YOLO
You only live once

Millor espectacle
de circ Premis de
les Arts Escèniques
Valencianes 2019

l’espectacle
el espectáculo
YOLO: acrònim de ‘’You Only Live Once’’ (només es viu
una vegada) que implica que s’ha de gaudir de la vida.

YOLO és una producció del Teatre Escalante de València i l’Excma. Diputació
de València duta a terme per la Companyia Lucas Escobedo. Es va estrenar el
passat 28 de Novembre de 2018 al Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts de
València

YOLO. You Only Live Once; Només es viu una vegada.
YOLO és un cant a la vida a través del circ i de la música. YOLO és un crit de lluita que neix
d’allò més profund d’un mateix per inundar l’escenari i omplir el pati de butaques d’il·lusió.
YOLO és aquesta empenta que necessitem per començar a construir els nostres somnis. YOLO
és un espectacle de circ per a tots els públics ple d’energia, força i ritme. YOLO parla de les
diferents realitats que ens trobem en el camí, posant especial èmfasi en el Suport del grup,
dels iguals.
YOLO és una proposta arriscada que marcarà la diferència en l’exploració de nous llenguatges.
Volem que YOLO suposi una revolució en l’espectador.
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YOLO és, i pretén ser, el somni d’algú fet realitat.
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la companyia
La Companyia Lucas Escobedo neix l’any 2011,
després de l’estrena de la seva primera creació
en solitari, Boiiiing. El seu principal impulsor és
Lucas, artista alacantí multidisciplinari que beu
tant del món circense i dels malabars, com del
teatre, especialment el teatre de màscares, titelles
i objectes.

direcció, on treballa amb diferents companyies
professionals com Cía. Aérea, La Finestra Nou
Circ, Cia Acrobàcia Mínima o La trócola Circ entre
d’altres. Amb aquesta última companyia, amb el
seu últim espectacle Emportats, reben Premi a
Millor Espectacle de les Nits de Feten 2018, Premi
a Millor Espectacle de Circ dels Premis de les Arts
Escèniques de la Comunitat Valenciana 2018 i són
Candidats als Premis MAX de les Arts Escèniques
2018 com a Millor Espectacle Revelació.

Lucas Escobedo comença la seva formació artística
de la mà d’Andrés Hernández i Mar Navarro,
deixebla directa de Jacques Lecoq. Amplia la seva
formació amb diferents mestres (Román i Cia,
Moshe Kohen, Patricia Kraus, Jesús Jara, Vasily
Protsenko, Christian Atanasiu, Sean Gandini, Kati
Ylä- Hokkala, Maksim Komaro, Luca Ronga, Paco
Macià) i prossegueix el seu aprenentatge a l’Institut
del Teatre de Barcelona, cursant el recorregut
d’Interpretació Teatre Visual.

En la seva etapa actual, el 2018 rep l’encàrrec
de dirigir la nova producció del Teatre Escalante
de València: YOLO. Aquest espectacle, estrenat
al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts de
València a la fi de 2018, rep els Premis FETEN 2019
a Millor Espectacle de Gran Format i Premi a Millor
Espai Sonor.

Els seus inicis professionals el porten a treballar
amb diferents companyies com Tragaleguas Teatro,
Circo de los Horrores, Teatro Circo Price, Román y
Cía., La Société de la Mouffette, Cia. La Debacle,
NueveunoCirco. També participa en diferents
projectes audiovisuals com El Conciertazo de TVE,
Babaclub de Canal 9, Io Don Giovani de Carlos
Saura, Seven Pets per a Disney Chanel, El Secreto
de Puente Viejo de Boomerang TV.

Així mateix, és seleccionat com Espectacle
Recomanat en el catàleg de la Xarxa de Teatres
d’Espanya. Actualment YOLO té previsió de gira
2019-2020 amb destinacions com el Festival
Cultura Nova a Holanda, el Teatro Circo Price de
Madrid i el Teatre Principal de València i Alacant
entre d’altres.

Després d’aquesta experiència professional, l’any
2013, decideix començar una nova etapa amb
la creació d’un nou espectacle d’autoria pròpia,
Habitació 801, espectacle nominat a Millor
espectacle de Circ als Premis de les Arts Escèniques
de la Comunitat Valenciana 2018, amb el qual ha
treballat tant a nivell internacional com a nivell
nacional en alguns dels principals teatres i festivals.
Es desenvolupa també el seu interès per la

"És el salt, no el pas,
el que possibilita
l'experiència"
-Heiner Müller2
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Finalment Lucas rep l’encàrrec de dirigir la gala de
premis d’Arts Escèniques de València a l’octubre de
2019 per part de l’Institut Valencià de Cultura.

