


Balé no ar ... Borboletas gêmeas,

duas vezes brancas

se encontram e cruzam.

-Haiku de Matsuo Basho-
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CIA. BOOL- Trajectória /Projeto AVUA

Bool é o nome que nos representa como coletivo

artístico. Boris Ribas, artista de circo e Olga Lladó,

bailarina de dança contemporânea.

Nossa linha de trabalho começa com a dança e o circo

como base para usá-lo e fundi-lo na manipulação direta de

objetos. No caso do espetáculo AVUA, são objetos

inspirados no mundo das borboletas e seu voo, criando uma poesia visual 

junto com a música ao vivo.

Trabalhamos juntos desde 2015 para apresentar a AVUA no festival "SESI Bonecos do

Mundo", em Belo Horizonte (Brasil), em junho de 2016, dirigidos por Marcos Caetano

Ribas do Grupo Contadores de Histórias de Paraty.

Desde então, continuamos trabalhando para criar o espetáculo e incorporar a música

ao vivo, interpretada por Pepi Izquierdo, que entrou no projeto em setembro de 2017

quando apresentamos no Festival “Micrômetro” em Santa Susana Espanha, um

fragmento do espetáculo de cerca de 15 minutos.

O espetáculo foi desenvolvido primeiro em Cronopis uma antiga fabrica têxtil que

atualmente funciona como cooperativa artística bastante interessante na Espanha, e

finalmente em Roca Umbert também na Espanha, onde ganhamos um edital do estado

para acabar de desenvolver o projeto. A partir daqui temos trabalhado com Martí

Torras e Fàtima Campos, que dirigiram essa etapa do processo.

* Oferecemos oficinas para escolas e para pessoas que trabalham em artes cênicas. São

oficinas focadas em movimento, acrobacias, manipulação e composição coreográfica.



FIXA ARTÍSTICA 

 Espetáculo: AVUA

 Cia: BOOL

 Gênero: Poesia visual -Multidisciplinar

 (dança, equilíbrios, duo acrobático, manipulação, música ao vivo)

 Criação e interpretação: Boris Ribas i Olga Lladó

 Música (ao vivo): Pepi Izquierdo

 Assessoramento de direção: Martí Torras Mayneris e

 Fàtima Campos

 Ilustrações: Mariona Sisteré Tolosa

 Duração: Espetáculo inteiro - 45 minutos aprox

 Clips: https://vimeo.com/394921948 -  

https://vimeo.com/405361348

  

 Web: https://circdansa.wordpress.com/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks

 Instagram: https://www.instagram.com/avuabool/

 SINOPSE 

AVUA é um espetaculo multidisciplinar para todos os públicos que percorre diferentes campos das artes 

cenicas. É poesia em movimento, física e delicada, acompanhada de música ao vivo e inspirada no universo 

das borboletas, seu voo e sua beleza. AVUA, é uma maneira quase certa, infantil, de dizer que voa, um voo 

impreciso como o de uma borboleta, delicado e bonito, como uma flor voadora, elas, as borboletas, podem 

pousar em pedras e flores sem machucar as asas. AVUA ... nos mergulha em um sonho ... Um sonho tão 

real, que não sabemos ao certo se éramos borboletas sonhando ser pessoas ou pessoas sonhando ser 

borboletas, onde o melhor presente que oferecemos ao mundo é o de nossa própria transformação

https://vimeo.com/394921948
https://www.instagram.com/avuabool/
https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks
https://circdansa.wordpress.com/
https://vimeo.com/405361348


INTEGRANTES 

BORIS CAETANO RIBAS     

Nascido em 08/07/1974 em Hoorn Holland, é um versátil artista de circo. Formado na

Escola Nacional de Circo do Rio de Janeiro, ele se especializou em trapézio.

Viajou para a Argentina, América do Norte e Brasil, trabalhando com a "Intrépida

Trupe".

Por sua conta, ele foi para o Chile dar aulas de trapézio, acrobacia e palhaço.

Em 2002, foi para a Europa, e como trapezista trabalhou na França, na trupe "Tout Fou

to Fly", na Espanha, ele esteve no circo Raluy e realizou 8 temporadas no circo CRIC de

Barcelona.

Criou a companhia Circ Los, com quem atuou nos últimos 8 anos na Espanha, França,

Brasil e Estados Unidos com os espetáculos Cabaret Parodia, Xarivari Blues, Barreja,

dirigida por Tortell Poltrona e Memórias de um Tigre de Circo coproduzido com a

empresa brasileira "Grupo Contadores de Historias".

