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1. LES 2 DARRERES ATRACCIONS  
 
Completen l’elenc de la 3a edició dues atraccions de gran singularitat:  
 
· La jove contorsionista estatunidenca Jordan Mc Knight 

Aviat farà setze anys que la jove Jordan Mc Knight nasqué a Estats Units. De ben petita 
integrà l’equip nacional americà de gimnàstica rítmica: el ‘Youth National Team’. La seva 
extraordinària flexibilitat la conduí a familiaritzar-se amb l’àmbit de la contorsió en el que avui es 
considerada com una de les grans promeses. Actualment viu a Las Vegas amb els seus pares i 
els seus dos germans grans. 

El seu número suposa una selecció dels exercicis de contorsió de major dificultat 
realitzats per d’altres artistes del gènere esdevenint una veritable antologia de l’art del 
doblegament del cos humà. El seu talent veu de la influencia de contorsionistes com  Georgi 
Tashev, Robert Muraine, Lunga, Lucky, Rich Metiku  o Alina Ruppel. Malgrat la seva curta edat, 
Jordan ha tingut la fortuna de comptar amb algunes de les entrenadores y coreògrafes de major 
renom en l’art de la contorsió: l’australiana Jasmine George, la russa Olga Pikhienko i les 
mongoles Angelique Echimeg i Enkhee Tumendelger. 

Avui Jordan combina els grans trucs de la contorsió moderna en una única atracció i es 
considerada com una de les quatre millors contorsionistes solistes del món amb capacitat 
d’excel·lir en les cinc vessants de la contorsió: ‘Back Bending’, ‘Hand Balancing’, ‘Twisting’, 
‘Front Bending’ i ‘Dislocations’. Aquesta flexibilitat extraordinària fan posible que, més enllà del 
seu número de contorsió, Jordan pugui presentar igualment exercicis a les teles aèries, cercle 
aeri o equilibris amb bastons. 
  
L’excepcional Troupe del Circ Nacional de Pyongyang 
El circ nord coreà troba els seus orígens a mitjans del segle passat: es considera la data del 10 
d’abril de 1952 com a 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 compta amb 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 reeixir una 
prova d’accés on es valoren les seves capacitats físiques. 

El circ és una de les principals activitats culturals i de lleure pels nordcoreans: 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 nordcoreà és reconegut mundialment una de les màximes referències de 
qualitat i com a tal es sovint mereixedor dels primers guardons de festivals internacionals de 
prestigi com els festejats a Monte-Carlo o Wuqiao i ocupa el primer lloc en els programes d’elit 
com els proposats anualment en els circs nadalencs de Stuttgart o Amsterdam. 
  L’atracció que la República Democràtica Popular de Corea del Nord presenta per 
primera vegada a Europa a través del Festival de Figueres ofereix una combinació única en els 
anals de la història del circ: la combinació de la balança russa amb la barra fixa. El número eixí 
per primer cop del seu país el passat mes d’octubre per a participar en el darrer Festival de Circ 
de WuQiao (Xina) on obtingué un Lleó de Plata i on el jurat valorà molt positivament, a banda de 
l’excel·lència de la seva tècnica, la modernitat del vestuari i l’acompanyament musical amb 
cançons composades específicament com la melodia “Tansume” (‘D’un cop’). 



2. COMPOSICIÓ DELS ESPECTACLES  
 
 
Els 24 números del Festival es reparteixen en dos espectacles de selecció, anomenats Blau i 
Vermell, les semifinals, totalment diferents. Vet aquí la composició d’ambdós espectacles per a la 
propera edició del Festival: 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Espectacle Blau 
Dijous, 20 de febrer a les 20.30h 

Dissabte, 22 de febrer a les 12h, 16.30h i 21h 
 

Genís Matabosch, Presentador 
Orquestra de Carmino d’Angelo 

Gran Desfilada amb tots els artistes de 14 països 
 

Flag Circus · diàbolo (Xina) 
Trinh Trà My · teles amb espases (Vietnam) 

Duo Smiles · pallassos (Ucraïna) 
Three’s a Charm · acrobacia (Ucraïna) 

Duo Smiles · pallassos (Ucraïna) 
Ming & Fang · cintes aèries (Xina – EEUU) 
Velasco brothers · acrodance (Filipines) 

Empress · malabars en grup (Rússia) 
Intermedi 

Beyond Destiny · doble portor coreà (Rússia) 
Jordan Mc Knight · contorsió (EEUU) 
Oleg Kulaev · cadena aèria (Rússia) 
Duo Shadows · mà a mà (Rússia) 

