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#SocEscena

Understory, 1:
Paramecis
i meteorits
creació
Xesca Salvà i Marc Villanueva Mir
02 i 03/04
Montjuïc. Espai Lliure
ARTISTES RESIDENTS

Segon bloc de la primera part del projecte
Understory. Seguint l’estela d’Intercanvi
de cromos, l’escenògrafa Xesca Salvà
i el dramaturg Marc Villanueva recuperen
Paramecis i meteorits (una coproducció del
Festival TNT 2021), al centre del qual hi ha
Lynn Margulis, una biòloga nord-americana
que ha canviat la nostra manera d’entendre la
vida, la ciència i la biologia, en extrapolar els
seus coneixements sobre microorganismes
a escala planetària. Dels fongs al cosmos, la
seva teoria va obrir la porta a observar la Terra
com una enorme xarxa d’interdependències
i l’evolució, precisament, com un procés
en què la simbiosi domina més que la
competició darwinista. Paramecis i meteorits
és un recorregut escènic entre la instal·lació i
l’experiència immersiva, amb la col·laboració
de vuit biòlogues locals.
Com a cloenda d’aquesta primera part
d’Understory, el diumenge hi haurà una
xerrada amb les vuit biòlogues que
han participat en el procés de recerca.
Understory, 2 es presentarà al mes de juny.
Understory és la paraula anglesa
per dir sotabosc.
INTÈRPRETS
Marina Mulet
Laura Renau

COPRODUCCIÓ ‘UNDERSTORY’
Teatre Lliure, Xesca Salvà
i Marc Villanueva Mir

BIÒLOGUES
Montserrat Garcia
Isabel López
Carmen Mediano

COPRODUCCIÓ ‘PARAMECIS
I METEORITS’
Xesca Salvà, Marc Villanueva
i Festival TNT amb el suport
del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya,
l’ICUB Ajuntament de Barcelona,
Es Baluard, el Teatre Lliure i
Konvent.0.

IL·LUMINACIÓ
Ana Rovira
COMPOSICIÓ SONORA
Gerard Valverde
CONCERT
Anatomia Humana Desmontable
PRODUCCIÓ EXECUTIVA
Helena Febrés

MENCIÓ
Els Ajuts a la creació Carlota
Soldevila són possibles gràcies
a la col·laboració entre el Teatre
Lliure i la Fundació Banc Sabadell.

TRÀILER
FRAU Recerques visuals
AGRAÏMENTS ESPECIALS
A Lynn Margulis, Ricard Guerrero,
John Feldman, Rubén Duro
i Nanna Neudeck

El projecte Paramecis i meteorits
ha comptat amb el suport de les
Beques “Premis Barcelona 2020”
de l’Ajuntament de Barcelona.

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 està 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.
#ArtistesResidents
#Understory1
HORARI
Dissabte a les 20.00 h
Diumenge a les 18.00 h
DURADA
performance 1 h
xerrada 40’
LLOC
Espai Lliure
IDIOMA
En català

COL·LOQUI
03/04 xerrada postfunció
amb les biòlogues
Montse Bayés
Montserrat Garcia
Cristina Junyent
Isabel López
Carmen Mediano
Teresa Pastor
Mercè Piqueras
Montse Vallmitjana

ACCESSIBILITAT
Assistència auditiva
a través del mòbil

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

