TEMPORADA 21/22

#SocEscena

Understory, 1:
Intercanvi
de cromos
creació
Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir
30/03 – 01/04
Montjuïc. Espai Lliure
ARTISTES RESIDENTS

Primera part del projecte Understory, una
proposta que pren de punt de partida la vida
dels bacteris i els fongs i s’estableix en dos
blocs que es poden veure en dies consecutius:
Intercanvi de cromos i Paramecis i meteorits.
Aquest primer bloc gira al voltant d’un àlbum
de cromos que les artistes han dissenyat amb
Carme Gomila i Odile Carabantes, i que els
espectadors podran intentar completar amb
totes les col·leccions que en formen part.
Alhora que l’àlbum de cromos, s’intercanviaran
amb els espectadors diversos textos i
materials amb què han estat treballant, cada
dia presentats per cossos i veus diferents:
una manera d’obrir i endinsar-se en un procés
creatiu que s’aproxima al món invisible dels
fongs a través de les ulleres de la ciència ficció.
Els cromos podran obtenir-se gratuïtament, i
l’àlbum serà a la venda a preu de cost. Amb
Paramecis i meteorits, l’àlbum continuarà viu.
Understory és la paraula anglesa
per dir sotabosc.

ACTIVACIÓ DE L’ÀLBUM
Jordi Aspa
Marina Mulet
Eva Ortega
Albert Pérez Hidalgo
Laura Renau
Alba Rihe
Bàrbara Roig
Martí Sales

COPRODUCCIÓ
Teatre Lliure, Xesca Salvà
i Marc Villanueva Mir
MENCIÓ
Els Ajuts a la creació Carlota
Soldevila són possibles gràcies
a la col·laboració entre el Teatre
Lliure i la Fundació Banc Sabadell.

DISSENY DE L’ÀLBUM
Carme Gomila, Odile Carabantes,
Xesca Salvà i Marc Villanueva
IMPRESSIÓ DE L’ÀLBUM
I TRANSPARÈNCIES
Gràfiques Ortells
IMPRESSIÓ DELS CROMOS
Loyal Print

Les artistes residents d’aquesta temporada,
sota el paraigua dels Ajuts a la creació Carlota
Soldevila, són Xesca Salvà i Marc Villanueva
Mir. La seva proposta, formada per diverses
experiències al voltant de les formes de vida
no humanes i de tot allò que sosté la vida
sense que en siguem conscients, es presenta
en dues tandes de portes obertes, l’una ara al
març i l’altra al juny.
#ArtistesResidents
#Understory1
HORARI
De dimecres a divendres
a les 20.00 h
DURADA
1h

IDIOMA
En català
ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva
a través del mòbil

LLOC
Espai Lliure

Entitat concertada amb

Membre de

Amb la col·laboració de

Amb el suport de

Mitjans patrocinadors

Mitjans col·laboradors

932 892 770 · INFO@TEATRELLIURE.COM
PÇA. MARGARIDA XIRGU,1 · PG. DE SANTA MADRONA, 40-46

Aquest document està dissenyat per ser llegit al mòbil.
Estalvia’t d’imprimir-lo i el planeta t’ho agrairà.

visita aquí el nostre web

