à cette spécialité.
Un troisième numéro, Trilogy, venait du Gamo Circus
(Cirque du Lion) : trois contorsionnistes formées par Jasmine
Straga et Sosina Wogayehu. Sosina a créé le Gamo Circus en
2013, une école populaire gratuite où les meilleurs élèves sont
ensuite pris en charge pour envisager une carrière professionnelle.
Le destin de Sosina a fait l’objet d’une biographie (1). Née à AddisAbeba dans une famille pauvre, elle vendait des cigarettes aux
passants avant de fréquenter la première école de cirque du
pays. Après une tournée aux États-Unis et en Europe, la troupe
se retrouva sans ressources en Australie après qu’une affaire
d’exploitation des jeunes artistes ait été constatée. Sosina trouva
asile sur place, travailla comme contorsionniste au Circus Oz
avant de retourner dans son pays pour fonder sa propre école. Le
numéro qu’elle a monté avec Jasmine doit affronter la concurrence
de nombreux autres trios éthiopiens mais sa fraîcheur et le sourire
de ces jeunes artistes ont beaucoup plu

Festival de Figueres
Pour Genis Matabosch et son équipe, l’organisation d’un festival s’inscrit dans un projet global visant
à découvrir des talents venus du monde entier avec un esprit d’ouverture qui ose parfois braver les
conventions. Cette démarche aborde également l’aspect culturel du cirque, de son histoire et de ses
développements à travers toutes les formes artistiques.

et pourrait créer une trentaine d’emplois. L’existence d’un lieu
consacré à la conservation des documents, à l’accueil des
étudiants permettant une animation sous forme de spectacles et
d’ateliers sur le thème du cirque, devrait susciter l’apport de fonds
privés par le biais du mécénat, de fonds publics au niveau national
et communautaire. 2018 marquera le 250e anniversaire de la
création du cirque : la Commission Européenne serait bienvenue
d’apporter son aide à cette réalisation.

Chats perchés

Photo Bertrand Guay

Dans une province hostile à la présence d’animaux au cirque,
l’organisation avait voulu montrer son attachement à la présence
de numéros animaliers. L’engagement d’Evgeny Komisarenko et
ses caniches offrait toutes les garanties. Une présentation dans
le style « agility » qui permet aux chiens de montrer leurs qualités
naturelles. Sa partenaire, Asel Saralaeva, venue du Kirghizistan,
a étonné les spectateurs par sa relation avec son groupe de chats.

Un chat perché de Asel Saralaeva

L’hébergement, les soins avaient été spécialement étudiés et les
la Société de Protection Animale locale a été attribué aux deux
artistes par son président. Mais le radicalisme des animalistes
est sans limite et El Pacma, une association intégriste de la
protection animale, a dénoncé publiquement la présence de chats
au programme.
Le cirque chinois est à l’heure des superproductions :
mises en scènes grandioses, musiques hollywoodiennes,
jeunes femmes de la troupe de Xinjiang ressemblait à celui
présenté en 2009 au Festival Mondial du Cirque de Demain par
d’autres artistes de cette troupe dont on a gardé en mémoire
les perruques platinées. Leur deuxième numéro, jonglage avec
bols sur monocycles, n’est pas du niveau de la troupe de Hohotte
vue au dernier Circ de Nadal à Girona. L’autre ensemble chinois
engagé venait de Hebei, une troupe spécialisée dans les équilibres
sur échelles libres : on avait vu au Festival Mondial du Cirque de

Photo Bertrand Guay

des projections de videos montraient à quel point le dossier avait
été bien étudié. La déception n’en a été que plus grande lorsque
l’annonce a été faite, en cours de festival, d’une opposition locale
à l’utilisation de fonds publics pour que naisse ce musée.
Néanmoins, la direction d’Art Fondation n’abandonne pas
son objectif qu’elle considère comme lié à l’organisation du festival :

Mâchoire d’acier : Alexander Lichner porte Donovan Rodriguez

costumes mandchous gravir un escalier en colonne à trois sur une
échelle. Seule la voltigeuse du haut était assurée par une longe.
L’ensemble qu’on a vu ici avec des lancer-portés de voltigeuses
tenant en équilibre dental des bols au bout d’une perche aurait pu
étonner si l’usage excessif de la longe ne l’avait pas dévalué. Leur
autre numéro, avec des météores, est aussi une spécialité de Hebei.
Portant des costumes de chiens, les acrobates multiplient les sauts
et les séquences d’échanges de leurs accessoires.
Genis Matabosch a toujours eu la main heureuse dans le
choix de ses clowns. La sélection 2017 avait de quoi surprendre de

Souvenirs d’Abbey Road
Figueres offrait, cette année encore, un subtil mélange entre

particulièrement sur le cas de Baltabarin. On peut s’interroger sur
les raisons qui ont poussé Juan Carlo Munoz Navaro à adopter
comme pseudo le nom du célèbre établissement qui inspira
Paul Colin, Man Ray, Eluard et tant d’autres. Comédien et mime,
il prend des risques avec une graine de folie latine. Formé à la
Escuela del Gesto y la Imagen La Mancha, qui enseigne les
techniques de mime de Jacques Lecoq, il se distingue de ses
concurrents formés par le maître par cette sorte de désordre
qu’elle était jouée dans un espace circulaire, l’artiste a su exposer,
en quelques passages, un potentiel expressif qu’il va pouvoir
développer au cirque comme au théâtre.
L’autre clown, Bilby, a débuté ses études clownesques
en 1996 au studio de Kremenchung (Ukraine). Arterm Vielkin,
c’est son nom, avait participé au Festival Mondial du Cirque de
Demain en 2004 avec les Litsedei. Il appartenait alors au Teatro
MimiRichi dont le spectacle Paper Show passait au Cirque en
Chantier sur l’Ile Seguin. Dans ses reprises « Balls » créée en
2008, et « Spoons » en 2009 - il tente de s’équilibrer sur deux
gros ballons, fait des claquettes et joue avec des cuillères à la
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Cette sixième édition du Festival de Figueres présentait le projet
de création du futur musée européen du cirque que la Circus Art
Fondation que préside Genis Matabosch prévoit d’installer dans
la cité catalane. Une pétition recueillant 11 000 signatures, des

N° 184 - mai 2017
Prix 6 €

Variations sur la « beatlesmania » par le quartet de Rodion Prilepin
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porteurs d’ambiances nostalgiques mais rassurantes, riches de
certitudes délicatement surannées. C’est une atmosphère de
cabarets des années 1980-1990 qu’expriment Olga et Vladimir
Smirnov. Ils pratiquent le quick-change depuis 1993, mais ils
avaient eu une autre vie comme perchistes (vus au Cirque de
Demain en 1992).
Venue des Indes, la magie était déjà pratiquée en
Chine sous la dynastie Xia (2200 avant J.C). Celle que pratique
Wu Song Tao évoque les music-halls de Macao ou Hong Kong :
colombes, poissons (qui furent les premiers acteurs passifs de
la magie chinoise) et une belle lévitation avec une spectatrice.
Autre personnage remarquable, Marco Antonio Penagos qui
avait particulièrement soigné son costume et son maquillage
pour le festival : une sorte d’elfe aux cheveux verts, au costume
richement pailleté d’or et de jade. Sa technique du hula-hoop
est tout à fait comparable à celle des Tigris, Anton Monastirsky
ou David Piedra, mais il nous emmène, un cours instant, dans
un monde merveilleux hors du réel. On se demande pourquoi
cet artiste est absent du palmarès.
Un seul duo de main-à-main avec le Duo Medel,
mais une prise de risque et une sûreté des équilibres qui lui
permettront d’être revu au prochain Noël en Cirque de Valence
d’Agen. Victor Alfredo Castillo et son partenaire Juan Antonio
Medel réussissent un exercice qu’on n’avait seulement vu
en 2005 réalisé par Johnny Gasser qui, couché sur le dos,
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3.4. Èxits dels artistes participants

“Els artistes del
Festival es compten
entre les atraccions
contractades pels
circs europeus més
importants”

Respecte a la resta de festivals, la peculiaritat del
Festival Elefant d’Or és la de presentar únicament
artistes mai vistos abans en cap pista de circ europea.
Aquesta característica ha fet que, des de la seva primera
edició, el Festival es converteixi en la porta al vell
continent per a aquells artistes desitjosos de presentarse al públic europeu. A cada edició nombrosos
programadors i directors de càstings d’espectacles
internacionals es desplacen fins al Festival per a
contractar-ne els seus artistes. L’èxit obtingut pels
artistes de les anteriors edicions en posteriors
espectacles i festivals ha fet créixer el prestigi de la
manifestació catalana i ha despertat gran interès entre
els professionals en vistes a les futures edicions.

