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BREACH
DOSSIER ARTÍSTIC

"Breach és una crida a la reflexió col·lectiva
sobre les violències masclistes i sexuals, a
través d’un llenguatge sonor i de moviment.
Espectacle en creació dirigit a un públic adult,
tant per a sala com per a espais no
convencionals."

T R A J E C T Ò R I A  D E  L A  C OM P AN Y I A

SOM NOISE és una companyia emergent de circ contemporani amb base a Barcelona,

establerta en un circuit europeu consolidat i projectada internacionalment. Els seus
partners són la plataforma europea CircusNext+, la cooperativa cultural La Bonita, La
Central del Circ, La Lleialtat Santsenca i l’Auditori de Sant Martí
 

Està integrada per un nucli de 3 persones –Thais Julià, Matías Muñoz i Vivian Friedrich-

amb un teixit de 8 col·laboradores i sumant un total de 4 nacionalitats. El treball en equip
és un eix vertebrador que dóna solidesa i identitat al projecte.

 

La companyia es crea al setembre del 2017 quan el Mati i la Thais s’uneixen per explorar
juntes el diàleg entre la música i el moviment, entorn conceptes i materials escènics de
temàtica feminista proposats per la Thais. L’impuls d’aquesta col·laboració és la sintonia
artística entre elles creada en un projecte de quartet musical - que comparteixen en el
moment. A principis de 2018 la Vivian col·labora amb Som Noise per primera vegada, fent-
ho com a mirada externa sobre la peça de petit format No En Va. Finalment, al maig del
mateix any s’integra definitivament a l’equip com a dramaturga i directora de Breach.

 

La fase actual és el segon any de creació de la peça amb l’estrena prevista al Juny 2020.

Breach té un compromís social fort essent una crida a la reflexió col·lectiva sobre les
violències sexuals i masclistes. El seu llenguatge és provocador, singular i multidisciplinari,
i inclou la música en viu, la corda llisa, la performance, la dansa, el teatre físic i la
instal·lació.

 

Se n’han realitzat diverses mostres del treball en procés: Ateneu 9Barris (Dobles Sessió de
Circ), La Central del Circ (Extended Performance), Berlin Circus Festival, Auditori de Sant
Martí i Festival Presente-Futuro (Palermo, Sicília), en el qual la cia. va rebre una menció
especial per la interpretació de la Thais.

 

El novembre 2019 Breach és presentat a Circostrada Network (Spanish Case, Santander).
 

Més informació sobre la companyia:

www.ciasomnoise.com

http://www.ciasomnoise.com/
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FITXA  ARTÍSTICA

Autoria: Vivian Friedrich (DE), Matías Muñoz (ARG) & Thais
Julià (CAT)

 

Disciplines: Corda llisa, música en viu (bateria elèctrica i
paisatges sonors), performance (maicena amb aigua), teatre

físic i dansa.

 

Interpretació: Thais Julià & Matías Muñoz
 

Direcció i dramatúrgia: Vivian Friedrich
 

Comunicació: Thais Julià
 

Suport a la recerca de moviment: Marc Vilajuana
 

Vestuari: Paula Arenas, Aida Almacellas & Laura Aragón
 

Escenografia: Yaiza Ares & Laura Aragón
 

Suport a la direcció i dramatúrgia: Rafa Ibáñez
 

Disseny gràfic: Matías Muñoz
 

Producció: La Bonita
 

Visuals: Manel Buch, Clara Pedrol & Irene Prada
 

Residències: La Grainerie (FR), Cirqueon (Plum Yard, CZ), La
Central del Circ (Programa Suport a la creació), Lleialtat

Santsenca (Bcn), Auditori Sant Martí (Bcn).
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SINOPSI

[Breach (n): violació o infracció d’una norma o llei; ruptura en una relació; esquerda,

fissura, bretxa. (vt) Acte d’emergir a la superfície.]

 

Ella és humil i submisa.

Ella és forta i a vegades li agrada que la dominin en el sexe.

Ella no ha pogut dir que no.

 

Ella no va dir res perquè sentia molta vergonya, ella es sentia culpable, ella no sap
si realment la violaren o abusaren.

 

Un crit en silenci i un record en estat d’espera. I qui són ells?

 

Comencem a parlar.

"A través d’un llenguatge sonor i de moviment, SOM NOISE convida al públic a un espai d’ambigüitat entre el plaer i el dolor, l’erotisme i la violència i la
submissió i l’empoderament, per a arribar a un diàleg sobre els casos d’abús i de violències masclistes."
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I N T E N C I Ó

Documentació: trobades personals amb dones que han patit violències masclistes,

entrevistes amb professionals de l’àmbit social (psicòlogues, treballadores socials),

obres artístiques que han abordat la temàtica i bibliografia científico-social.
Participació activa de les persones-públic durant l’experiència escènica. L’escenografia
preveu una penetració abstracta a l’interior del cos d’una dona que es rebel·la per
sorpresa un cop hi has entrat. La maicena estarà disponible per ser tocada, per
embrutar, perquè puguis escollir fer-ho o no.

