
Un espai per pensar i practicar la dramatúrgia circense 
Un espai per pensar i practicar la creació circense
Un espai per pensar i practicar el circ contemporani



ICCAR
ICCAR és un projecte de formació continuada per a
artistes de circ que aquest curs 2022-2023 celebra la seva
primera fase. ICCAR no és ni una escola ni un workshop
efímer, sinó que ofereix un programa de formació artística
per a professionals que vulguin confrontar les seves
intuïcions i visions artístiques amb les mirades còmplices,
les pràctiques i el savoir-faire de diferents creadors i
creadores per a qui la investigació i la creació són
inseparables.
ICCAR vol ser un espai-temps en el qual els professionals
de la creació de circ puguin buscar, experimentar i
dialogar des de la pràctica al llarg de diversos mesos. Un
espai-temps on qüestionar(-se) i buscar-(se) entorn de
diferents qüestions relatives a la creació d’un espectacle
de circ.



CURS PILOT 2022-2023

Descripció general

•Temporalitat: de setembre – octubre 2022 a maig 2023

•Format: Una sèrie de 6 mòduls de 15 dies de durada cada un. Cada mòdul 
conté: un laboratori amb artistes-formadors europeus i activitats artístiques 
obertes complementàries.

•Professorat: Destacats artistes d’àmbit internacional

•Contingut: cada mòdul permetrà abordar aspectes formals i semàntics de la
creació de circ a través de la investigació física i de qüestions dramatúrgiques
amb un focus pluridisciplinari. Es posarà especial atenció en els elements que
constitueixen la base de l’escriptura del circ actual: l’artista en escena, l’espai
escènic, la relació amb l’objecte/aparell, la música, el disseny de llums, el
vestuari etc.

•Cada laboratori constarà de dues parts:
◦ una part d’estudi amb el professor o professora
◦ una part d’investigació personal o en grup guiada pel professor/a

•Cada mòdul finalitzarà amb la presentació d’una mostra oberta del treballat 
realitzat durant el laboratori.

•El cicle es tancarà amb un taller de creació final de 15 dies de durada. La 
peça que en resulti serà presentada en diferents espais escénics de Mallorca. 



FORMACIÓ CONTINUADA EN LES ARTS DEL CIRC
Aquest programa pot sofrir alguns canvis durant aquest mes*



Objectius del laboratori:

- Proporcionar als i les alumnes eines metodològiques 
que puguin incorporar a la seva pràctica circense diària.

- Activar la creativitat i desenvolupar la capacitat de
generar diferents propostes i enfocaments al voltant d’una
mateixa idea de partida.

Activitats obertes complementàries:

- Projecció de Le Vide de Fragan Gehlker en presència de 
l’autor 8/10/22.
- Dilluns amb Marta Barceló: “Com escriure un text dramàtic 
per a circ” 10/10/22.
- Conferència de Jean-Michel Guy ”L’estètica del circ 
contemporani" 12/10/22.
- Excursió en clau artística per a conèixer l’entorn. 

PART 1: Roberto Magro
3 -7 Octubre 2022
Quin mètode feim servir per a una pràctica creativa 
diària?

PART 2: Jean-Michel Guy
10 -14 Octubre 2022
Variacions del sentit a partir d’una frase.

MOSTRA OBERTA
15 Octubre 2022

MÒDUL 1

TRADUCCIÓ I TRANSFORMACIONS DEL 
VOCABULARI CIRCENSE A PARTIR D’UN 
CONCEPTE I D’UNA PROPOSTA TEMÀTICA



Objectius del laboratori:

- Mitjançant diferents enfocaments i mètodes, fer del 
moviment un motor creatiu per a cada alumne/a en la seva 
relació amb els altres i per a un estudi d’un possible 
llenguatge  corporal, inspirat del moviment i aplicat a la 
tècnica circense.

Activitats obertes complementàries:

- Trobada amb Marc Olivé, Mercat de les Flors (Barcelona)
9/11/22.
- Projecció Homeland de Roberto Olivan en presència de
l’autor 11/11/22.
- Dilluns amb Biel Jordà 14/11/22.
- Trobada amb Milan Herich 16/11/22.
- Excursió en clau artística per a conèixer l'entorn.

PART 1:
Matins: Lali Ayguadé
7-9 novembre 2022
De la gravetat a la lleugeresa

Tardes: Natalia Pieczcuro
7-9 novembre 2022
No segueixis cap protocol, demana creativitat.

PART 2: Milan Herich
14-18 novembre 2022
Moure's a través del joc

MOSTRA OBERTA
19 Novembre 2022

MÒDUL 2 

EL MOVIMENT COM A INSPIRACIÓ PER A 
DIFERENTS REACCIONS AMB EL PROPI 
OBJECTE ESCÈNIC



Objectius del laboratori:

- Permetre als i les estudiants conèixer millor els elements
que són part integrant de l’escriptura d’un espectacle.

-Proporcionar recursos creatius amb aquests elements.

Activitats obertes complementàries:

- Projecció d' A new old story i Tempo fragile, en presència del
compositor Simon Thierrée 13/1/23.
- Dilluns amb Marta Barceló 16/1/2023.
-Conferència de Roberto Magro i Thomas Bourreau
"L'univers de l'espectacle". 11/1/2023
- Excursió en clau artística per a conéixer l'entorn.