Els artistes presentats en el Festival, per primer cop a Europa, es compten entre les noves atraccions
contractades no només pels altres festivals, de major trajectòria, sinó igualment pels circs de més prestigi
a Europa.
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3.5. Un Festival preocupat per l’experiència de l’espectador/a
La premissa del Festival ha estat des del seu inici la millora continuada de les instal·lacions, de la relació
amb l’espectador, de les atraccions... una carrera sense fre cap a la qualitat que només és possible amb
enormes dosis d’escolta i autocrítica. En aquest sentit, any rere any, s’envia a l’espectador una enquesta
de satisfacció anònima que esdevé la clau per al progrés i marca els nous reptes del certamen.
Aquesta enquesta de satisfacció, que ja es va realitzar després de la primera edició, permet a
l’espectador expressar de forma lliure i anònima la seva opinió i ofereix una rica informació al promotor
per tal de valorar quins aspectes és més important millorar de cares a futures edicions. A banda de la
puntuació de molts diversos aspectes (accessibilitat, neteja, organització, espectacle...), l’enquesta
ofereix igualment dades de procedència geogràfica dels espectadors, de consum, pernoctacions, etc.
El Festival es presentarà de nou sota la carpa estrenada per a la quarta edició: la gran carpa 360º
d’avançada tecnologia i única a Europa que permet donar cabuda a 2.206 espectadors en butaques
individuals sobre una grada amb inclinació i sense cap columna al seu interior. O sigui ofereix una
visibilitat total al conjunt d’espectadors. La infraestructura ofereix una enorme cúpula quadrada de 244
metres quadrats es subjecta a 15 metres d’alçada des de l’exterior mercès a uns arcs telescòpics gegants
de 18 metres. La carpa, de 52 metres de diàmetre compta amb una alçada i volum interiors que
permeten la presentació de totes les atraccions que es presenten exclusivament en circs estables.
D’aquesta manera el Festival podrà seguir oferint els números d’altura més espectaculars que
existeixen al món, mantenint obertes les portes al certamen a la primera divisió dels acròbates aeris i
trapezistes amb atraccions sorprenents i de gran risc.

3.6. El Festival 2.0
Dins la línia de millora de l’experiència global de l’espectador i amb l’objectiu d’afavorir la proximitat amb
ell a través d’un contacte permanent, més enllà dels 5 dies de Festival, l’organització consolida el seu
projecte “Festival 2.0.” Un equip de 5 persones format per webmasters, community managers i creadors
de continguts, asseguren el funcionament d’interaccions i actualitzacions diàries de:
· un nou web en 5 idiomes (català, castellà, francès, anglès i alemany), amb continguts específics per a
cadascun d’ells, que està associada a un canal de venda d’entrades multi-idioma a través del qual
s’aconsegueixen imprimir les entrades igualment en els diferents idiomes. D’aquesta manera,
l’espectador pot completar tot el procés de compra amb el seu idioma.
· una àmplia presència a les xarxes socials entre les que s’inclouen Facebook (12.000 fans), Twitter, Flickr
(16.145 imatges de fotògrafs professionals de les edicions anteriors) i Youtube (amb 197 vídeos dels
reportatges i de totes les atraccions dels passats Festivals, 2.538 subscriptors i 1.590.606 visualitzacions).
· una aplicació de contactes amb 61.922 contactes que permet l’enviament massiu de mailings a
diferents sectors: agències de viatges, espectadors, professionals, programadors, etc.
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4. Una programació per a l’excel-lència
4.1. El Càsting: cerca-talents, circs nacionals i molts viatges
L’objectiu manifest del Festival és i ha estat emplaçar les arts circenses en la consideració social que els
correspon, formant part de la nostra cultura i al costat de les altres arts escèniques com el teatre, la
dansa o la lírica. Per aconseguir aquest tractament s’ha fet, des dels inicis, una aposta per la qualitat, per
l’excel·lència, conscients que aquest era l’únic camí possible per a la dignificació d’un espectacle en crisi.
Més de 100 atraccions han trobat en aquestes 6 edicions la seva porta a Europa, la plataforma de
llançament a una nova carrera plena de noves fites com a estrelles d’alguns dels espectacles més
importants del vell continent.
Diàriament, en el racó més recondit del planeta, algun dels cerca-talents internacionals del Festival
visualitza desenes d’atraccions pensant en la seva possible participació en el programa del següent
Festival. Són agents artístics de notable trajectòria als que el director artístic del certamen delega part de
la tasca de trobar nous rostres de la pista. Ells són: Jasmine Straga d’Austràlia, Peter Dubinsky d’Estats
Units, Veneta Stefanova de Bulgària, Yeneneh Tesfaye d’Etiòpia, German Aguirre de Xile...
Aquests agents es sumen a les direccions de les principals companyies estatals de circ que han proposat
els seus millors números per fer la seva representació europea a Europa: l’Associació nacional
d’acròbates de la Xina, el Circ Bolshoi i Nikulin de Moscou, el Circ estatal de Mongòlia, la companyia
Rosgoscirk de Rússia...
Són centenars de trucades, milers de correus electrònics, nombrosos viatges... una xarxa de contactes
professionals aportant el millor de cadascun amb una tasca clara: erigir dos programes de selecció que
reuneixin a les principals estrelles inèdites a Europa de l’acrobàcia i l’humor.

4.2. La mecànica
Tal com marquen les regles dels altres 15 veritables Festivals Internacionals de Circ d’arreu del món, la
cita gironina s’estructura en dues semifinals totalment diferents (anomenades Espectacle Blau i Vermell,
en les que es reparteixen els 24 números) amb artistes totalment nous i una final (espectacle Or, el
dilluns) a la cloenda del qual es lliuren els premis a les millors atraccions que prèviament han estat
puntuades per un jurat d’experts.
El conjunt de membres de totes les companyies presents participen en la desfilada d’obertura d’ambdós
espectacles que ofereixen gairebé tres hores de durada amb entreacte. Les companyies compten amb
l’acompanyament musical en directe d’una de les millors orquestres de circ del món: la capitanejada pel
mestre francès Carmino D’Angelo i que compta amb 11 músics.
Un seguit d’activitats paral·leles de diferent índole acompanyen els espectacles, nucli central de
l’esdeveniment: conferències, taules rodones, presentacions de llibres, exposicions... Per a la setena
edició es presenta un total de 24 atraccions que sumen 88 artistes a la pista procedents de 18 països.
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4.3. Els 88 artistes de la 7a edició
El Festival de Circ va més enllà del reduccionisme de les etiquetes de circ clàssic/tradicional versus el
circ nou/contemporani i considera que la llarga crisis que viu el sector no es supera amb oposicions o
debats erms sinó fent una clara i ferma aposta per a la qualitat. D’aquesta manera el Festival proposa en
un mateix espectacle atraccions d’estètica avantguardista com el duo moldau al màstil “Our Story” al
costat de números de tall més clàssic com la troupe russa Shatirov d’equilibris en escales aèries.
La voluntat del Festival no és altra que sotragar la
realitat circense actual amb un sector que peca
d’endogàmia, massa acomodat en les ajudes públiques,
circuits subvencionats i dinàmiques artístiques en
discordança amb les demandes reals del mercat. El
Festival de Circ representa una onada d’aire fresc, una
fornada de nous artistes de qualitat, una finestra a
Europa d’inèdits i importants talents de la pista, una
plataforma de llançament de nous valors al panorama
circense... en definitiva, suposa un revulsiu a un mercat
a voltes estancat i sobre protegit. I és en aquesta mesura
que és més innovador i revolucionari que cap altre esdeveniment de circ: perquè trenca convencions que
molts van voler assentar (la mort del circ de carpa o d’atraccions) i fa conviure en un mateix espai
cultures, tradicions i estètiques dispars.

“La riquesa d’un
gran festival neix
de la pluralitat de
llenguatges
artístics.”