Yunann Acrobatic Troupe · màstils i llit elàstic (Xina) 
 

Gran Final amb tots els artistes de l’espectacle 
	  

Espectacle Vermell 
Divendres, 21 de febrer a les 17.30h i 21h 

Diumenge, 23 de febrer a les 11.30h, 16h i 19.30h 
 

Genís Matabosch, Presentador 
Orquestra de Carmino d’Angelo 

Gran Desfilada amb tots els artistes de 14 països 
 

Camila · trapezi (Xile) 
Duo Márquez · equilibri amb escales (Mèxic) 

Pastelito · pallasso (Xile) 
Tatiana Ozhiganova · cintes aèries (Rússia) 

Pastelito · pallasso (Xile) 
Erka · contorsió (Mongòlia) 

Duo Strongman · forçuts (Uzbekistan) 
Yunann Acrobatic Troupe · meteors amb icaris (Xina) 

Intermedi 
Troupe Karpov · funambulisme (Rússia) 

Kai Cao · malabars de rebot (Xina) 
Cristian Gómez · cintes aèries (Argentina) 

Olimpo’s brothers · mà a mà (Brasil) 
National Circus of Pyongyang · balança i barra fixa (DPRK) 
 

Gran Final amb tots els artistes de l’espectacle 
	  



3. PREMIS I JURATS 2014  
 
Alhora que les atraccions circenses convidades actuen davant els espectadors, aquestes estan 
essent puntuades pels membres d’un jurat integrat per importants professionals del món de la 
pista, arribats a Figueres per acomplir la seva tasca.  
 
Els quinze membres del jurat del festival es reparteixen en tres seccions dependent del seu propi 
perfil: el Jurat Oficial, el de la Crítica i el de la Imatge.  
 
Jurat Oficial 
Sota la presidència de Dmitry Ivanov, es reuneixen com Jurat Oficial del Festival diverses 
destacades personalitats del món de la pista: directors d’alguns dels circs i festivals de major 
renom mundial. A ells cinc els correspon la decisió final de l’entrega dels trofeus oficials del 
Festival: els Elefants d’Or, Plata i Bronze, d’inspiració daliniana.  
 

Raoul Gibault (França) · Director del Cirque Medrano i President d’Arena productions 
Dmitry Ivanov (Rússia) · Ministre de Cultura de la República d’Udmurtia i Director del Festival 

de les Arts del Circ de la ciutat d’Izhevsk 
Bruno Laloye (França) · President del Festival des Artistes du Cirque de Saint Paul-lès-Dax 

Sun Lili (Xina) · Directora general de la National Acrobatic Troupe of China 
Thierry Outrilla (França) · Director artístic i d’escena del Moulin Rouge de Paris 

 
 
Jurat i Premi de la Crítica  
Sota el nom de Jurat de la Crítica es reuneixen cinc de les persones més doctes en circ d’arreu 
del món. Investigadors, incansables analistes, redactors de les principals revistes 
especialitzades, historiadors... A ells els correspon el veredicte del Premi de la Crítica.  
 

Leendert Bedijn (Holanda) · Redactor en cap de la revista Circus Photo Magazine 
Alexander Rybkin (Rússia) · Redactor del portal www.ruscircus.ru 
Alessandro Serena (Itàlia) · Redactor en cap de la revista “Circo” 

Donald Stacey (Regne Unit) · Corresponsal de la revista “King Pole” 
Julio Revolledo (Mèxic) · Historiador de circ i professor a la Universitat Mesoamericana de 

Puebla 
 
 
Jurat i Premi de la Imatge  
Una originalitat més del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres és la de donar veu i vot 
a una selecció de cinc dels millors fotògrafs especialitzats en circ del moment. Aquest jurat 
valora principalment la plasticitat i estètica de cada número abans de concedir el Premi de la 
Imatge.  
 

Álvaro Castellano “Villar” (Espanya) 
Bertrand Guay (França) 

Patrick Jehl (França) 
Yvon Kervinio (Rússia) 
Piet-Hein Out (Holanda) 

	  

	  



Premi del Públic  
Al Festival del Circ cadascun del espectadors esdevé membre d’un gran jurat, mercès al targetó 
de vot que se li lliura a l’entrada al recinte i que, un cop omplert amb el nom de la seva atracció 
predilecta, pot dipositar en una de les urnes disposades sota la Carpa Vestíbul.  
 