escenografia
La realització i el disseny escenogràfic en YOLO va a càrrec de Lluís Crespo, dissenyador valencià. La intenció és que l'escenografia no només acompanyi el procés sinó que sigui part.
Que sigui un element actiu amb què jugar i experimentar allunyant-nos de la idea de l'escenografia com atrezzo.
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En circ qualsevol element representa una nova possibilitat on executar un equilibri, salt,
llançament... Per tant, el treball de recerca de l'escenografia cobra especial importància.
Aquí es pot observar que el disseny consisteix en el treball amb escales o estructures que
permeten alçar-se i pujar. En la línia de YOLO (You Only Live Once- Només es viu una vegada), l'escenografia ha de donar suport i afavorir la temàtica de l'obra i per tant ha de donar
suport a la idea d'aquest salt que no ens atrevim a donar, aquesta necessitat de suport en
la presa de decisions, la necessitat de créixer, superar-se i avançar.

vestuari
vestuario
YOLO és una producció valenciana. En tot
moment l’imaginari ens remuntava als treballs
més quotidians de la València dels arrossars i
l’Albufera. Ens endinsem en l’univers estètic
de Sorolla, a l’hora de dissenyar el vestuari.
Tot per recolzar allò que l’obra vol comunicar:
parlar de l’esforç col·lectiu, les metes grupals
i el treball en equip.
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El vestuari va a càrrec de la dissenyadora
alacantina Amaya San Martín. Robes
còmodes, d’una època humil on destaquen
teles amb vol que acompanyen el moviment
dels artistes. En tons que ens acosten a la
terra, amb alguns elements que destaquen i
ajuden a la dramatúrgia i a la realització de
les diferents disciplines de circ.

valors

En YOLO, mitjançant diferents disciplines de circ com són les acrobàcies, els malabars, les
tècniques aèries o l'humor, es presenten diferents situacions, aparentment impossibles.
L'espectacle integra, a més de les tècniques circenses, musicals i interpretatives, diversos
valors que s'han utilitzat com a base per a la seva creació i s'expressen en la representació
del mateix.

VALORS de l´espectacle
Camaraderia. En un món competitiu,
aprendre que els teus companys i companyes et fan millor. Que entre tots i totes, no
sols és més divertit, sinó que arribeu més
lluny.

Autoconfiança. La seguretat de saber que
aconseguir el que semblava impossible depén només de tu. Aprendre que pots aconseguir tot el que et proposes.
Creativitat. El circ és l’art de fer possible
l’impossible. Només cal veure les coses des
d’un altre punt de vista. No hi ha límits i només has d’imaginar i posar en pràctica la
teua intuïció perquè sorgisquen coses increïbles.

Tolerància. Tots els prejudicis queden a un
costat. És més important l’aprenentatge, el
gaudi i la fascinació que qualsevol odi o
rancor.

Perseverança. Tindre un objectiu en ment i
intentar-lo una vegada i una altra fins que
isca. Descobrir que el treball té les seues
recompenses és molt fàcil des del circ.
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Risc. Canviar la por al risc pel risc controlat
i la confiança.

artistes
artistas

"Oh! Sempre arribaràs a algun lloc, va dir el gat, si camines prou."

-Lewis Carroll "¡Oh! Siempre llegarás a alguna parte, dijo el gato, si caminas lo
suficiente.” -Lewis Carroll "Oh! Sempre arribaràs
a algun Artista
lloc, vamultidisciplinar
dir el gat, si camines
Lucas Escobedo.
i director.prou."
Estudia Interpretació
a l’escola de Mar Navarro i Andrés Hernández i a l’Institut del Teatre de
Barcelona. -Lewis
Funda laCarroll
Companyia
Lucas Escobedo l’any 2011 on explora
territoris com el teatre de màscares i els titelles; així mateix, el clown juga
un paper fort en el seu treball. Es reafirma com a artista creador amb
espectacles d’autoria pròpia com Habitació 801, Los Mañas, YOLO.
Com a artista de circ, els malabars són el seu camp, especialitzat en anelles,
maces, pilotes i pilotes de rebot; premi Carpa de Plata al Festival Circuba i
el Premi del Jurat de Xile amb el seu número Boiiiing.