Duo A & J
Cintes aèries · Anglaterra i Ucraïna
Vet aquí un nou duo d’artistes resultant de la dissolució de dues
anteriors parelles d’acròbates de l’aire: Oleksii era el portor del
desaparegut Duo Madness i Julia l’àgil d’un duo que no només
actuà en els shows Varekai i Dralion de Cirque du Soleil sino que
igualment li valgué un premi de plata a la segona edició del Festival
Internacional de Circ de la Xina (Zhuhai). El bagatge de cada
membre de la nova parella desemboca en unes proeses a l’aire
d’elevat nivell tècnic, dificultat i precisió en la seva execució.
Artistes: Julia Igor Makarova, 06/06/1992 · Oleksii Malyi,
23/06/1990
Assistent: Taras Stasiuk, 10/04/1990
Una atracció presentada per Stefani Art Agency / Veneta
Stefanova (Bulgària) - www.stefaniart.com
Malhaz Annayev
Fuets · Turkmenistan
En el programa de la segona edició del Festival, pel febrer de 2013, el
pallasso Maks Annaev va seduir el públic. Tres anys més tard, el
setembre de 2016, a la pista del festival IDOL celebrat en el Circ
Bolshoi de Moscou hi descobrirem un dels germans d’aquell pallasso,
Malhaz, amb un original número de destresa de fuets que reclama
d’una precisió mil·limètrica per aconseguir els diferents reptes
proposats: esquinçar minúsculs fragments de diari, tiges de flors,
apagar la flama d’espelmes...
Artista: Malhaz Annayev, 06/01/1986
Assistent: Ruslan Arbuhanov, 29/12/1989
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Troupe Chugunov
Malabars en grup · Rússia
En l’univers circense s’usa la denominació de “passing”
per a descriure la vessant dels malabars que s’efectuen
en grup. Aquesta especialitat ha trobat a Rússia
col·lectius d’artistes de gran vàlua com els liderats per
les famílies Safargalin, Gibadullin, Drogaleva, Teslenko
o Sherbakov. L’atracció que ofereixen els Chugunov
veu de l’escola russa dels malabars en grup i hi
augmenta la dificultat introduint els monocicles en
determinades evolucions. Des de fa pocs mesos el grup
ha integrat la companyia del Royal Circus liderada per
l’artista rus Gia Eradze i ha revisat la seva posada en
pista amb una nova música, coreografia i vestuari que
transporten a l’espectador al país dels arlequins.
Artistes: Aleksandr Chugunov, 23/05/1976 · Konstantin Chugunov, 05/04/1983 · Konstantin Chugunov,
03/05/1997 · Viktor Chugunov, 09/06/1951 · Inna Lipkan, 24/10/1971 · Liudmila Palladina, 10/09/1978
Una atracció presentada per Royal Circus of Gia Eradze / ROSGOSCIRK – Russian State Circus Company /
Dmitry Ivanov (Rússia) - www.gia5continents.com | www.circus.ru
De Tru
Equilibris al trapezi · Vietnam
Es considera que el 16 de gener de 1956 és la data fundacional del
circ vietnamita: aquell dia, l’artista Phan Xuan Thu creà una
primera troupe (constituïda per una vintena de persones) amb la
pretensió d’establir la llavor del circ estatal. Dos anys més tard, el
15 de maig de 1958, el circ amb animals artistes de Ta Duy Hien
s’uní a la troupe anterior i ambdues passaren a anomenar-se Circ
de la Reunificació. Ta Duy Hien dirigia la nova entitat i el Ministeri
de Cultura vietnamita la gestionava directament. L’any següent, la
companyia –formada ja per quaranta-set artistes- estrenà la seva
primera vela mercès a l’interès creixent de l’estat per les arts de la
pista. Finalitzada la llarguíssima guerra declarada als Estats Units
(1956-1975), s’inicià un període de deu anys que comportà canvis
notables en el país i també en l’estructura del circ. El 15 d’agost de
1978, el Ministeri de Cultura creà un organisme anomenat Vietnam
Circus Federation, i el 22 de desembre de 1991 s’inaugurà el circ
estable de Hanoi, emplaçat en el Parc de la Reunificació.
Malgrat que el circ vietnamita aplega cent-quaranta artistes segueix essent força desconegut per al públic
europeu. En els darrers anys el Festival Elefant d’Or s’ha encarregat de presentar els millors talents
circenses vietnamites: Thu Hien (funambulisme, 2012), Love in Spring (corda aèria, 2012), Thu Hiep & An
Hoang (trapezi d’equilibri, 2013) o Trinh Trà My (teles aèries amb equilibri de sabes, 2014). El quartet De
Tru l’integren artistes formats a l’Escola Nacional de Circ Vietnam, a Hanoi, i proposa una original atracció
d’equilibris en columna en trapezi oscil·lant. Un número que compta amb la direcció artística de Toan
Thang Tong i fins avui només s’ha presentat a Vietnam, Taiwan i sud-est asiàtic.
Artistes: Le Phuong Hoang, 24/04/1996 · Duy Son Nguyen, 25/08/1998 · Van Phu Nguyen, 17/06/1992 ·
Ba Thang Truong, 15/01/1993
Assistent: Toan Thang Tong, 09/02/1967
Una atracció presentada per Vietnam Circus Federation/Ta Duy Anh (Vietnam) -www.vietnamcircus.com
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Dmitry Dubinin
Malabars · Rússia
De ben nen ja s’interessà pel circ i es va
formar en l’acrobàcia a l’estudi d’arts
circenses Skomorokhi. Més endavant va
cursar la formació completa de la històrica
Escola de Circ de Moscou on es va
especialitzar en jocs malabars i en sortí
graduat el mes de juny de 2016. A
l’espectacle de final de promoció ja fou
reclutat pel director de la companyia Royal
Circus, l’artista Gia Erdaze qui, sota la
direcció artística d’Elena Fezer, va
transformar el prometedor número de
malabars en la madura atracció actual. En el si del Royal Circus, Dubinin excel·leix enmig d’un ballet
masculí de jugadors de billar que, a ritme de tango, semblen rivalitzar per a conquerir les boles del
malabarista qui, al centre de la pista, encadena sorprenents sèries resultants d’anys d’entrenament.
Durant el temps de l’atracció la pista del circ es transforma en tauler de billar i el malabarista dóna vida a
unes boles blanques que semblen voler esmunyir-se davant l’amenaça del cop de les llargues vares dels
jugadors-ballarins.
Artista: Dmitry Dubinin, 08/01/1993
Una atracció presentada per Royal Circus of Gia Eradze / ROSGOSCIRK – Russian State Circus Company /
Dmitry Ivanov (Rússia) - www.gia5continents.com | www.circus.ru

Duo Evolution
Patins acrobàtics · Cuba
Han passat vint anys des que el quartet
Skating Willers recuperava el patinatge
acrobàtic a les pistes del circ. En la darrera
dècada s’han multiplicat les parelles que
proposen aquesta disciplina sota les carpes
que gaudeix generalment del favor del públic
per tractar-se d’una atracció dinàmica no
exempta de risc que exigeix de l’artista una
coordinació exigent i una forma física al seu
servei. Sota la supervisió artística de l’artista i
manager Adans Peres, aquesta parella de
joves artistes cubans giren sobre la petita
plataforma circular oferint-nos un variat
repertori de proeses sobre patins que troben
en la força centrífuga un aliat essencial. Els
darrers temps Alina i Yunier han presentat la
seva atracció en diferents produccions de La
Vegas com el sopar-espectacle ‘Absinthe’.
Artistes: Alina Leiva, 09/09/1983 · Yunier
Padron Morales, 18/04/1988
Una atracció presentada per Starlight
Production & Showbusiness / Adans Peres
(Espanya) - www.starlight.es
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Kuk Ryong Han
Equilibris · RPD de Corea
Els espectadors de la primera edició del Festival Internacional del
Circ celebrat en el circ estable de Minsk el passat mes de
setembre varen quedar bocabadats davant la plasticitat i
dificultat dels equilibris del jove acròbata nordcoreà Kuk Ryong
Han. En cadascuna de les seves intervencions el públic l’aclamava
amb una contundent ovació. Per alguns professionals del circ allí
presents com certs membres del jurat aquella atracció no els era
desconeguda: el mateix artista s’havia presentat feia un any en el
Festival IDOL que cada tardor se celebra en el prestigiós Circ
Bolshoi de Moscou. Però si bé a Moscou el número ja oferia una
tècnica impecable, un any més tard, a la nova cita organitzada
pel Circ Estatal de Bielorússia, el jove equilibrista oferia una
maduresa que, juntament amb una nova música, realçaven
l’actuació convertint-la en quelcom de magistral.
Artista: Kuk Ryong Han, 14/03/1993
Presentada per National Circus of Pyongyang (RPD de Corea)