Premis Especials  
A banda dels premis esmentats, determinades persones i organismes de referència dins el 
sector circense opten per lliurar els seus propis guardons: Premi Carles Navales, Premi Totó, 
Premi Chernov Studios, Premi Docteur Frère, Premi Rosgoscirk, Premi Firebird Productions... 
 
 

4. VINT ACTIVITATS PARAL·LELES I GRATUÏTES  
 
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 conferència i recolza la investigació històrica a través de la publicació de diferents obres. 
 
4.1. CONFERÈNCIES 
s  El Festival del Circ com element de projecció internacional del territori 
a càrrec de Genís Matabosch, director del Festival 
Presentat per Ramon Ramos, president del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 
Dimarts, 14 de gener 2014 a les 20.15h 
Seu social dels Amics del Castell de Sant Ferran 
Organitza: Amics del Castell de Sant Ferran, Amics del Festival del Circ i Circus Arts Foundation 
 
s  Dalí i el Circ 
a càrrec de Josep Playà, periodista i comissari de l’Any Dalí 
Presentat per  
Dijous, 13 de febrer 2014 a les 20.15h 
Teatre Museu Dalí 
Organitza: Amics dels Museus Dalí, Amics del Festival del Circ, Fundació Gala Dalí i Circus Arts 
Foundation 
 
s  El Tresor de Circus Arts Foundation 
 el major arxiu de documentació circense a l’Estat 
a càrrec de Ramon Bech i Genís Matabosch 
Dissabte, 15 de febrer de 2014 a les 20.15h 
Galeria d’Art El Claustre 
Organitza: Circus Arts Foundation 
 
4.2. EXPOSICIONS 
Tresors de Circus Arts Foundation. Selecció de peces 
Galeria d’Art El Claustre. Del 15 al 25 de febrer 
 
Fotografies de Miquel Ribot · Festival del Circ 2013 
Galeria d’Art Dolors Ventós	  

	  



Fotografies de Conxi Molons · Festival del Circ 2012 
Centre Cívic Joaquim Xirau. Del 4 al 27 de febrer 
 
4.3. LLIBRES 
Si en la segona edició del Festival es varen presentar les monografies sobre Los grandes 
carteles de los cines de la Gran Vía y el Teatro Circo Price, Monsieur Loyal i el primer volum de 
la Col·lecció Fotocirco amb imatges d’Alberto Oller, per a la tercera edició es presenten aquests 
CINC NOUS VOLUMS: 
 
· Menéndez, Miguel : El arte circense en Cuba. Colección Javier Sáinz Moreno, nº5. Figueres: 
Circus Arts Foundation, 2014. 218 pàgines, format 20,5 x 22,5 cm. 
 
· Kervinio, Yvon: Figueres 2013 (Photographies). Etel, Aventure Carto, 2013. 64 pàgines, format 
22 x 22 cm. 
 
· AA.VV., Figueres 2012. 1er Festival Internacional del Circ (Photographies). Etel : Aventure 
Carto, 2013. 82 pàgines, format 22 x 22 cm. 
 
· Villar (Collection FotoCirco n.2). Figueres: Circus Arts Foundation, 2014. 120 pàgines, format 
22 x 22 cm. 
 
· Josep Vinyes (Collection FotoCirco n.3). Figueres: Circus Arts Foundation, 2014. 120 pàgines, 
format 22 x 22 cm. 
 

La presentació dels 5 llibres es realitzarà en un acte conjunt el 
Dissabte, 22 de febrer de 2014 a les 10.30h 

a la Biblioteca del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer 
 
4.4. ALTRES 
Fira internacional  de Col·leccionisme circense 
 
Aparadors  
Concurs d’aparadors decorats amb temes de Circ 
Del 15 al 27 de febrer de 2014. 
Col·labora: Associació Comerç Figueres 
 
Hora del Conte 
Biblioteca Carles Fages de Climent 
 “El circ de tots” amb l’Eva González (per a -3 anys). Divendres 21 de febrer a les 18h  
“Pallassa a la pista” amb la pallassa La Bleda (per a +3 anys). Dissabte, 22 de febrer a les 11h  
 

 

www.festivaldelcirc.com 

Per a més informació i material gràfic click AQUÍ o a 
www.comedia.cat/es/comediateca/festival-internacional-del-circ-ciutat-de-figueres 

  
Contacte Premsa 

Comedia, Comunicació & Media 
Marc Gall – Nora Farrés. Telf: (34) 680 168 217 e-mail: nfarres@comedianet.com 