PART 1: Simón Thierrée i Roberto Magro

9-13 gener 2023

El moviment musical.

PART 2: Thomas Bourreau i Roberto Magro

16-20 gener 2023
La llum i el seu valor dramatúrgic.

MOSTRA OBERTA
20 Gener 2023

MÒDUL 3 

MÚSICA I LLUMS, DOS PARTNERS
FONAMENTALS EN LA CREACIÓ DE 
L’ESDEVENIMENT ESCÈNIC I D’UN UNIVERS 
COHERENT



Objectius del laboratori:

- Estructurar els esdeveniments escènics en relació a
l'evolució del subjecte

- Definir tots els elements que caracteritzen el subjecte

Activitats obertes complementàries:

-Trobada amb Juliette Beaume "La producció d'un
espectacle de circ" 22/3/23
-Dilluns amb Biel Jordà 27/3/23
-Excursió en clau artística per conèixer l’entorn

Roberto Magro
20- 31 març 2023
Des d'allò abstracte fins a allò concret: com formular un 
projecte escènic.

MOSTRA OBERTA
1 i 2 d'abril 2023 - FESTIVAL INACABADO

MÒDUL 4

L'INVISIBLE I EL SEU PODER EVOCATIU: QUIN 
LLOC OCUPA A LA CONSTRUCCIÓ DELS 
EFECTES QUE VULL CREAR A L'ESPECTADOR?



Objectius del laboratori:

- Permetre als estudiants conèixer millor elements que
són part integrant de l’escriptura d’un espectacle.

-Proporcionar-los recursos creatius amb aquests
elements.

Activitats obertes complementàries:

-Trobada amb Andrea Cruz 19/4/23.
-Projecció de La Cosa de Claudio Stellato, en presència de
l'autor 19/4/23
-Dilluns amb Biel Jordà 24/4/23.
-Excursió en clau artística per conèixer l’entorn

Claudio Stellato
17- 28 abril 2023
L’objecte extra-quotidià.

Nathalie Maufroy
17- 28 abril 2023
El vestuari extra-quotidià.

MOSTRA OBERTA
29 abril 2023

MÒDUL 5

EL VALOR SIMBÒLIC DE L’OBJECTE CIRCENSE: 
EL SEU ÚS EXTRA-QUOTIDIÀ I LA SEVA 
RELACIÓ AMB EL VESTUARI I ELS ELEMENTS 
ESCENOGRÀFICS



Objectius del laboratori:

- Posar en pràctica a través de la creació d’un espectacle
tots els conceptes abordats i les eines desenvolupades
durant els altres mòduls.

-Connectar amb els espectadors/es dels espais i apropar-
los al circ de creació.

Activitats obertes complementàries:

-Projecció de The Baroque Opera en presència de l'autor
Peter Forman 12/05/2023.

Representacions de l'espectacles a diferents espais de Mallorca

Teatre Principal (i altres equipaments per confirmar).
Dates: 22-27de maig.

8-21 maig 2023

DIRECTORS: Peter Forman i Roberto Magro

PRESENTACIÓ FINAL: 
Peter Forman i Roberto Magro

20-21 maig 2023

MÒDUL 6 

CREACIÓ FINAL



ACTIVITATS OBERTES COMPLEMENTÀRIES

Estan integrades dins dels 6 mòduls de formació; proposarem activitats de pensament,
coneixement i sensibilització sobre circ de creació:

Cicle anual de conferències:
En estreta col·laboració amb altres esdeveniments relacionats amb les arts escèniques a Mallorca
(programacions, festivals, etc ).

Els dilluns amb:
Estudi del text dramàtic en l’obra de circ.

Amb Marta Barceló: elaboració d’un text a partir d’una idea original..
Amb Biel Jordà: adaptació d’un text existent a l’escena.

Càpsules del temps:
Presentació i projecció d’espectacles de circ emblemàtics de les darreres dècades en presència

dels seus autors/es, conscienciar els i les estudiants i altres artistes de circ de l’existència d’un
repertori europeu de circ de creació.

Entenem per repertori obres de referència destinades a transcendir el temps.: el repertori té una
funció documental i patrimonial fonamental per a treballar qüestions artístiques, estètiques i
formals.

Excursions en clau artística per a conèixer l'entorn:
Descoberta i exploració de racons i pobles de Mallorca amb trobades amb diferents persones tot

posant l’atenció amb les potencialitats dels espais naturals i urbans per a la creació artística.



ICCAR

COSTOS

▸ El cost del programa de formació complet és
de 3000.00€.

▸ Cada alumne/a es farà càrrec del seu
allotjament i manutenció així com dels seus
trasllats cap i des de Mallorca per assistir a la 
formació.

▸ L'equip d' ICCAR pot donar suport als i les  
alumnes en la recerca dels seus allotjaments.

▸ Un cop sel·leccionats/des, s’ha de formalitzar el 
registre amb el pagament d'un 30% del total 
del cost de la formació.



COL·LABORADORS