Taller, com a conseqüència de l’obra. Pot succeir tant després d’ella com en un marc no
escènic al voltant de la temàtica (institucions i entitats vinculades, centres educatius,

etc). Es tracta d’una activitat per experimentar amb el propi cos i els cossos presents
entorn l’univers creatiu de la peça i per arribar a un debat sobre la temàtica.

Quan, una mà que toca s’esdevé en una mà que abusa? Perquè una dona sent vergonya i
culpa després d’haver estat abusada? Com es sosté la co-dependència en una relació de
maltractament?
 

El nostre objectiu és abordar i afrontar les violències masclistes i sexuals mitjançant el
llenguatge del circ contemporani. Volem generar un espai de reflexió individual i
col·lectiu sobre una realitat que, tot i formar part de moltes primeres línies polítiques i
mediàtiques en l’actualitat, segueix arrelada i invisibilitzada. Les violències masclistes són
altament diverses i complexes i formen part de gairebé totes les cultures del nostre
planeta; per tant, partim de que en som totes responsables. Davant d’aquesta postura i
del fet que la violència sol perpetuar la violència optem per un llenguatge artístic que
sigui expositiu i, sobretot, transformador.
 

Amb Breach ens sumem al context actual d’expansió dels moviments feministes,

aprofitant-ne la força i amb la determinació de mantenir la legitimitat i l’honestedat, i en
conseqüència la qualitat artística. Aquests valors estan vius perquè entenem Breach més
com deure social que no pas com una peça de circ que circula pel mercat. Necessitem
que la peça sigui part del teixit social que sosté aquest procés d’eradicació de les
violències masclistes, i ho fem de la següent manera:

 

 

http://www.ciasomnoise.com/


 

I quin és el TO?

Volem abordar la qüestió amb respecte i delicadesa, però també amb força i
contundència. L’impacte buscat és engendrar o avivar la força individual i col·lectiva per
continuar actuant.
 

Més que donar respostes, llancem preguntes. Breach ofereix una plataforma d’ambigüitat
per a avaluar la situació amb sentit crític i amb l’objectiu de reforçar la consciència sobre
la necessitat de diàleg i d’assumir responsabilitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circ com a espai d’experimentació i de llibertat, com a eina per a arriscar. Poder de
desprendre’ns d’ideals opressius de classe, raça, gènere; poder de desobeir normatives,

polítiques emmotlladores. Una oportunitat per assajar, potser noves maneres de
relacionar-nos, que finalment ens agradin, que finalment creem nous vincles a la
comunitat. Un espai d’humanitat, d’utopia i de transformació.

 

Ens despullem. Som humanes en un engranatge d’absurds i hostilitats, món hostil on
també però hi sabem trobar bellesa i poesia. En el nu existim, escrivim; s’alliberen
metàfores contingudes, refresquem l’aire que ens manté éssers, compartim amb les
persones que s’apropen al circ contemporani per deixar-nos tocar, de manera conscient, o
no.
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http://www.ciasomnoise.com/
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ESPAI ESCÈNIC

La peça està pensada per a espais íntims, tant per a sala (aforament orientatiu 50-250
persones) com per a espais no convencionals (tipus naus industrials, estacions de tren o

carrers sense sortida).

 

Espai escènic frontal o de 180º
 

Imprescindibles una bona sonorització i una alçada mínima de 6 metres amb un diàmetre
mínim al voltant del punt d’ancoratge de la corda de 5m.

 

 

Informació detallada al rider tècnic de la peça.

 

LINK: Rider

MÚSICA

La música de la peça està composada tant per MatÍas Muñoz com per la pròpia companyia i
té un pes importat en la dramatúrgia.

 

Els paisatges sonors neixen de la rítmica, la melodia, les textures, els records, la loop, la
improvització, la fusió amb l’escena, els conceptes, etc.

 

La música és una de les maneres que tenim d’escriure la dramatúrgia, d’obrir portes, nous
mons possibles. Una bateria, un sintetitzador de pads i una loopera creen aquest univers.

 

 

Mostra de l’estetica sonora de Breach
https://vimeo.com/374100721

https://drive.google.com/open?id=1q8byWFwGbE_UT2k695pDQHuWjRyyCwT8
https://vimeo.com/374100721
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D R AMA T Ú R G I A ,  C O - A U T O R I A  I  C R E A C I Ó

Breach sorgeix d’un procés de co-autoria. L’autoria de circ es defineix com la singularitat de la seva expressió utilitzant la tècnica de
manera que transmeti contingut a través de la seva forma.