amb directors com Alberto Velasco, Lino Ferreira, Joan Cusó o Andrés
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En el camp del circ la seua disciplina principal és les cintes aèries. Treballa
fer espectacles de creació pròpia en els quals predomina l’humor. També
com a artista amb diferents companyies del panorama nacional al mateix
ha participat en diferents esdeveniments especials amb el Cirque du Sotemps que imparteix classes en diversos centres d’entrenament de Madrid.
leil.
Altres àrees del circ 2que també explora són la corda vertical i el cércol aeri.
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Com a director ha treballat amb nombroses companyies de teatre i circ,
entre elles La Trócola Circ i Cia Aérea. El seu últim treball, YOLO, producció
del Teatre Escalante de València, va rebre el Premi FETEN 2019 a Millor
Espectacle de Gran Format i Premi a Millor Espai Sonor. Per acabar, rep
Raquel Molano. Actriu i música. Llicenciada en Interpretació en l’Instil’encàrrec de dirigir la Gala de Premis d’Arts Escèniques Valencianes de
tut del Teatre. Amplia la seua formació amb Mar Navarro, Christian Ata2019, a l’Octubre, al Teatre Principal d’Alacant.
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artistes
artistas
David Sessarego. Forjat des de nen en la disciplina marcial del Kempo Xinès,
incorpora la gimnàstica artística a primerenca edat i l’art marcial Capoeira,
on desenvolupa la mobilitat, com a base per a la resta de les disciplines.
Actualment, David és acròbata multidisciplinari, amb especialitat a la roda
Cyr, aeris i malabars. Amb capacitació en acrobàcia en escoles de l’Argentina
i de dansa aèria al Cuarto Rojo i Xielo, totes dues a Centre Amèrica. Ha estat
protagonista principal de l’obra de circ contemporani “Mar del Sud” i de
dansa vertical “90º Punto de Fuga”. Compagina la seva labor des de l’escena
realitzant tallers d’iniciació i perfeccionament amb nens i joves.
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Pablo Meneu. Artista de circo, director de espectáculos, profesor y rigPablo Meneu. Artista de circ, director d’espectacles, professor i rigger. Es
ger. Se formó en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres en la
va formar en el National Center for Circus Arts (NCCA) de Londres, en l’esespecialización de cintas aéreas y en la Jasmin Vardimon Dance Company
pecialització de cintes aèries, i en la Jasmin Vardimon Danse Company en
en Dance and Physical Theatre. Ha trabajado para diferentes compañías
Danse and Physical Theatre. Ha treballat per a diferents companyies com
como Vaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. Es coVaughan Pilikian, SHUNT, Keziah Serreau o Firenza Guidi. És codirector
director artístico de Circumference Productions (Londres). Ha dirigido vaartístic de Circumference Productions (Londres). Ha dirigit diversos especrios espectáculos como On the night of November 28th, Staged y The Catacles com On the night of November 28th, Staged i The Capricious Exhibipricious Exhibitions. También es profesor de cintas aéreas, creación y
tions. També és professor de cintes aèries, creació i posada en escena, i
puesta en escena. Y rigger, especializado en el diseño y creación de nuerigger, especialitzat en el disseny i la creació de noves estructures aèries.
vas estructuras aéreas.
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Iván G. Torre. Artista de circ amb coneixement de diverses disciplines circenses com a malabars i acrobàcia i especialitzat en equilibris verticals. Ha
actuat en gales i festivals com a Gran Gal·la EUCIMA, Kalealdi, Kaldearte o el
festival de Glastonbury. Ha estat professor regular de verticals durant molts
anys i ha impartit nombrosos tallers intensius d’aquesta especialitat. És un
dels creadors del Festival Iberoamericà de Circ (FIRCO).

fitxa
ficha artistica
artística
Producció: Teatre Escalante. Diputació de València
Direcció i Idea Original: Lucas Escobedo
Ajudant de direcció: Joan Cusó
Direcció i composició musical: Raquel Molano
Lletres cançons: Raquel Molano, José Agustín Goytisolo, Gabriel Celaya i cants de tradició
Intèrprets: Jana López, David Sessarego, Marta Sánchez, Iván G Torre, Pablo Meneu,
Raquel Molano i Lucas Escobedo
Disseny il·luminació: Juanjo Llorens
Tècnica d’il·luminació: Libe Aramburuzabala
Disseny de so: Eduardo Soriano
Tècnic de so: Óscar Guzmán
Escenografia: Luis Crespo
Maquinista: Álvaro Villahoz
Rigger: Pablo Menu
Disseny de vestuari: Amaya San Martín
Producció de creació: Producirk
Producció en gira: Companyia Lucas Escobedo
Distribució Nacional: Amadeo Vañó – Cámara Blanca
Distribució Internacional: Companyia Lucas Escobedo
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Agraïments: Blanca Escobedo, Carlos Rodes, Laia Sales, Plácido Militano y Edu Martínez

dades de contacte
Companyia:
(+34) 686 62 80 75
info@LucasEscobedo.com
www.LucasEscobedo.com
Distribució nacional: Amadeo Vañó (Cámara Blanca)
(+34) 965 214 349
(+34) 620 610 654
amadeo@camarablanca.com
www.camarablanca.com
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Distribució Internacional:
(+34) 686 62 80 75
info@LucasEscobedo.com
www.LucasEscobedo.com

www.lucasescobedo.com
info@lucasescobedo.com
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