
CV companyia “Col·lectiu  Klu”:

Sarah Sumalla (franco catalana) es va criar entre Barcelona i Perpinyà. Graduada en estudis
teatrals a la Sorbonne (Universitat de París) i el Màster Universitari en Estudis Teatrals de
l'institut del Teatre de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona). Es forma a la pràctica a
l'École Claude Mathieu vinculada amb el Théatre du Soleil. D'aquí treu la seva tècnica que
barreja el text amb el clown i la màscara, sempre en un ambient col·lectiu i generós. És amb
Jean Bellorini que fa els seus primers passos com a directora teatral dirigint-se ràpidament a
materials no teatrals com el Còmic iraní de Marjane Satrapi, o llargs monòlegs desestructurats
com Sallinger De B.M Koltés obra presentada al Théatre Gérard Philippe de Saint-Denis. La
seva pràctica com a directora teatral sempre ha estat vinculada a la pedagogia i a fer del teatre
una eina per a totes i amb totes. Porta les seves creacions als barris marginals “banlieue” de
Paris o llocs abandonats on crea tallers amb nens del carrer. A la seva tornada a Barcelona,
proposa classes a l'escola Montessori de l'hospitalet del Llobregat mentre organitza un festival
de trobada anual flamenco a l'Hotel Le Belvedère du Rayon Vert de Cerbère. La seva
preocupació artística es basa en la transculturalitat i la transfrontalitat. Per ella el teatre és un
mitjà de comunicació i comparteix, sempre amb rigurositat, l'acte teatral com una celebració
poètica, sensible i irónica on tothom ha de sortir transformat.

Adela Horňanská és una jove artista emergent del circ contemporani graduada en el Màster
Universitari en Estudis Teatrals de l'Institut del Teatre (Universitat Autònoma de Barcelona).
Gràcies als seus estudis de Filologia Romànica, va entrar al teatre universitari on des del 2016
va interpretar papers en obres d'autors italians com Luigi Pirandello o Dacia Maraini en l'idioma
original. Tanmateix, des de la infància va estar pujant a l’escenari com a ballarina. Primer de
dansa urbana i després de contemporània, que li permet traduir les converses quotidianes de la
seva vida internacional en moviment. Només en els darrers anys li ha sorgit l'oportunitat de
perseguir el seu somni i convertir-se en una artista de circ. Fascinada pel moviment circular en
contrast amb el lineal las seves disciplines principals són el hula hooping i la roda Cyr. A part
del circ li interessa també un punt de vista teòric de les arts escèniques, treballa sobretot amb
la dramaturgia circense i cerca les maneres d’introduir les disciplines circenses en teatre
convencional.

Gabriela Bianchi (Xile) va començar formant-se en les arts circenses per acabar
especialitzant-se en els treballs verticals, la maquinària i el disseny de llums. Graduada en
Luminotècnia a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle (ESTAE) de l’Institut
del Teatre, Gabriela té una àmplia experiència en el disseny escenogràfic que destaca en les
següents produccions: “El Kote Circus Company”, La Granerie - Toulouse; “Atzur Visuals”,
Festival TNT - Terrassa; “Blink Flash”, Teatre Tantarantana; Projecte B-A-F, Festival Pedra Viva,
Menorca; “The National Body - Pau Masaló”, Sala Hiroshima (2019 - 2020); “Podium”
(Grenoble), “iU and Mi” (Eivissa), “Les Hivernacles d’Avignon” (França) i “Hidden” (gira) amb
Lali Ayguadé Company; il·luminadora de “Breach” Companyia Som Noise; luminotècnia a
“FRANK”, Espai Lliure (Teatre Lliure) i diverses produccions com a assistent o iluminadora al
Teatre Lliure, CCCB i el Festival Grec de Barcelona (2021).



Xavier Sisquella (Catalunya/Australia) neix a Barcelona i es membre de la comuniat LGTBIQ+.
Sempre s’ha interessat per les creacions que qüestionin els estereotips de gènere. Es forma en
dansa i circ entre Catalunya i Australia. Graduat en teatre físic a l’escola John Bolton Theatre
School (Melbourne), de metodologia Lecoq/Gaulier, ha continuat la seva formació clown amb
els mestres Giovanni Fusetti i membres de “Spymonkey Theatre Company”, i mim a MOVEO
(Barcelona). Com a professional destaca el seu treball amb la companyia australiana “Born in a
Taxi” i la seva participació durant quatre anys consecutius al Melbourne Fringe Festival des de
l’any 2015, el festival internacional Fringe World a Perth i el Mullum Circus Festival el 2017, tots
ells a Austràlia. En ells ha participat en diversos espectacles de circ i teatre físic formant part
d’altres companyies, entre els quals “No Punchline” (espectacle feminista guanyador del premi
al millor circ el 2015) i “GUAU!”, un espectacle sobre la dissidència de gènere i la seva primera
creació unipersonal. El juliol de 2020, en plena pandèmia, va poder estrenar l’espectacle YUB
amb la companyia STX en el marc de la residència de suport a la creació La(b) Felipa del
Centre Cívic Can Felipa, espectacle que continua en producció. Tot just (setembre 2021) ha
completat el Màster Universitari en Estudis Teatrals en el que va iniciar una línia d’investigació
teatral: “La influència de les pràctiques de la consciència plena en el desenvolupament de la
presència escènica” i també va formar part de l’equip investigador de la producció de “La
Malaltia”, dirigida per Juan Carlos Martel Bayod al Teatre Lliure de Barcelona.

Daniel Olivares és un creador i investigador xilè. L’any 2007 comença els seus estudis formals
en teatre i cursa les diplomatures de “Art i Estètica” i “Realització Audiovisual”. Al 2009
imparteix el seu primer taller de teatre i en el 2010 estudia la Llicenciatura en Arts amb menció
en Actuació Teatral a la Universitat de Xile. Participa com a membre fundador de la Companyia
CEETUCH (2011) que es caracteritza per portar a terme obres teatrals a l’aire lliure que
aborden temàtiques socials, acostant el teatre a llocs de difícil accés (comunitats perifèriques i
llocs amb certa vulnerabilitat social). Més endavant desenvolupa la seva tasca creativa
participant com actor de diverses obres i festivals d’arts escèniques. Al 2016 es retroba amb la
pedagogia teatral en un taller on comença a definir una didàctica de creació teatral dissenyada
per a intèrprets no professionals. Part d’aquesta investigació es plasma a la seva memòria
titulada La metodologia actoral de Raúl Osorio: interdependencia, principios fundacionales,
partituras y visión pedagógica (2017). L’any 2019 acaba el Màster Universitari en Estudis
Teatrals a la Universitat Autònoma de Barcelona / Institut del Teatre, on porta a terme des
investigacions teòriques, “La Gavina d’Àlex Rigola: memòries d’un procés d’escenificació” i
“Stanislavski i Donellan: actuació orgànica des d’una mirada extrospectiva” i una investigació
pràctica “Dinàmiques Teatrals”.




