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Tres raves
i dos interregnes
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ARTISTES RESIDENTS

Segona i última part del projecte Understory
dels artistes residents d’aquesta temporada.
Després d’Intercanvi de cromos, i Paramecis
i meteorits, amb Tres raves i dos interregnes
l’escenògrafa Xesca Salvà i el dramaturg Marc
Villanueva ens conviden ara a dissoldre’ns
en una rave dedicada als bolets enteògens:
els que alteren la nostra consciència i ens
ofereixen una experiència diferent del que
entenem com a realitat. Així com Understory
1 s’havia concentrat en la mirada científica per
aproximar-nos als éssers vius que no veiem,
Understory 2 es pregunta sobre les relacions
que establim els éssers humans amb formes
de vida radicalment diferents de nosaltres, ja
siguin fongs o àliens. Els bolets al·lucinògens
serveixen de punt de partida per imaginar
una manera radical i directa d’experimentar la
comunicació amb una altra forma de vida, però
també per jugar amb la imaginació, la festa
i la transformació, que són també les forces
pròpies del teatre.
Tot el projecte també té vessant expositiu des
de l’11/05 al metro de Barcelona. Understory
als TMB és un projecte en col·laboració entre
la Fundació TMB i el Teatre Lliure en el marc
dels Ajuts a la creació Carlota Soldevila.
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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.
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