Jinan Acrobatic Troupe
Icaris · Xina
La Jinan Acrobatics Troupe de Xina fou establerta al
1950. Constantment actuant i posant-se al dia
durant un període de 60 anys, la companyia ha estat
capaç, gradualment, d’establir un estil artístic propi i
desenvolupar les habilitat de nombrosos acròbates
gràcies a la destresa dels seus directors,
entrenadors, dissenyadors de vestuari i escenògrafs.
La Jinan Acrobatics Troupe treballa sense parar en la
innovació del repertori acrobàtic creant nous i
originals exercicis com els guardonats en el Festival
d’Art Acrobàtic de Wuhan (Premi de Plata, 2002) o
en els festivals reservats a joves talents de Mònaco
(Premi d’Or, Première Rampe, 2005) i Moscú (Premi
d’Or, 2006). Elogiada sovint per la seva energia i elegància, la Jinan Acrobatics Troupe ja ha exportat les
seves actuacions a quaranta països. Aquestes visites de la companyia a l’estranger contribueixen a teixir
llaços de fraternitat entre els pobles de Jinan i de la resta del món afavorint una rica relació. La troupe,
que ja havia participat a Elefant d’Or amb altres atraccions l’any 2013, retorna enguany amb l’atracció de
jocs icaris que meresqué, el passat novembre, el primer premi de la quarta edició del gran Festival
Internacional de Circ de la Xina celebrat a la ciutat de Zhuhai.
Artistes: Wenhao Cao, 15/11/2003 · Yijia Chen, 02/01/2005 · Tonglongyan Cui, 14/10/1999 · Long He,
09/01/1988 · Chuanju Lu, 20/04/1976 · Shuai Ma, 29/08/2002 · Zhaoqing Meng, 21/05/1960 · Zhaolong
Sang, 19/03/1999 · Shilong Shi, 01/07/1989 · Zhicheng Tang, 13/11/1995 · Wenjia Wan, 16/02/1999 ·
Mingxin Wang, 07/02/1996 · Yongzhi Wang, 09/09/1999 · Zhengxi Wang, 11/04/2004 · Qiyunze Wu,
10/01/2005 · Xin Yang, 25/01/2000 · Fuxin Yao, 03/03/1997 · Sheng Zhang, 16/01/2001 · Shuai Zhu,
26/08/1990.
Directora de la Troupe: Baojin Deng, 19/08/1958
Una atracció presentada per Jinan Acrobatic Troupe of China / Baojin Deng (Xina) i Firebird Productions
/ Peter Dubinsky (Estats Units) - www.firebirdproductions.com
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Jinan Acrobatic Troupe
Malabars amb barrets · Xina
L’any 2013 la Jinan Acrobatic Troupe va presentar per
primera vegada a Europa, en el marc del Festival Elefant
d’Or, dues de les seves atraccions de major dificultat i nivell
tècnic: els salts a través de cercles i la destresa amb els
lassos. Aquesta últim número havia estat l’atracció
principal de l’espectacle que el prestigiós Cirque du Soleil
desenvolupà a Macau i, passat el festival, fou contractada
per a la temporada 2014 del Cirque Arlette Gruss de
França.
Enguany la mateixa companyia torna a Elefant d’Or després
d’haver obtingut amb l’atracció de jocs icaris el primer
premi del darrer Festival Internacional del Circ de la Xina
celebrat el passat novembre a la ciutat de Zhuhai. Part dels
integrants d’aquella atracció són els qui donen vida a
aquest número de malabars amb els tradicionals barrets de
palla que usen els camperols xinesos.

Artistes: Wenhao Cao, 15/11/2003 · Yijia Chen, 02/01/2005 · Tonglongyan Cui, 14/10/1999 · Long He,
09/01/1988 · Chuanju Lu, 20/04/1976 · Shuai Ma, 29/08/2002 · Zhaoqing Meng, 21/05/1960 · Zhaolong
Sang, 19/03/1999 · Shilong Shi, 01/07/1989 · Zhicheng Tang, 13/11/1995 · Wenjia Wan, 16/02/1999 ·
Mingxin Wang, 07/02/1996 · Yongzhi Wang, 09/09/1999 · Zhengxi Wang, 11/04/2004 · Qiyunze Wu,
10/01/2005 · Xin Yang, 25/01/2000 · Fuxin Yao, 03/03/1997 · Sheng Zhang, 16/01/2001 · Shuai Zhu,
26/08/1990.
Directora de la Troupe: Baojin Deng, 19/08/1958
Una atracciópresentada per Jinan Acrobatic Troupe of China / Baojin Deng (Xina) i Firebird Productions /
Peter Dubinsky (Estats Units)
www.firebirdproductions.com

Duo Kalutskih
Mà a mà · Rússia
Aquesta parella, protagonista del cartel d’Elefant
d’Or d’enguany, trepitjaran per primera vegada la
pista d’un circ a l’esdeveniment gironí. Ambdós
artistes provenen de l’alta competició esportiva:
eren membres de l’equip nacional rus de gimnàstica
acrobàtica. La seva atracció només s’ha presentat
fins avui en esdeveniments com les cerimònies
d’obertura dels darrers Campionat mundial d’atletisme i de l’europeu de Judo així com en la cloenda dels
campionats mundials de hoquei.
Artistes: Valentin Chetverkin, 24/05/1996 · Danil Kalutskikh, 24/10/1990
Assistent: Denis Vashestov, 19/03/1973
Una atracció presentada per Stefani Art Agency / Veneta Stefanova (Bulgària) - www.stefaniart.com
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Anatolii Okulov
Pallasso · Rússia
El gran pallasso rus Oleg Popov afirmava que era
molt difícil ser un còmic destacat abans dels
quaranta anys: ho justificava raonant que abans
d’aquella edat no es tenia la maduresa suficient
necessària per adaptar els gags a diferents públics, o
sigui, per a captivar espectadors i provocar rialles
amb prou garanties. Probablement sigui la preciosa
història de superació constant d’Okulov la que el fan
un gran pallasso malgrat els seus trenta anys. Als
pocs anys va perdre els seus pares i va créixer en un orfenat de Chaikovsky, la seva ciutat natal, a la regió
de Perm. Als tretze anys es va començar a interessar pel circ i als setze va estudiar volteig acrobàtic. L’any
2004 es va matricular alhora en dos establiments d’ensenyament superior: d’una banda l’Acadèmia de
Medecina i d’altra banda l’Institut de Cultura Física. I malgrat la intensitat de la seva època d’estudiant
encara va trobar el temps suficient per a muntar una banda de jazz-funk. Passat el servei militar es va
sentir molt atret pel circ i va decidir crear varis números de pallasso amb els que des de 2010 ha actuat
en circs per Rússia i Xina. La primavera de 2017 el pallasso Vladimir Deryabkin (Elefant d’Or 2016) li va
proposar participar en el Festival de joves artistes de circ que anualment se celebra en el Circ Nikulin de
Moscou. Allí fou descobert per la direcció artística del festival gironí i convidat per a fer riure els milers
d’espectadors de l’esdeveniment.
Artista: Anatolii Okulov, 20/05/1987

