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MOVISTAR SIMBIÒTIC FESTIVAL
Movistar Simbiòtic Festival és un festival multidisciplinari d’arts escèniques accessibles que neix aquest 2016 a la Sala Beckett / Obrador Internacional de Dramatúrgia amb l’objectiu d’obrir les portes dels teatres a la diversitat, essència
de tots nosaltres i de qualsevol fet artístic. Sota el lema ‘No excuses’, la primera
edició del festival produït per We Act Assoc. i Movistar Artsy, vol promoure la
inclusió del col·lectiu de persones amb diversitat sensorial en els escenaris i
patis de butaques, amb una programació contemporània i accessible per a tots
els públics.
El festival ha estat guanyador de Movistar Artsy 2016, la plataforma de mecenatge cultural de Movistar que va néixer el 2013 com la primera plataforma online per fomentar l’emprenedoria en totes les disciplines culturals.
Els dies 25, 26 i 27 de novembre les diferents formes d’entendre i d’interpretar
la realitat faran de Movistar Simbiòtic Festival un espai per intercanviar idees i
coneixements i per gaudir d’unes arts escèniques accessibles des de dues línies
diferenciades: el Laboratori Simbiòtic i l’Escena Simbiòtica.
El divendres 25 s’iniciarà el Laboratori Simbiòtic, un lloc on familiaritzar-nos
amb la riquesa que dóna la diversitat de percepcions sensorials, amb un workshop impartit per la companyia Teatro de los Sentidos. El dissabte 26 el Laboratori Simbiòtic seguirà amb una jornada de reflexió i diàleg entre professionals
de les arts escèniques i de l’accessibilitat comunicativa que comptarà amb:
conferències, ponències i master classes entorn de l’adaptació d’espectacles i
amb l’exhibició de projectes escènics inclusius i accessibles.
L’Escena Simbiòtica tancarà el festival el diumenge 27 amb un espectacle
familiar i dos espectacles per a tots els públics, que esdevindran accessibles
gràcies a l’audiodescripció, la subtitulació i la interpretació en llengua de signes
integrades com un element més dins l’espectacle. La instal·lació del bucle magnètic, la utilització d’elements sensorials que estimulin els sentits i la combinació de diferents disciplines artístiques que caracteritza la programació d’aquesta primera edició del festival, acabaran de definir una jornada d’arts escèniques
contemporània i de qualitat que podrà ser gaudida per tothom sense excepció.
Amb l’edició d’enguany, Movistar Simbiòtic Festival demostrarà que la diversitat
és l’excusa perfecta per construir unes arts escèniques accessibles de qualitat i
ens aproparà a una escena lliure de barreres comunicatives.

DIA 1: Workshop amb Teatro de los Sentidos
25/11

Lloc: Aula 3 (Planta 1) — Durada: 5 h — Horari: 15:30 h - 20:30 h
Preu: 50 € plaça
+ invitació a un espectacle
de l’Escena Simbiòtica
(Cal inscripció prèvia al taller)

Talleristes: Patrizia Menichelli
i Giovanna Pezzullo
(Teatro de los Sentidos)
http://teatrodelossentidos.com/

https://entradium.com/entradas/movistar-simbiotic-festival

Taller: “L’experiència del teatre a través dels sentits.
El tacte i l’olfacte, l’inconscient de la vista.”
Vivim sota la dictadura del món visual però, què seria de la vista sense les
experiències olfactives? En aquest workshop descobrirem com el tacte i l’olfacte
poden donar cos al sentit de la vista, com reeducar la nostra forma de “veure” i
aprendrem a saber escoltar els ulls de la nostra pell. Un taller introductori on es
compartirà la recerca dels llenguatges sensorials i poètics.
Els temes que es treballaran al taller són: la tirania de la vista respecte als altres
sentits, la recuperació d’un coneixement immediat per part de la intuïció, la memòria
del cos, la relació entre imaginar i sentir
i la introducció al joc entre el ritual i el misteri.
Formació dirigida a professionals de les arts escèniques (actors/actrius),
professionals de l’accessibilitat comunicativa (intèrprets i audiodescriptors) i a tots
aquells interessats en explorar i experimentar la riquesa de la diversitat sensorial.

