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Fins al 2 de juny, a l'Espai
Cultural El Públic (Can Xammar)

 Cultura | Fotografia

'Circus Backstage', el circ entre bambalines a El Públic

La fotògrafa Berta Iglesias presenta una exposició fins al 2 de juny a

l'establiment mataroní
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La fotògrafa Berta Iglesias és la protagonista de l'exposició 'Circus

Backstage', que es pot veure fins al 2 de juny a l'espai cultural El Públic. Es

tracta d'una mostra itinerant que, a través d’una acurada selecció d’imatges,

mostra el treball, l’esforç i l’esperit creatiu que representa ser artista de circ.
Fins ara, la mostra s'havia pogut veure a la Central del Circ, el centre Cívic

del Besós i la nau Ivanov.

‘Circus Backstage’, coproduïda per Thehiddenface i La Centraleta, vol donar

a conèixer un altre punt de vista del dia a dia dels artistes i la seva dedicació

prèvia als espectacles. “No són fotografies que s’acostumin a trobar sobre

espectacles on la part mes estètica, o la més bonica, és la que surt

reflectida. Aquí no hi ha maquillatges, no hi ha llums espectaculars, no hi ha

vestits originals ni brillants ni somriures de 'mira què fàcil és això que faig'",

apunta l’autora de les fotografies.

Iglesias va captar les imatges a La Central del Circ, un espai

d’entrenament, assaig i creació per als professionals del circ. Va ser en

aquest espai, precisament, on la mostra es va inaugurar al novembre del

2012.
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