Our Story
Màstil xinès · Rússia & Moldàvia
La jove parella d’artistes que s’enfilen pel màstil
es conegueren quan ambdós eren alumnes de
la històrica Escola de Circ de Moscou ‘Gucei’. Ell
hi estudiava màstil i ella trapezi volant. En varen
sortir graduats tot just el passat mes de juny
però des d’aleshores la seva carrera ha viscut
una vertiginosa escalada per pistes de notable
rellevància. Fou el jove malabarista i director
artistic Dmitry Chernov qui els orientà a
confeccionar la seva atracció actual i en dirigí
fins el mínim detall: vestuari, música, coreografia... Chernov, que ja presentà a ‘Elefant d’Or’ 2016 l’artista
Konstantino a la roda cyr, aconsegueix amb ‘Our Story’ una fusió màgica de sobrietat, elegància,
contenció, relat i tècnica. No és per atzar que en poc més de mig any la parella hagi fet aquest itinerari
artístic: premi de bronze en el 6è Festival internacional de Circ ‘Golden Trick of Kobzov’ a Odessa (juliol
2017), contractats en el programa de la companyia liderada per la família Kornilov durant la seva estada
al Circ estable de la ciutat de Nizhni-Novgorod (agost i setembre 2017), premi de plata en el 3r Festival
Internacional del Circ d’Israel a la ciutat d’Ashod (octubre 2017) i contractats a l’espectacle del Circ
estatal de San Petersburg (de desembre 2017 a maig 2018) que els dóna permís aquesta setmana per a
participar a la cita circense gironina.
Artistes: Iuliia Bezrukova, 15/05/1995 · Igor Tîcinschi, 31/03/1996
Una atracció presentada per Chernov Creation / Dmitry Chernov (Rússia)
www.chernovcreation.com
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Phoenix
Teles aèries · Austràlia
El jove Jack Dawson va néixer a Sydney. Va
arrencar en el món de l’acrobàcia aèria força tard:
ho va fer quan tenia divuit anys i de la mà d’Olga
Sidorova, una artista de Cirque du Soleil. Més
endavant va confiar els seus avenços a
l’entrenadora i directora artística Jasmine Straga,
ben coneguda en l’àmbit del circ per haver creat
atraccions com les de les contorsionistes Rich
Metiku o Jordan McKnight, entre tantes d’altres.
De la mà de Straga, Dawson descobreix la sastreria Harry B. Designs a qui confia el seu vestuari. La
presentació s’inspira en la figura mitològica de Fènix, l’au que es consumia per acció del foc cada cinc
cents anys i renaixia de les seves cendres. L’atracció, no exempta de risc per l’elevada altura on es
realitza, s’ha presentat a Austràlia al Star City Casino, The State Theater i als estudis Universoul. La
passada tardor, l’artista fou recompensat amb d’un dels premis de bronze de la primera edició del festival
Internacional del Circ celebrat a Minsk (setembre) i del celebrat a Austràlia (novembre). Actualment
actua en el sopar espectacle ‘Slide’ de Sydney.
Artista: Jack James Dawson, 10/08/1994
Una atracció presentada per J.S. Creations / Jasmine Straga (Austràlia) - www.jasminestraga.com

National Circus of Pyongyang
Funambulisme a gran alçada · RPD de Corea
Aquesta serà la tercera edició que el Festival té el
privilegi de comptar amb una delegació del Circ
Nacional de Pyongyang, que en edicions anteriors
embadalí els espectadors. En el tercer Festival ens
presentà una atracció que combinava la balança
russa amb la barra fixa i en el quart foren dos
números, de trapezis volants i antipodisme, els que
seduïren els presents al certamen. Enguany ens
proposen un número arriscadíssim de funàmbuls a
gran alçada que surt per primera vegada del seu país.
El circ nord-coreà troba els seus orígens a mitjans del segle passat: es considera la data del 10 d’abril de
1952 com la fundacional del Circ Estatal de Pyongyang, nom originari del col·lectiu que avui ha assolit
fama mundial com a National Circus of Pyongyang. Actualment la companyia aplega centenars d’artistes,
tots ells formats durant nou cursos a l’escola d’acrobàcia, on els aspirants a artistes ingressen a l’edat de
set o vuit anys, després de superar una prova d’accés on es valoren les seves capacitats físiques. El circ és
una de les principals activitats culturals i de lleure pels nord-coreans: el seu circ estable, inaugurat l’any
1989, renova setmanalment l’espectacle i omple diàriament el seu aforament de 3.000 seients. Avui el
circ nord-coreà és reconegut mundialment com una de les màximes referències de qualitat i, com a tal, és
sovint mereixedor dels primers guardons de festivals internacionals de prestigi, com els festejats a
Montecarlo o Wuqiao, i ocupa el primer lloc en els programes d’elit, com els proposats anualment als
circs nadalencs de Stuttgart o Amsterdam.
Artistes: Jin Han, 15/04/1991 · Son Gum Kim, 20/01/1999 · Yong Gwang Pak, 01/01/1999 · Sang Myong
Ri, 17/01/1988 · Un Il Rim, 28/09/1991
Assistent: Kyong Su Ri, 02/06/1965
Una atracció presentada per National Circus of Pyongyang (RPD de Corea)
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National Circus of Pyongyang
Balança russa amb barra fixa i bàscula · RPD de
Corea
La tradició acrobàtica coreana té un passat remot a
Corea : ja a l’època de la dinastia xinesa dels Song
(960-1279), els coreans tenien bona reputació com a
acròbates al sòl. Més endavant, l’imperialisme
japonès posà fre a aquesta forma artística. Fou amb
la revolució de 1952 i l’arribada del camarada Kim II
Sung que el circ s’associà estretament a l’esforç de
construcció nacional i a l’evolució industrial del país.
Un circ estable fou construït sobre la vora de la riera Botong a Pyong Gyang amb equipaments adaptats
per a l’aprenentatge de tècniques acrobàtiques. Les contribucions del folklore nacional foren importants
especialment amb el Neoldduigi, un joc de bàscula creat per dones durant la dinastia Joseon (1832-1910).
El circ coreà engloba totes les formes: presenta números d’ensinistrament, acròbates a cavall, però a
nivell internacional, és en l’acrobàcia, especialment en el volteig aeri, que s’emporta regularment els
millors trofeus en els festivals. És el primer cop que aquesta atracció surt del seu país i és única en els
annals de la història del circ combinant tres elements: balança russa, bàscula i barra fixa.
Artistes: Myong Hyok Choe, 01/02/1986 · Kum Hyok Hwang, 04/10/1993 · Myong Hyok Im, 27/01/1985 ·
Thae Song Im, 10/12/1990 · Chol Hyok Kim, 01/04/1996 · Chol Ryong Kim, 04/01/1982 · Hyang Kim,
03/08/1989 · Song Hyok Kim, 01/07/1984 · Jong Min Yo, 25/03/1993
Assistent: Kyong Su Ri, 02/06/1965
Una atracció presentada per National Circus of Pyongyang (RPD de Corea)

Revolution Gaucho
Malambo · Argentina
El malambo és una dansa folklòrica tradicional
argentina, pertanyent a l'anomenada música surera o
meridional. Va néixer a la pampa al voltant de l'any
1600 i en origen estava executada exclusivament per
homes. Dins dels balls folklòrics argentins, és una
excepció perquè no té lletra; la música d'un bombo i, a
voltes les guitarres, acompanya aquesta dansa. Tot i
no tractar-se certament d’una disciplina circense, els
balls ofereixen passatges d’acrobàcia i de malabars: la
manipulació de les anomenades boleadores.
En els anys setanta algunes famílies circenses italianes com la dels Larible introduïren el malambo a la
pista del circ. D’aquella importació europea sota les carpes encara avui en perviuen grups com els italians
Sally brothers o els francesos Delbosq. En els noranta del segle XX grups autòctons com Los Diablos de la
Pampa o Argentinian Devils delectaven el públic dels circs del vell continent. Avui sembla que el malambo
torna a gaudir de bona salut a Argentina i atrau novament a desenes de joves que el practiquen.
Artistes: Miguel Ángel Flores, 07/01/1985 · Gonzalo Omar Leiva, 03/06/1988 · Jonathan Oscar Leiva,
04/08/1990 · Facundo Hernán Lencina, 30/08/1991 · Maximiliano Daniel Medina, 04/08/1997 · Juan
Efrain Ruiz, 03/08/1986
Una atracció presentada per Stefani Art Agency / Veneta Stefanova (Bulgària) i TIAA The International
Artist Agency / Kristoff Estefano (Holanda)
www.stefaniart.com
www.theiaagency.com
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Susana Reyes
Equilibris · Xile & Brasil
De mare brasilera i pare xilè, Susana nasqué
en el si d’una família de circ: els Reyes són
una històrica nissaga circense xilena amb
força generacions d’avantpassats actuant per
les pistes del país més estret del continent
americà. De nena i sempre al costat dels seus
pares i germans, Susanna actuà en el
peculiar Magic Circus of Samoa que
l’empresari Bruno Loyale s’encarrega de
passejar per les illes del Pacífic i Micronèsia.
Més endavant els Reyes foren contractats a
Mèxic, primer en un dels circs de la família
Fuentes Gasca i, més endavant, en el Portugal Circus.
Les darreres temporades la jove equilibrista ha actuat a Austràlia, en el Circus Royale, país on es creuà
amb Jasmine Straga que afegí bons consells a les tècniques que li havia ensenyat prèviament el seu pare.
Darrerament ha estat a Las Vegas perfeccionant el seu art al costat de la prestigiosa equilibrista Olga
Pikienko de Cirque du Soleil. Susana ha participat en la segona i tercera edició del festival de Circ
d’Austràlia, primer en la categoria de joves promeses i després, el passat novembre, ja en la d’artistes
confirmats.
Artista: Susana de los Andes Reyes Dos Santos, 09/11/1998
Assistent: Francisco Javier Reyes Henríquez, 07/01/1979