DIA 1: Workshop amb Teatro de los Sentidos
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Patrizia Menichelli

Giovanna Pezzullo

Dissenyadora, performer i directora. Investigadora i Coordinadora artística
de l’Escola dels Sentits. Comença la seva carrera com a dissenyadora
de vestuari al 1983 col·laborant amb importants companyies italianes;
però la seva recerca es transforma i apunta cap a la revisió de l’espai
escènic, com a idea d’escena penetrable, aprofundint la dimensió de la
dramatúrgia. Des de 1996 és investigadora de Teatro de los Sentidos,
especialitzada en la poètica d’habitar un espai imaginari, amb un treball
sobre l’actor-habitant. Col·labora amb E. Vargas i el grup en el projecte de
formació de la companyia a Europa i fora del continent, col·labora també
amb el Postgrau “Llenguatge Sensorial i Poètica del Joc” organitzat per
la Universitat de Girona.

Actriu, dramaturga, professora de llenguatge sensorial, formadora
d’actors i smell designer. Estudia història de l’Art a la Universitá Statale de
Milà i es forma com a actriu a l’Escola d’Art Dramàtic Il Piccolo de Giorgio
Strehler.

Des del 1996 crea el vestuari per a les Obres de la companyia: Oraculos,
La Memoria del Vino, Hilo de Ariadna, Eco de la Sombra, Mundo a Reves,
proyecto Habitantes, Pequeños Ejercicios, Fermentación, Corazón de las
Tinieblas.

Ha coordinat el màster “Llenguatge Sensorial i Poètica del Joc” organitzat
per la Fundació Universitat de Girona i Caixa d’Eines del Teatro de los
Sentidos; imparteix tallers de llenguatge sensorial en diferents països
(França, Bèlgica, Anglaterra, Itàlia, Japó, Dinamarca, Espanya).

A Itàlia realitza projectes independents, formatius i multidisciplinaris de
teatre i art, per a professors d’escoles i educadors. A més, fa classes de
disseny de vestuari, màscares i espai escènic. És directora de l’Associació
Arcadia Ars In, de Florència. Les seves últimes creacions són Dóna
Capo… los días del cielo, presentada a Barcelona el 2012, i Immaginando
Prezzemolina, presentada a Florència en el 2013.

Del seu coneixement en el camp olfactori, ha desenvolupat una
metodologia pròpia que aplica al taller sobre la poètica de l’olfacte. A
més col·labora amb artistes internacionals.

Des del 1999 treballa amb la Companyia Internacional Teatro de los
Sentidos, dirigida per Enrique Vargas. Des d’aquesta data ha actuat,
coordinat i participat a la creació de les dramatúrgies i creat els paisatges
olfactoris per a les obres: El vino, La bodega de los sentidos, El eco de
la sombra, Oráculos, Pequeños ejercicios para el buen morir, Filatura, El
mundo al revés, Fermentación, Renacer, Heart of darkness.

DIA 2: Laboratori Simbiòtic
26/11

Lloc: Sala d’Assaig (Planta 1) — Horari: 11 h – 19 h — Aforament: 70 persones (lliure fins a completar l’aforament)

1. TAULA RODONA: “CADA COP MÉS INCLUSIUS”. Cartografia de festivals oberts a la diversitat.
Hora: 11:00 h - 11:45 h

En aquests darrers cinc anys al territori espanyol han aparegut nombrosos
projectes escènics inclusius que a poc a poc han anant assentant-se al
panorama nacional dels festivals d’arts escèniques i han començat a
repercutir en les formes de concebre i consumir espectacles.
Una Mirada Diferente, l’Altre Festival, l’Eclèctic Festival i Yo voy al teatro
són alguns dels festivals d’arts escèniques inclusives més rellevants del
panorama nacional gràcies a l’acceptació i repercussió social i cultural
que han obtingut. Els creadors d’aquests projectes aportaran les seves
experiències, percepcions i reflexions com a creadors i gestors culturals
davant aquest nou camí que s’obre en el sector, tot plantejant els nous
reptes i paradigmes que implica la progressiva normalització de la
diversitat i de l’accessibilitat en les arts escèniques, tant en els patis de
butaques com als escenaris.
Moderadora:
Inés Enciso (codirectora artística del festival Una Mirada Diferente
del CDN). Gestora Cultural involucrada en projectes relacionats amb
l’educació i la inclusió en les arts escèniques. Ha treballat en institucions
com l’Inaem i en entitats privades com Animalario.