Em 2015 criou a companhia Bool com quem levou ao SESI Bonecos do Mundo uma

peça do Grupo Contadores de Historias de Paraty e criou o espetáculo Avua

Participou de quatro expedições de Palhaços sem Fronteiras, no Congo, no Iraque, na

Serra Leoa e no Líbano, levando sorrisos a mais de 10000 crianças refugiadas de guerra

ou pelo ebola em Sarra Leoa.

Além de trapezista, palhaço e equilibrista, Boris também é músico e toca vários

instrumentos.



OLGA LLADÓ VALLS

 Nascida em 1986 em Barcelona. Graduada em 2007 no Instituto de Teatro na

especialidade dança contemporânea.

Bolsista na oficina internacional de Praga para o Instituto de Teatro. Mais tarde começa

a trabalhar com a companhia teatro húngaro Gödöllo, por Atilla Egherazi.

2008 é finalista na competição nacional de dança de Castellon, onde consegue quatro

bolsas de estudo (Cia.OD, CND ...).

Em 2009, trabalha com a empresa Aracaladanza, de Enrique Cabrera, fazendo uma

turnê nacional e Internacional até 2011 como intérprete, e atualmente na produção

"NUBES".

Em 2011 começa a trabalhar como freelancer em diferentes empresas: Cia.Plan B,

Umma Umma dance, MEDEM produção, Cia. Sonia Rodriguez, Cia. The Impuxibles,

Habemus Corpus ... e outros trabalhos independentes como o show PICASO no

Auditório de Barcelona.

Iniciada também em acrobacia, capoeira, trapézio aéreo, corda lisa (circo), aro e

acroyoga.

Como criadora, criou peças como "Symbiosis", vencedor do prêmio público no festival

de comédia e dança de Miraflores, com Almu Pardo, residência no centro cívico de

Barceloneta e em Nunart Graça Dueto "Cheers" com Ariadna Peya criado por

Microcultura Barcelona, www.projectesao.wordpress.com. "Ventricles" colaborando na

maratona da TV3 com Laia Mora i Ruben Mendijar, residência em Nunart Guinardo.

"AVUA" junto com Boris Ribas onde a CIA se forma. BOOL, peça O Festival Mundial dos

Bonecos do Mundo, https://circdansa.wordpress.com/, estreou. Entre outros como

coreógrafa trabalhou com o show MOBILUS da empresa Addaura Dansa em 2015.

E como professora, aulas em todos os níveis da dança contemporânea.

Atualmente trabalhando com a AUC de Las impuxibles e Carla Rovira.

Projeto Egurra, premiado com o Prêmio Delfí Comoler. Estreia 25 de agosto de 2017.

E Cia. Bool com Avua.



 PEPI IZQUIERDO

 Estudou piano e viola no Conservatório "Isaac Albéniz" de Girona, concluindo a sua formação. 

Intérprete com o grau Superior de viola com a especialização de Música Clássica e Contemporânea em 

Barcelona, Conservatório Superior de Música Liceu de Barcelona, terminando os estudos como 

vencedora do Prêmio Extraordinária Música de Câmara do Conservatório Superior do Liceu de 2012. 

Atualmente trabalha como freelancer na Orquestra Filarmônica de Barcelona e na Eclectic Color 

Orquestra. É também membro do grupo liderado por Joan Ximénez "El Petitet", com a Orquestra 

Sinfônica de Rumba del Raval, onde está sendo criado um documentário dirigido por Carles Bosch. 

Trabalha com o A Camerata de Sant Boi de Llobregat e a Orquestra da Escola Ipsi, com o Coro Vivaldi. 

Membro da Orquestra dos Jovens Artistas dos Países da Catalunha, a Orquestra Jovem Athenea, a 

Orquestra Jovem do Auditório Girona, a Orquestra Camerata de Sant Cugat, a Orquestra de Câmara 

do Empordà, Jovem Orquestra de Figueres, Orquestra Simfònica del Vallès, Concertante Academia de 

Barcelona e Orquestra Do Acords.

Colaborou várias vezes com condutas de improvisação livre com a linguagem ButchMorris e 

Soundpainting, com Memoria Uno, dirigido por Ivan González e Albert Cirera, e projeto social e musical 

Integrasons de Pablo Persico.



 Contacto: 

Montse Ferrer – Management cultural

649 942 885/ ferrer.montse@gmail.com

 Boris Ribas telf. 671 08 70 31

 Olga Lladó telf. 669 71 00 54

 Email:  avuabool@gmail.com

 Web: https://circdansa.wordpress.com/

     Amb el suport de: 

https://circdansa.wordpress.com/
mailto:avuabool@gmail.com
mailto:ferrer.montse@gmail.com