Veronika Rybchonak & Maksim
Vinahradau
Teles aèries · Bielorrússia
El Circ Estatal de Bielorússia amb seu al
circ estable de Minsk compta amb un
centenari llarg d’artistes en plantilla.
Entre aquests dels darrers a incorporar-se
a les seves files és aquesta jove parella
d’acròbates que es conegueren mentre
aprenien circ a l’escola. L’atracció a les
teles aèries que ens proposen és una
peculiar mescla de plasticitat i risc, de
lirisme i drama, d’elegància i esglai. Un
número que va captivar els espectadors del primer Festival Internacional de Circ de Minsk celebrat el
passat mes de setembre a la capital bielorussa.
Artistes: Veranika Rybchonak, 20/05/1994 · Maksim Vinahradau, 20/12/1997
Assistent: Aliaksandr Burak, 11/12/1985
Una atracció presentada per Belarus State Circus / Uladzimir Shaban (Bielorrússia)
www.circus.by
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Troupe Shatirov
Escales aèries · Rússia
Tractar de Shatirov és fer-ho d’una important
nissaga d’artistes de circ a Rússia a la que
pertany Aleksandr, el cap del grup que va
decidir recuperar de l’oblit a través dels seus
fills Shabrina i Vladimir aquesta impressionant
atracció que va lluir sota les cúpules dels circs
en el període soviètic. Com que l’atracció de
les escales oscil·lants requereix quatre artistes
varen efectuar un càsting entre les múltiples
escoles de circ de Rússia per a trobar dos
companys per a completar el quartet. La
recuperada atracció es va estrenar el 2015
amb una gira per Japó i més endavant actuà en el programa del Circ Bolshoi de Moscou.
Artistes: Kristina Kuznetsova, 06/03/1993 · Sabrina Shatirova, 24/01/1990 · Vladimir Shatirov,
11/12/1988 · Aleksandr Zaitsev, 03/03/1988
Assistents: Yury Demagin, 26/09/1951 · Aleksandr Shatirov, 14/07/1966
Una atracció presentada per ROSGOSCIRK – Russian State Circus Company / Dmitry Ivanov (Rússia)
www.circus.ru

Audrey & Thomas
Trapezi fix · França & Estats Units
Aquesta nova parella de trapezistes ‘volen’ junts només
des de maig de 2017. Al poc temps de començar a
entrenar els seus vols ja varen retenir l’atenció de la
direcció d’Elefant d’Or que al llarg de l’any passat va anar
fent seguiment dels seus increïbles progressos. No és
estrany si es tenen en compte les trajectòries prèvies de
cadascun d’ells. Per la seva banda Audrey havia format
part de l’equip nacional francès d’acrosport (1998-2000),
més tard de l’equip nacional de salts de trampolí (200412) del que més endavant fou entrenadora (2012-14).
S’estrenà en el món de l’espectacle en el show ‘The
House of Dancing Water’ de Franco Dragone a Macao
(2014-16) i d’allí passà a ‘Paramour’ de Cirque du Soleil a
Nova York (2016-17). Per la seva banda, Thomas havia
practicat gimnàstica dels 6 als 18 anys, abans de fer dos
anys a l’escola de circ del Quebec (2007-09). A partir de
2009 comença a participar en nombrosos espectacles de
Cirque du Soleil (‘Zaia’, 2009-11; ‘La Nouba’, 2011-12 i
2015; ‘Toruk’ (2015-17). Amb el nom de Duo XY, l’any
2013 va crear un duo de trapezi amb un altre noi i varen
guanyar una medalla de bronze en el festival mundial de circ del demà celebrat a París.

Artistes: Audrey Labeau, 14/02/1985 · Thomas Rhys Evans, 10/08/1987
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Alyona Tsvetkova
Cintes aèries · Rússia
La carrera artística d’aquesta jove russa
respon al seu fervent desig de volar cada
cop més alt i millor. De ben petita
començar a entrenar-se en gimnàstica
rítmica. Amb només catorze anys ja va
començar a actuar formant part del
col·lectiu de l’escola de circ “Super Skok”
dirigit per l’artista Natalia Matyushkova.
Allí hi aprengué disciplines circenses ben
diverses i va poder començar a
especialitzar-se en les cintes aèries. L’any
2016 va crear l’atracció titulada ‘el vestit’ amb la que es presenta a Elefant d’Or 2018.
Artista: Alena Tsvetkova, 25/04/1986
Una atracció presentada per ROSGOSCIRK – Russian State Circus Company / Dmitry Ivanov (Rússia)
www.circus.ru

Tulga
Forçut · Mongòlia
Dins l’imaginari circense més popular la figura del
forçut hi ocupa un paper destacat. És l’hereu de
personatges mitològics com Sanson o Goliat,
posseïdor d’una força sobrenatural que li permet
jugar amb aparent facilitat amb objectes de vàries
tones. En el panorama circense real la tradició de
forçuts ha existit especialment en l’antic circ soviètic i
avui perviu en casos comptats en el circ mongol que,
en gran mesura, viu de l’herència del primer.
Tulga fou dels darrers ‘fenòmens’ –així s’ha
anomenat sovint aquest tipus d’atraccions pròpies de
les barraques de ‘freaks’- del cèlebre circ Ringling dels
Estats Units, creat pel mític P.T. Barnum i que l’any
passat tancà definitivament les seves portes. En certa
manera fou el darrer fenòmen a la casa del que els
feu popular: Barnum, l’empresari a qui, un cop més, fa dos mesos escassos, Hollywood li consagrà el film
“The greatest Showman”. Tulga alça amb sorprenent facilitat postes d’enllumenat però a més els fa
giravoltar o hi convida a enfilar-s’hi a vàries persones per a convertir-se en puntal d’un carrusel humà! La
seva destresa li valgué a ser un dels finalistes de l’emissió “America’s Got talent”.
Artista: Battulga Battogtokh, 08/09/1984
Una atracció presentada per Center for Development of Mongolian Circus / Erdene Nergui (Mongòlia)
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Pietro Vicentini
Pallasso · Argentina
Nascut en el si d’una família de tradició circense –
el seu pare fou mim, acròbata i ensinistrador- amb
només sis Pietro anys ja comença d’aprenent de
pallasso. Com és habitual en l’univers del circ
nòmada, a mesura que va afegint anys va
aprenent els rudiments de l’acrobàcia i dels
malabars fet que fan avui d’ell un artista complet.
L’any 1993 una de les companyies del prestigiós
Circ de Moscou feu escala a Argentina i Pietro
quedà captivat amb el seu pallasso: Eduardo
Akopian. Aquell artista exercí una gran influencia
en la seva carrera tot i que en aquell moment aprenia jocs malabars al costat de Jorge Gramática a la
pista del modest Circo Guadalajara de Buenos Aires. El 1994, sempre amb la seva família, actua en el
Circo Australiano i d’allí passen al Circo Servián on romanen gairebé catorze temporades consecutives i
on Pietro explota totes les seves vessants: al llarg de l’espectacle hi apareix com a malabarista, saltador al
llit elàstic o a l’hamaca russa.
Esgotat per la intensitat que exigeix la gira, el 2009 decideix allunyar-se temporalment de les carpes i es
trasllada al nord d’Argentina, a la zona coneguda com La Rioja, on durant tres anys dóna classes de circ
en una escola. El 2013 el popular coreògraf i director teatral argentí Flavio Mendoza el convida a tornar al
món de l’espectacle.
Artista: Pedro José Vicente Bruno, 12/01/1986