Participants:
Miguel Cuerdo (codirector artístic del festival
Una Mirada Diferente). Director de producció
de Lazona Teatro i productor adjunt en
projectes teatrals públics com el CDN o La
Companyia Nacional de Teatre Clàssic. Amb
Inés Enciso funda 33% cultura sin límites,
una productora d’arts escèniques inclusives
que fomenta i visibilitza el valor artístic de la
diversitat damunt els escenaris.
Manel Anoro (director de l’Altre Festival)
Metge de família amant de les arts escèniques
inclusives. Director de la cia. La Trifulga dels
Fútils formada per actors amb diversitat
mental, amateurs i professionals des de l’any
2000.
Romà Solé (director de l’Eclèctic Festival)
Tècnic del Servei Municipal de la Discapacitat
de l’Ajuntament de Tarragona des de 1991
que ha incidit en la inclusió del col·lectiu amb
diversitat en la vida cultural de la ciutat.
Beatriz Lerones (coordinadora del festival
Yo voy al teatro). Dirigeix el projecte Teatro
Accesible d’Aptent, empresa madrilenya de
tecnologia per a l’accessibilitat, on és directora
de comunicació i màrqueting.
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Festival Una Mirada Diferente

L’Eclèctic Festival

Va néixer l’any 2013 sota la direcció d’Inés Enciso i Miguel Cuerdo (33% Cultura
sin límites) amb l’objectiu de millorar la visibilitat i la inclusió dels artistes amb
discapacitat en la vida cultural com a part del projecte de direcció d’Ernesto
Caballero, actual director del Centre Dramàtic Nacional.
Inés Enciso i Miguel Cuerdo ens explicaràn com a través de la programació
d’espectacles de companyies integrades en el foment de noves produccions
generades pel Festival i la investigació i l’anàlisi de la inclusió en les arts escèniques,
estan creant una plataforma que impulsa i assenta la presència d’artistes amb
diversitat en les programacions regulars dels centres d’exhibició. En les quatre
edicions d’UMD han optat per programar companyies nacionals i internacionals
amb el fi d’enriquir la programació i mostrar la realitat d’altres països en matèria
d’art i discapacitat.

Des de l’any 2010, amb la primera edició de l’Eclèctic Festival, quatre grups teatrals
vinculats a entitats de persones amb discapacitat (Al Trot Teatre de l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral, Teatre Ganyotes del Club Vaixell, Club Social La
Muralla i Amanida Teatre, vinculat amb l’ONCE) i l’Ajuntament de Tarragona, des del
Servei Municipal de la Discapacitat i el Departament d’Arts Escèniques, es van aliar
per esdevenir un petit moviment sociocultural a la ciutat, que ha estat programat
en la temporada professional de Teatres de Tarragona, en una aposta per a la
normalització i la recerca de nous públics. Romà Solé, el director del festival, ens
explicarà com el projecte busca sensibilitzar l’interès per la inclusió dels diversos
col·lectius en les arts escèniques tarragonines.
https://www.tarragona.cat/cultura/teatre-dansa-musica/eclectic-festival

http://cdn.mcu.es/espectaculo/una-mirada-diferente/
Tràiler IV edició del festival: https://www.youtube.com/watch?v=fVA_VWm0vII

L’Altre Festival
L’Altre Festival neix el 2014 per beneficiar a les persones amb trastorns mentals, les
seves famílies i la societat en general a partir de la participació en la vida cultural i
artística de la ciutat. El director del projecte, Manel Anoro, ens explicarà com han
incidit les dues edicions del festival en la creació i la participació de companyies
d’arts escèniques de persones amb diversitat mental, conjuntament amb d’altres
que no el pateixen, i s’ha convertit en una eina normalitzadora de la participació en
la cultura popular d’aquest col·lectiu de rehabilitació fantàstica, que lluita contra
l’estigma cap a la inclusió.
http://www.laltrefestival.cat/

Yo voy al teatro:
A Espanya, el col·lectiu de persones amb discapacitat visual i auditiva fa temps que
reclama, a través del moviment associatiu, un oci accessible que integri a totes les
persones. Amb l’objectiu de visibilitzar la situació i donar resposta a aquesta demanda, la
iniciativa Teatro Accesible crea al maig del 2015 el primer festival de teatre per a persones
amb discapacitat auditiva, visual i persones grans. Beatriz Lerones, responsable de
comunicació, ens explicarà com aquest projecte ha incidit en la transformació social
als escenaris de Madrid i Barcelona, tot fent funcions i produccions accessibles en pro
de l’accessibilitat en els espais escènics del nostre país.
http://yovoyalteatro.es/es/
Tràiler del festival: https://www.youtube.com/watch?v=bNcQUAxQ3VQ
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2. MASTER CLASSES SOBRE ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA
Com fer accessibles les arts escèniques? Eines per a facilitar l’accés del
col·lectiu de persones amb diversitat sensorial als continguts escènics.
Audiodescripció: “Una aproximació a l’accessibilitat sensorial dels
espectacles per a les persones cegues.”

