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En l’art marcial del karate, el significat de Bunkai és l’ aplicació pràctica del kata 

amb un o més contrincants tenint en compte les distàncies i emprant moviments 

predeterminats. 

Peça curta de circ on es barreja la tècnica dels equilibris acrobàtics mans a mans 

amb el karate.  

 

Sinopsi  

A través de la unió del circ i el karate es crea una deconstrucció de dues vides 

per sorgir en una de nova on la presencia de l’equilibri el desequilibri i el 

reequilibri porta als protagonistes a la 

visió comuna d’un nou camí. 

 

La línia d’investigació correspon a un 

treball de recerca pel que fa la forma 

d’enllaçar les dues disciplines. 

 

Enllaç de vídeo de BUNKAI 

 
Fotografia: Frédéric Filiatre 

https://vimeo.com/139988168
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 Artistes:  

o  Amer Kabbani (portor) 

o  Àfrica Llorens  (àgil)  

 Assessorament de direcció: Roberto Magro  

 Assessorament d’especialista en 

karate: Armando Rabanera 

 Assessorament tècnica de mans 

a mans: Fernando Melki 

 Vestuari: Aline Vincent 

 Escenografia i disseny logo: 

Betty Girosola 

 Fotografia: Frédéric Filiatre 

 

  

  

Fotografia: Frédéric Filiatre 
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 Durada 6-7 minuts.  

 Ideal per sala, possibilitat d’exterior. 

 Espai escènic de 6x4 metres mínim, llis i sense inclinació, alçada mínima 

5m. Linòleum. 

 Il·luminació general d’escenari, preferentment càlida, atenció hi ha d’haver 

il·luminació a una alçada de 4-5m.  

 Equip de so i 

reproductor àudio.  

 1 persona que posa la 

música.  

  

Fotografía: Manel Sala 
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Amer i Àfrica són dos artistes de circ especialitzats en la tècnica de mà a mà. Es 

coneixen a la Central del Circ de Barcelona al 2011 i des d’ aquell moment inicien 

un camí de formació intens per perfeccionar la tècnica i cercar el seu llenguatge 

propi.  

Al 2013 són guanyadors del premi Besmina que els permet iniciar un camí intens 

d’investigació i creació de diverses peces i projectes amb l’ajut i assessorament 

de Roberto Magro, director artístic de la Central del Circ d’aquell moment. 

Porten més de tres anys treballant junts, durant els quals mostren les seves 

creacions en diversos cabarets i festivals de Catalunya i Espanya, com el Trapezi 

de Reus o el TAC de Valladolid. 

Al 2015 són 

nominats a millor 

número als premis 

Zircolika de circ de 

Catalunya. 

  

Fotografía: Manel Sala 
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L’Àfrica Llorens ve del món de la 

competició esportiva a través del 

Karate. S’introdueix al circ arrel de la 

participació en un grup d’acrosport a 

l’INEFC de Barcelona, universitat on 

estudia durant 4 anys. Al 2010 assisteix 

a un stage intensiu de circ a l’escola 

Balthazar a Montpellier, es forma en verticals en cursos de La Central del Circ i 

en equilibri acrobàtic mà a mà com a àgil amb diversos professors. La seva 

formació no s’atura i explora la dansa contemporània amb Aina de Gispert, així 

com també altres tècniques de circ. Ha actuat en el 19è Circ d’Hivern de l’Ateneu 

Popular de 9 Barris de Barcelona en l’espectacle F.I.R.A. Fenòmens 

Inversemblants Rescatats de l’Anonimat. Actualment també forma part de la 

companyia anglesa Nofit State Circus on participa en el nou espectacle Block. 
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L’Amer Kabbani és portor des del 

primer moment que descobreix 

el circ. Es forma a l’escola de circ 

Rogelio Rivel  fent cursos regulars 

i més endavant amb diversos 

professors de la seva especialitat. 

Per altra banda es forma en tècnica de roda alemanya i en malabars de manera 

autodidàctica. També forma part de la companyia de circ Bauala amb la que 

recorre diversos festivals de Catalunya i Espanya. Durant tres anys estudia clown 

a la Factoria Di-Mô. Crea dos números de clown amb els que participa en 

diversos cabarets artístics. Ha format part de l’espectacle Entre Sillas programat 

durant un any al Cafè Teatre Llantiol de Barcelona. Actualment actua també amb 

grup de teatre d’improvisació anomenat Impro con Limón. Forma part de la 

companyia francesa La Main s’Affaire on crea l’espectacle En Attendant la Suite. 

Actualment també forma part de la companyia anglesa Nofit State Circus on 

participa en el nou espectacle Block. 
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amerafricacirc@gmail.com  

666720329 Amer Kabbani  

+34 636231280 Àfrica Llorens  

www.amerafricacirc.com  

www.facebook.com/ameriafricacirc 

 