Zephyr
Contorsió extrema · Finlàndia
Els espectadors fidels al Festival segur que recorden
les contorsions impossibles d’artistes solistes com
l’etíop Rich Metiku (2012) o l’americana Jordan
McNight (2014) o l’any passat del trio Trilogy. Les
tres atraccions tenen en comú ser avui referents
mundials de contorsió femenina i la seva
entrenadora i directora artística: l’australiana
Jasmine Straga, prestigiosa pedagoga en l’art de la
mal·leabilitat corporal que amb ‘Zephyr’ presenta
per primera vegada un solista masculí. Kalle, el seu
intèrpret, nasqué ara fa disset anys a Valkeakoski,
una petita ciutat a 150 quilòmetres al nord de
Helsinki. De nen s’entrenà com a gimnasta però ben
aviat sentí predilecció pel circ i amb nou anys començà les classes a l’escola Sorin Sirkus. Fascinat pel
talent de l’equilibrista Olga Pikienko del Cirque du Soleil, Kalle s’orientà cap a les disciplines de la
contorsió i l’equilibrisme de la mà de l’artista finlandesa Laura Tikka. Per tal de perfeccionar la seva
tècnica i començar a construir una atracció pròpia, el 2016 Kalle viatjà per primera vegada a Austràlia on
es posà a treballar de valent amb el guiatge de Jasmine Straga. A aquell primer ‘stage’ en seguiren dos
més l’any 2017 on perfeccionar transicions, vestuari i coreografia. A banda de la contorsió, domina la
tècnica de l’equilibri sobre bastons i l’antipodisme.
Artista: Kalle Santeri Pikkuharju, 04/06/2000
Una atracció presentada per J.S. Creations / Jasmine Straga (Austràlia)
www.jasminestraga.com
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Royal Circus Ballet
Ballet
Rússia
Ballarines: Diliara Bikmaeva, 04/10/1988 · Olga Chumakova, 25/10/1983 · Anastasiia Iakimova,
11/05/1988 · Olesya Kondratyeva, 11/02/1989 · Katsiaryna Patapovich, 29/03/1993 · Anna Zevakina,
20/04/1994
Ballarins: Maksim Boshchenko, 03/09/1986 · David Grandts, 20/06/1988 · Andrei Grigorev, 10/05/1978 ·
Iurii Iudanov, 08/03/1988 · Aleksandr Maksimov, 30/03/1990 · Kirill Markov, 20/04/1989
Coreògrafa: Tatiana Shirokova, 28/09/1979
Tècnic: Evgenii Popov, 20/04/1979
Sastressa: Natalia Maximova, 22/10/1992

4.4. Algunes xifres del Festival
3 espectacles diferents
Espectacles Blau, Vermell i Or (Gala de Premiats)
30.884 localitats a la venda
2.206 en cada funció de la Gran Carpa del Recinte Firal
15 membres del jurat
entre els que destaquen els directors dels circs més importants del món
88 artistes de 18 països
Una selecció dels millors artistes que mai han actuat sobre la pista d’un circ europeu
24 atraccions de circ en competició
representant 17 disciplines circenses
35h d’espectacle, 14 funcions
repartides en els 5 dies que durarà el Festival
32 persones d’equip tècnic al servei de l’espectacle
10 trofeus amb els que es recompensarà els millors artistes
300 dies de preparació i viatges
Més de 200.000 quilòmetres realitzats a la recerca dels millors artistes
Més de 300 persones vingudes d’arreu del món pel Festival
200 vols d’avió per artistes, membres del jurat i premsa internacional
2.700 àpats servits per als artistes, jurat i equip tècnic
650 nits reservades en 8 hotels de Girona
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4.5. Activitats paral·leles als espectacles
El Festival del Circ i el seu organitzador, Circus Arts Foundation, reivindiquen aquest espectacle com una
art escènica integrant de la cultura en majúscules. En aquesta línia, al costat de la presentació
d’atraccions de gran qualitat inèdites a Europa, el Festival produeix exposicions, promou conferències i
actuacions fora de la carpa i dóna suport a la investigació a través de publicacions.
Conscients que un veritable Festival és molt més que “una festa major” i que ha d’aportar un pas
endavant al sector que representa, un any més, en aquesta setena edició, el Festival del Circ engloba sota
un mateix programa les diferents activitats paral·leles i actuacions de caire social i/o pedagògic
multiplicant les seves accions.
El programa té tres vessants:
· Des d’un punt de vista pedagògic, quatre funcions específiques per a públic escolar transcorreran sota
la Gran Carpa els matins dels dos primers dies del Festival. Més de 8.000 alumnes de tot Catalunya, i del
sud de França, hi assisteixen preparant prèviament l’activitat a les aules: els valors que emana el circ com
la multiculturalitat, l’esforç i la superació són ben preuats pels mestres. Ells són el públic del futur.
· Seguint l’objectiu de difondre les arts del circ com una part de la nostra cultura, la setena edició
ofereix una dotzena d‘activitats paral·leles i gratuïtes als espectacles: 2 conferències, 4 exposicions,
l’edició de 3 llibres, un concert de música de circ organitzat pel Conservatori, el Concurs d’aparadors
organitzat per Girona Centre eix comercial, els càstings europeus de Cirque du Soleil, a banda dels de
caràcter social apuntades al següent punt.
· Des d’un punt de vista social, el Festival, com a actiu cultural de la ciutat, pretén que la seva màgia
arribi a tothom, a tots els ciutadans, fins i tot a aquells qui, per a les seves condicions particulars, els és
impossible desplaçar-se fins a la Gran Carpa. En aquest sentit, els artistes del Festival enguany oferiran
actuacions especials als interns de la Residència geriàtrica Maria Gay i de l’Hospital Universitari de Girona
Doctor Josep Trueta. Serà durant els dies previs a l’estrena, el 19 i 21 de febrer. Les actuacions fora de la
pista sempre han rebut molt bona acollida pels interns i valorada molt positivament pel personal
encarregats dels centres. A Girona, per a la coordinació de les dues accions hi col·labora activament
l’ONG Xarop Clown.
S’ha fet lliurament de 200 invitacions per a l’estrena: cent als Serveis socials de l’Ajuntament i cent a
Càritas de Girona que les distribuiran entre aquelles famílies que per la seva situació econòmica no poden
adquirir una butaca per a algun dels espectacles i també a altres col·lectius en risc d’exclusió de la ciutat.
Una altra de les novetats d’enguany és que els espectadors tenen la possibilitat d’afegir un euro de
donació al comprar les seves entrades i que tots els infants menors de dos anys que assisteixin al festival
pagaran una entrada simbòlica d’1 euro. La suma íntegra de les dues quantitats es destinarà enguany a
Càritas Girona.
En definitiva, amb ‘Circ per a tots’ la Gran Carpa del Festival es converteix en l’epicentre d’ones
expansives que irradien tota la ciutat de la màgia del circ internacional de qualitat.
Exposicions:
Segells de Circ: filatèlia circense internacional
Col·lecció Circus Arts Foundation – Arxiu Genís Matabosch
Oficina central de Correus a Girona, Avinguda de Ramon Folch, 2
Del 9 al 28 de febrer. Inauguració oficial el dia 9 a les 13.30h
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 20.30h. Dissabte de 9.30 a 13h.
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El Circ de Joan Soler-Jové, pintures i dibuixos
Dual Gallery, Gran Via de Jaume I, 67
Del 15 de febrer al 10 de març. Inauguració oficial el dijous 15 a les 20h
Horari: de dilluns a dissabte d’11 a 13.30h i de 17 a 20h.
‘La magie du Cirque’ de Gaby Cuartero & ‘Llums de Circ’ de Conxi Molons
Médiatheque El Voló, Avenue Léon-Jean Grégory, Le Boulou (França)
Del 5 de febrer al 2 de març
Horari: de dimarts a divendres de 9 a 12h i de 13.30h a 18h. Dissabte de 9 a 13h. Dilluns de 13.30h a 18h
Els artistes de la 7a edició del Festival
Vestíbul del Pavelló Mpal. d’Esports Girona-Fontajau
Del 25 al 31 de desembre 2017
Llibres:
· KERVINIO, Yvon. Figueres 2017 (fotografies). Etel (França): L’Aventure Carto, 2017. 110 pàgines, amb
format 21 x 29 cm.
· BISSAT, Thierry. 6a edició Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres (fotografies). Matisseo,
2017. 112 pàgines, amb format 22 x 22 cm.
· BISSAT, Thierry. Festival Elefant d’Or 2017... autre approche (fotografies). Matisseo, 2017. 112 pàgines,
amb format 22 x 22 cm.
Música:
Conferència / Taller
El pallasso i la música: com els pallassos han fet ús de la música al llarg de la història
a càrrec del carablanca Gensi
Dimecres, 21 de febrer a les 18h
Aula Magna de la Casa de Cultura
Organitza: Conservatori de Música Isaac Albéniz
Concert de música de circ
‘Imaginem Xostakóvitx’
amb la Banda del Conservatori i el carablanca Gensi
Diumenge, 25 de febrer a les 12h
Sala Simfónica de l’Auditori de Girona
Organitza: Conservatori de Música Isaac Albéniz
Varis:
· Emissió del segell efemèride “250 años de Circo – Girona Circus World Capital”
Divendres, 9 de febrer a les 13.30h
Oficina central de Correus a Girona, , Avinguda de Ramon Folch, 2
· Aparadors
Concurs d’aparadors decorats amb motius del Festival del Circ
Del 12 al 25 de febrer
Organitza: Girona Centre Eix Comercial
· Circ per a Tots
Actuacions d’atraccions del Festival a:
Centre geriàtric Maria Gay
Hospital universitari de Girona Doctor Josep Trueta
Amb l’amable coordinació de Xarop Clown
Dilluns 19 i dimecres 21 de febrer
· Càstings d’acròbates de Cirque du Soleil
Dilluns, 26 de febrer Durant tot el dia sota la Gran Carpa del Festival
Organitza: Departament de càsting i desenvolupament internacional de Cirque du Soleil
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5. Informacions d’interès
5.1. Horaris, entrades i paquets
En total es proposen 14 funcions (10 representacions a públic obert i 4 per a públic escolar) sota la Carpa
amb cabuda per a 2.206 espectadors, resultant un aforament total de 30.884 butaques. La bona acollida
del Festival va passar d’una carpa de 1.400 localitats –la del primer any- a l’actual de 2.206 i a multiplicar
el nombre de representacions de 9 a 14, o sigui, d’un aforament total de 12.600 butaques a l’actual que
supera les trenta mil.