 

La dramatúrgia és a càrrec de Vivian Friedrich. La seva funció és entrellaçar i sintetitzar els continguts generats, composant i creant
espais de “pensar juntes” per a crear un univers comú. Es genera una consciència sobre els diferents aspectes que poden influir la lectura,

s’analitza el significat semiòtic i l’efecte d’una acció o d’un material escènic i es pot donar informació de transfons.

 

L’escriptura de la peça es realitza en paral·lel a la creació, tant en fases de sala com d’entre residències, com un metabolisme que
absorbeix i retorna impulsos processats cap a les diferents esferes creatives (vestuari, escenografia, tècnica de circ, composició musical)
perquè finalment es fusionin en una de sola.

 

Quan un tacte eròtic passa a ser violent?
I les membranes permeables entre el fàstic i el plaer... el casament i la mort, el sadomasoquisme i els ritus religiosos, el naixement i la
destrucció, la purificació i l’embrutar-se, el maltractament i la companyia?

 

L’escriptura de Breach evoca el qüestionament dels continguts, impulsa a re-avaluar les situacions viscudes com un leitmotiv. Aquesta
cadència es sosté en un marc d’ambigüitat ben definida, amb un llenguatge no explícit i amb eclosions de simbologia.

 

El treball escènic parteix de la dimensió física, del real per després entrar en un imaginari, a l’absurd o a una transformació de la realitat.
Les sensacions físiques explorades han estat cultivades en el treball de camp. S’investiga l’impacte de la tècnica de circ, el potencial
sensorial i els seus límits, indagant en la fiscalitat del moviment i en el joc amb l’objecte, l’altre cos els diferents espais en escena.

 

Es busca l’essència de cada escena enlloc de coreografiar cada moviment, deixant espai així per a la transformació, que la sensació real
impregni tot l’espai escènic i convidi a les persones-públic a respirar a temps verídic amb l’experiència que estan vivint. El coreògraf i
ballarí Marc Vilajuana ofereix un recolzament per aprofundir en les qualitats de moviment del cos.

 

Més informació
Vivian Friedrich: vivianfriedrich.info
Marc Vilajuana: marcvilajuana.wordpress.com
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ESCENOGRAFIA

Creada per Yaiza Ares en col·laboració amb Laura Aragón.

 

L’escenografia pretén enaltir la proposta del projecte, molt
visceral, provocadora i amb una aposta molt clara. L’espai escènic
contribueix a aquesta provocació, a aquesta voluntat més visceral
que neix de les emocions.

 

El punt de partida del desenvolupament espacial neix de la
intenció de l’espectacle que es reflexa en el propi nom Breach,

associat a l’incompliment, la insubmissió, com una bretxa que
allibera una caixa de pandora d’emocions amb un fort contingut
sexual, de rebel·lió, de repressió, culpabilitat, rols de poder i
càrrega social molt associada a la religió. Alhora la intenció és
materialitzar aquestes emocions en un espai atemporal, orgànic,

quasi com si es tractés de l’interior del propi cos on es
desencadena tot.
 

Més informació sobre el treball de l’escenògrafa:

www.yaizaares.com

http://www.yaizaares.com/
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VESTUARI

Creat en col·laboració amb ESDAP & La Llotja Bcn
(Aida Almacellas i Paula Arenas amb el suport de
Laura Aragón).

 

El vestuari sorgeix en un procés de materialitzar
les emocions de l’obra. Envoltar als personatges de
la seva pròpia essència per arribar al públic
mitjançant estímuls visuals basats en textures,

formes i colors.

 

Per a Thais es treballa el poder del color taronja en
tipus de teixits que simulin la pròpia pell per parlar
el visceral de la seva lluita.

 

El vestuari de Mati, en canvi, simula una figura més
abstracta: una despersonalització del dolor, un
sentiment de culpa, a través d’una paleta que
deriva de tons crema fins a la puresa del blanc i
amb un joc de capes que es poden desprendre.



Pàgina web:

www.ciasomnoise.com
 

Instagram:

www.instagram.com/som_noise
 

Facebook:

www.facebook.com/CiaSomNoise/?ref=bookmarks
 

Vimeo:

https://vimeo.com/user92047142
 

MA T E R I A L  G R À F I C
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Teaser mostra WIP a La Central del Circ:

https://vimeo.com/320714894

 

Vídeo complet mostra WIP a La Central del Circ (nov 18):

https://drive.google.com/open?id=1OokeWffd1z1crb2C_JyHNRFm4kGCvTSm

 

Teaser  No En Va (1minut) :

https://vimeo.com/320714475

MA T E R I A L  A U D I O V I S U A L

Thais Julià 

+34 646183443

C ON T A C T E
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AMB  E L  S U P O R T  D E


