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Aquesta és la història d’una pallassa, naufraga,
a la illa de plàstic que flota a l’oceà Pacífic. 

S.O.S és una aposta per crear consciència
sobre la terrible situació que pateixen
els oceans que banyen el nostre planeta.

La insensibilitat humana, davant d’aquest fet devastador, 
portarà greus conseqüències, i és per això, que hem de 
prendre mesures tant aviat com sigui possible.

La comicitat és l’eina perfecte per difondre
aquest missatge, d’una manera lleugera,
sense judicis, amb claredat i sempre
posant en joc la incerta naturalesa humana.

Una aventura pallassa, 
ballarina en un mar d’emocions,
que remou consciències,
i que juga... a canviar el món.

Per tal de reduir l’impacte mediambiental que podía suposar la producció, s’ha prioritzat la utilització de materials reutilitzats:
Escenografia: 80% materials reutilitzats (tots els plàstics han estat reciclats d’empreses i particulars) 20% Fusta i Ferro

Vestuari: 95% materials reutilitzats (Vestuari dissenyat a partir de peces comprades a 2ª mà o donades de particulars) 5% Fils i agulles
Publicitat: No es faran flyers en paper. Es prioritzarà sempre la publicitat virtual en cartellería.
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Sinopsi

“S.O.S, una pallassa naufraga a un món ceg.
Quan els plàstics floten a l’oceà, creen illes… 

que ens aïllen, que transformen la realitat, 
aguditzen els nostres sentits

i donen forma als nostres deliris.

Una lluita esperançadora 
per la supervivència. 

Guerrera en un mar d’emocions. 
Supervivent incondicional 

a un fracàs constant.
Una altra manera d’entendre 

la realitat que ens envolta, 
els oceans que ens banyen 

i les enginyoses oportunitats
 que ens dóna la vida.

Perquè no és moment 
de rendir-se,

quan encara queda
esperança.



La Churry és Gina Segura
Idea Original: Gina Segura y Maite Guevara

     Direcció: 

      Maite Guevara - Euskadi 
     Vestuari: 

      Berta Cabanas - Vic, Barcelona
     Escenografía: 

      Carlos Monzón - Granada
                Disseny de Llums: 

                   Noel Jiménez - BCN
Música: Kevin MacLeod - Sense copyright

Disciplina: Clown

Format: Espectacle de sala

Per a tots els públics a partir dels 7 anys

 Espais de residència: Aquest espectacle a estat creat gràcies a la col.laboració de diferents espais de creació artística. 

S'han atorgat residències de creació en tots ells i han apostat pel projecte desde el primer dia.

   La Fàbrica de Somnis (Vic)              Centre Cultural La Bòbila (Barcelona)                    Garaion Sorgingunea (Euskadi)                   Carpa Revolució (S.P de Ribes)

Fitxa Artística
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Fitxa Tècnica
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Espectacle de clown 
Destinat a sala
Durada: 50 minuts
Idioma: Castellà 
Temps de muntatge: 4 hores
Temps de desmuntatge: 2 hores
Espai escènic: 6 metres d’ample x 4 metres de fons (mínim)
Camerino: Espai per a dues persones, amb cadires, taula, penjadors i mirall. 
Aigua mineral natural pel muntatge, la funció i el desmuntatge.
Tècnic: La compañía disposa del seu propi tècnic de so i llums. 
Disposem de pla de llums.
Il.luminació: A concretar amb el pla de llums. Adaptable a diferents espais.
So: Equip de so necessari per la sala amb connexió mini jack per un ordinador. Preferiblement amb monitor a l’escenari. No hi ha microfonia.
Càrrega i descàrrega: Es precisa espai per descarregar l’escenografia el més aprop possible a la sala, així com espai d'aparcament durant la funció.
Regidoria: Imprescindible una persona responsable de la sala, a l’arribada de la companyia, durant y després de l'espectacle. 
La mateixa ha de ser coneixedora de l’espai i amb potestat per prendre decisions en cas de ser necessari.



Currículum
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Gina Segura - Pallassa

Barcelonina de naixement, fa anys que camina amb el seu nas vermell pels escenaris.
De petit tamany i enamorada de la vida ha estat formada per mestres com:
Gardi Hutter, Leo Bassi, Jango Edwards, Pepa Plana,Fraser Hooper, Merche 8A, 
Lila Monti, Maite Guevara, Paolo Nani y Elise Ouvrier-Bu et.
És integrant de companyies de teatre i circ com: ChocoChurry, La Fàbrica de Somnis, 
La Trena Circus, David Berga Management con Automatarium i la seva pròpia, La Churry.
Realitza col·laboracions a companyies de teatre ambulant com Teatro Sobre Ruedas
i col.labora amb el projecte de La Sex Truck impulsat per Les Magranes.
Ha actuat a festivals nacionals i internacionals com: 
Clownin Vienna (Austria), Singapore Night Festival (Singapore) 
Imagine Luton (Londres) La Mercè (Barcelona) Mercateatre (Barcelona) 
Festival Circ Maó (Menorca) Fes+Chapeau (Barcelona) Buuu  Festival (Lleida), 
Feincita Tarifa (Cádiz) Festival Internacional de Pallasses del Circ Cric (Barcelona) 
Encuentro Nacional de Cirqueras (Ponferrada)
És creadora dels seus propis números i espectacles com: Stacy, la domadora de Elephantes (Cía La Churry) 
Mathilde, clownferénce censurée (Cía La Churry) MagiComedy (Cia ChocoChurry) Jonny Tresvueltas (Cía Chocochurry) 
i actualment, de “S.O.S” dirigit per Maite Guevara.
És membre de L’APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) i de l’espai de circ La Fàbrica de Somnis (Vic) 



web: www.lachurry.com
telèfon: (+34)607.51.94.75

mail: sosisladeplastico@gmail.com
Gina Segura - Barcelona - Catalunya
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