La forquilla d’entrades entre els 10 i els 95€ consoliden el Festival com a una de les ofertes artístiques de
major qualitat del país amb uns dels preus d’entrada més econòmics.

Horari de representacions
Dijous, 22 de febrer 2018
Divendres, 23 de febrer 2018
Dissabte, 24 de febrer 2018
Diumenge, 25 de febrer 2018
Dilluns, 26 de febrer 2018

Espectacle Blau: 9.45h, 12.30h (escolars) i 20.30h
Espectacle Vermell: 9.45h, 12.30h (escolars), 17.30h i 21h
Espectacle Blau: 12, 16.30h i 21h
Espectacle Vermell: 11.30h, 16h i 19.30h
Espectacle Or 20.30h

A banda, per a fer encara més accessible el Festival es proposen aquests tres paquets des del mateix
canal de vendes oficial:
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5.2. Compromís social
Per segon any consecutiu, els infants menors de dos anys que no ocupen seient han d’adquirir una
entrada simbòlica a un euro l’import íntegre de la qual es destina a una entitat amb fins socials amb una
especial vinculació a la ciutat. Per l’edició 2018 l’entitat escollida ha estat Caritas Girona. Igualment el
canal de vendes permet afegir un euro solidari en totes les compres que es destina al mateix fi. La
quantitat total recaptada s’anuncia en el transcurs de l’espectacle or, la cloenda del Festival.
D’altra banda, l’organitzador del Festival posa a disposició dels serveis socials 2mallpdf00 invitacions
sense cap càrrec per a les famílies de la ciutat que malauradament viuen unes dificultats econòmiques
que no els permetria costejar-se l’anada al Festival.
D’altres accions de caire social formaran part del programa “Circ per a tots” que penjarà del programa
d’activitats paral·leles al Festival que s’està confeccionant amb diferents agents socials i culturals de la
ciutat i que es compta presentar més endavant.

5.3. Com arribar
L’opció més adequada per als gironins per tal d’arribar al recinte del Festival és a peu, en bicicleta o amb
la línia L11 d’autobús urbà. Pels espectadors de fora de la ciutat es proposen aquestes altres opcions:
- En tren convencional o d’alta velocitat. L’estació es troba a 7 minuts a peu del Camp de Mart.
- En autobús de línia regular. La nova estació de busos es troba al costat de la de l’alta velocitat en
tren.
- En cotxe propi. Per autopista s’aconsella usar la sortida Girona Oest i aprofitar l’ampli
aparcament gratuït del Pavelló de Fontajau i caminar pel pont peatonal que l’uneix amb la
Devesa.
- Moltes ciutats europees estan connectades amb vols amb l’Aeroport Girona – Costa Brava. A
través dels diferents clubs de fans del circ s’està promocionant aquesta manera d’arribar al
Festival.

5.4. Nou cartell 2018
Per quart any, l'equip de creatius de l'estudi de disseny
català Matrioska, liderats per l'argentí Jesús Porra, ha
concebut el cartell del Festival Internacional del Circ
Elefant d'Or. Al damunt d'un cel ennuvolat, propi del
paisatge gironí, alguns dels artistes internacionals
convidats a la popera edició sobrevolen la ciutat de
Girona que mostra part del seu skyline entre els núvols.
El logotip del Festival s'emmarca en una composició
onírica de línies suaus i tons pastel. És el reflex d'un
somni: amb l'arribada del Festival Girona somia amb el
Circ de Qualitat proposat pels millors artistes inèdits a
Europa.
El nou disseny serà objecte d'adaptacions per a
cadascun dels elements gràfics per a la comunicació del
Festival 2018: banderoles, flyers, carpetes, lones,
anuncis, marxandatge, etc.
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5.5. El promotor: Circus Arts Foundation
Circus Arts Foundation, fundació cultural privada sense ànim de lucre, és la organitzadora i promotora del
Festival i, tal com consta en els seus estatuts “té per objecte promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar,
protegir i defensar al territori de l’Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l’espectacle de Circ entès
com art escènica, element lúdic, part integrant de la nostra cultura, paradigma de la multiculturalitat; els
seus artistes, la seva memòria i el seu patrimoni”.
Circus Arts Foundation va obrir a Figueres, per abril 2012, el Centre Internacional d’estudis circenses
sense cap ajut públic ni privat. El Centre acull el major arxiu de documentació història del món del circ a
l’Estat i un dels més importants d’Europa i cada any rep la visita de desenes d’investigadors
internacionals especialistes que troben a l’arxiu els materials per a avançar en les seves recerques
respectives.
El Festival Internacional del Circ –Elefant d’Or- s’ha caracteritzat des dels seus inicis per a una absoluta
transparència administrativa essent un dels rars festivals al país a presentar públicament un detallat
pressupost –tant d’ingressos com de despeses- abans de la celebració de l’esdeveniment i un tancament
econòmic acabat l’esdeveniment: enguany, a només sis dies de la seva finalització.Com preveu la llei de
fundacions de la Generalitat de Catalunya a la que s’acull, Circus Arts Foundation es auditada anualment i
en la seva seu es conserva el detall de tota la seva comptabilitat on es pot corroborar, per exemple: les
peces comptables i justificants de pagament de tots i cadascun dels més de 250 conceptes de despesa de
cada edició del festival, les altes de cadascun dels treballadors, els contractes de tot el personal
subcontractat, els certificats de corrent de pagament a la seguretat social o hisenda o les assegurances de
cadascun dels més de seixanta voluntaris, entre altres documents que certifiquen una gestió neta i
transparent.
L’enorme risc econòmic que assumeix la fundació al tirar endavant el Festival, només es redueix mercès
als resultats que provenen de la perseverant i feixuga tasca de recerca de suports -que va d’un festival a
un altre- i a la venda d’entrades. Circus Arts Foundation és un cas rar de promotor de festival que arrisca
inicialment un 74% del cost de l’esdeveniment i que celebra un festival resultat de multiplicar per 4 les
aportacions públiques, oferint uns preus d’entrada populars i celebrant desenes d’activitats gratuïtes en
paral·lel als espectacles.
A banda del Festival Internacional del Circ, Circus Arts Foundation mena una intensa activitat al llarg de
l’any: catalogació, ampliació i estudi del seu fons documental (el més important en el seu gènere a
l’Estat), recerca i edició de publicacions, direcció del portal de notícies circenses líder en l’àmbit
iberoamericà (www.infocirco.com), comissariat d’exposicions, préstec d’obra, atenció a investigadors en
el seu Centre Internacional d’estudis circenses, desenvolupament de nous projectes, etc. De diferent
naturalesa al Festival, el desembre 2014, la fundació estrenà amb èxit (més de 17.000 espectadors a
cadascuna de les dues edicions viscudes) el Gran Circ de Nadal de Girona seguint així el camí encetat amb
el Festival de difusió del circ de qualitat a través d’espectacles internacionals capaços d’atraure milers
d’espectadors.
Més info a www.CircusArtsFoundation.org

28

6. Contacte premsa
COMÈDIA. Comunicació & Mèdia
www.comedia.cat | @fescomedia
Mariona Gómez · Marc Gall
Tel. 933 10 60 44 · mgomez@comedianet.com
Mòb. 626 63 01 08 (Mariona Gómez)
Mòb. 619 30 76 20 (Marc Gall)

7. Amb el suport de
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