


it is what 

it is

- Frank Stella -

Despendre’s 
Deixar brotar la realitat.
El joc mínim. La connexió màxima de dos fragments.
El present que es transforma en un joc d’anada i tornada.
La pell que s’esvaeix a cada cercle
La impostura que desapareix, inevitablement a cada paraula
La bellesa és mentida
Ja no hi ha ficcions, només presències
Ja no hi ha actuació, només veritat.

Circ Minimalista.
Creiem que en la senzillesa està l’essència i l’oportunitat de sen-
tir més àmpliament tot el que no es veu.
L’acció senzilla és, per a nosaltres, la lupa de les sensacions.
Un espectacle que, amb la seva aparent simplicitat, ens apropa a 
la complexitat de l’acceptació d’un mateix.
Simple, poètic, profund.



Simplicity of 

shape does 

not necessari-

ly equate with 

simplicity of 

experience

Mentir lo Mínimo és un projecte conceptual que gira entorn del minimalis-
me. Hem traspassat els processos creatius d’una obra plàstica o escultòrica 
minimalista a un espectacle en viu, a una performance.

Cap element és aleatori i cap element és innecessari.

El moviment minimalista neix com una contra-proposta a un art purament 
decoratiu i posa l’accent en l’experiència de el públic amb l’obra i alhora, és 
la mirada i l’acció de el públic la que completa l’obra.
De la mateixa manera que en les escultures minimalistes, aquesta creació 
no està complerta sense la mirada d’el públic, sense la seva 
presència

És un espectacle que, com les obres minimalistes, no té missatge. Simplement 
és el que és i depèn de qui ho miri significarà una o una altra cosa, perquè 
l’obra no depèn de l’artista, sinó dels ulls que ho miren.

- Robert Morris -



- Marcel Duchamp -

Je crois sincerement 

que le tableau est au-

tant fait par le regar-

deur que par l'artiste

El tema és la vostra presència, la nostra presència. El subjecte son els cossos de tots els presents.
Ens questionem alò que està considerat socialment com a “defecte estètic” i ens preguntem 

sobre tots els que som “outsiders” d’aquest cànin de “bellesa”, que som la majoria de la 
població.

Parlem sobre el cos propi , el mostrem sense trampes, sense filtres 
i sense artifici

A vegades convertim la incapacitat en bellesa (segons el nostre parer) i a 
vegades convertim la bellesa fràgil, que és l’instant, en tensió.

Mentir lo mínimo és un espectacle que busca desfer-se 
de tot allò que no és necessari i parla del viatge d’aquests 

tres cossos que hi ha a escena: dona, home i bicicleta, i de 
com es van desfent de les seves pròpies capes per arribar a 

l’essència, al mínim.
I, què és el mínim? El mínim és el cos propi en el que 

habitem i la relació que tens amb ell. T’agrada? És 
còmode? El canviaries?

A través del nostre cos, confrontem 
el públic amb el seu cos, amb el seu 

pes, amb la seva integritat, amb la seva 
capacitat, amb la seva condició.

Aquesta confrontació del pú-
blic amb el seu cos, es gene-

ra a partir de la fragilitat, de 
l’equilibri i de la conscièn-

cia de que, en qualse-
vol moment, aquest 

equilibri es pot 
trencar.



La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus 

rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien a retirer

- Antoine de Saint-Exupéry -



ART IT'S NOT SUPPOSED TO 

BE COMFORTABLE

- Richard Serra -

La dramatúrgia és,un sol concepte portat fins al seu límit: Reduir l’espai.

L’ocupació de l’espai i les diferents formes de fer-ho, són les 
que condueixen al públic en aquest viatge sensitiu i emocio-
nal.

Al generar diferents formes espacials, es creen atmosferes que travessen 
a l’espectador segons les seves vivències, així doncs, és un espectacle 
que deixa una empremta diferent i una interpretació genuï-
na en cada persona present.

Aquesta reducció i aquests canvis també generen l’adaptació de la tècnica 
de circ a noves formes, ritmes, colors i dinàmiques. Permetent, d’aquesta 
manera, que cada espectador tingui una interpretació pròpia segons la 
seva experiència viscuda.



less

is

more
- Mies van der Rohe -
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Itàs not just about portraying the world 

anymore. Itàs about changing it. 

The aim is not to depict the real, 

but to make the representation 

itself real.

- Gent's Manifesto - 
MILO RAUS


