"Mobil", un espectacle íntim, de circ teatral per als més petits
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El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que aquest dissabte 23 de
novembre arriba a Formentera Mobil, un espectacle familiar de circ de la companyia La Güasa.
L’obra teatral, adreçada al públic familiar i a infants a partir de 4 anys, es podrà veure a les
18.00 h a la Sala de Cultura (Cinema). El preu de l’entrada és 5 euros per infant, l’entrada pels
adults és gratuïta.

Mobil és un espectacle que de fragilitat, desequilibri i tensió, és la història d'un home senzill i
una màquina complexa. Es tracta d'un solo íntim de circ-teatre d'objectes, sense text, on
l'actor-malabarista desenvolupa l'especialitat de pilotes de bot viatjant a través del clown i
interactuant amb una escenografia viva i activa.

El 90% del material emprat és reciclat i consta de diferents mecanismes que reaccionen en
cadena. Es crea un ambient d'expectació entre el públic, a més a més de múltiples i diverses
situacions en escena.

Mobil ha set guardonada amb diversos premis, entre ells: Premi FETEN 2014 a la millor
direcció, Premi ACA al millor espectacle individual, Premi ACA a la millor escenografia.
L’espectacle s’inclou dins el cicle de l’Illa a Escena que impulsa el Consell de Formentera i
arriba de la mà del programa Platea que impulsa el Ministeri de Cultura.

LA COMPANYIA: La Güasa Circ Teatre

Des de Còrdova arriba la companyia La Güasa amb l'espectacle més preparat i elaborat a
consciència de tota la seva trajectòria. Un treball de recerca d'anys, en el qual l'objecte, la
màquina i l'home tenen un pes similar. Adrien Batiot i José Luis Ruiz han elaborat una
minuciosa escenografia sota la direcció de Pepa Gil. Conegut pel seu aire desenfadat i per la
seva tècnica malabarista d'espectacles anteriors, el Belga s'enfronta ara a un gran repte
artístic: un espectacle unipersonal i íntim en el qual tot ha de funcionar amb la precisió d'un
rellotge, on la manipulació d'objectes i pes de l'escenografia s'equilibra amb la sensibilitat i
emoció de l'art en viu i la sorpresa de la tècnica circense, tot això acompanyat per pinzellades
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d'humor.
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