Interpretació en Llengua de Signes: “La interpretació en LSC als
espectacles: adaptar continguts en escena.”

Hora: 12:00 h - 12:45 h

Hora: 12:50 h - 13:35 h

Ponent: Llorenç Blasi, audiodescriptor del TNC i del gran teatre del
liceu, entre d’altres

Ponent: Enric Lluch, expert en interpretació de llengua de signes
catalana, espanyola i sistema de signes internacional. Intèrpret d’arts
escèniques inclusives a Catalunya i guia de visites culturals per a persones
sordes en espais com el MACBA.

http://llorencblasi.com/

L’audiodescriptor Llorenç Blasi ens endinsarà en el món de l’accessibilitat
i l’adaptació de les arts escèniques per a persones amb diversitat visual.
A partir de conèixer les necessitats i les capacitats que té el col·lectiu
de persones cegues aprendrem què implica fer espectacles accessibles
amb una explicació teòrica i pràctica de com confeccionar un guió
audiodescriptiu (GAD), des de l’anàlisi del llibret fins a la posada en
escena.
En aquesta masterclass coneixerem les eines tecnològiques que
s’utilitzen per adaptar els espectacles, les fórmules de redacció, locució
i les diferents tècniques que implica fer una bona audiodescripció en
directe o enregistrada.

https://www.youtube.com/channel/UCC81OHUKQ-vfGcYs5eMmtmw

Què han de tenir en compte els intèrprets o l’equip tècnic sobre les
mesures d’accessibilitat a les sales? Què ha de tenir en compte un actor/
actriu a l’hora de treballar amb intèrprets de llengua de signes? I per
últim, per què un director o una productora d’una companyia hauria
de fer un espectacle accessible? Aquestes preguntes i altres qüestions
seran respostes per l’intèrpret enric lluch que al llarg dels 45 minuts que
durarà la masterclass, ens explicarà les diferències que existeixen en la
interpretació de llengua de signes, des de l’intèrpret ombra a l’intèrpret
neutre, amb tots els seus matisos. Tècniques, consells i aportacions
artístiques per a l’adaptació d’espectacles en LSC.
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3. SCKETCHOS DE PROJECTES INCLUSIUS
Cia. Bambú - “El mirador de les paraules que no puc dir”
https://bambuciadeteatre.org/elmirador/

Hora: 13:50 h - 14:20 h
Participen:
Guió i direcció: Carla Torres Danés.
Actors (llengua oral): Cristal Barreyro Díaz i Eladio Herranz Frías.
Actrius (llengua de signes): Mireia Angulo, Mireia Isal Serna.
La companyia representarà tres escenes d’una de les seves
darreres produccions El mirador de les paraules que no puc dir amb
l’acompanyament i l’explicació de la seva directora i autora Carla Torres
Danés, a manera d’assaig obert. Al final, els protagonistes compartiran
amb els assistents la seva experiència de crear i d’actuar amb actors
amb i sense diversitat funcional, en llengua de signes i llengua oral i
amb la presència de l’audiodescripció en directe; tot plegat: producte
BamBú, arts escèniques inclusives i accessibles per a tothom!
Cia Bambú: Companyia teatral que inclou actors amb i sense diversitat
funcional o sensorial, intèrprets de llengua de signes i audiodescripció
en escena.
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3. SCKETCHOS DE PROJECTES INCLUSIUS
Marge Contemporani - “Espais Cecs”
http://www.elmurdansa.com/elmurdansa/marge_contemporani.html

Hora: 18:00 h - 18:35 h
Participen:
Carolina Alejos i Silvia Elgarrista fundadores de la plataforma Marge
contemporani i especialitzades en teràpia a través del moviment i la
dansa.
Espais Cecs, planteja una intervenció entre les ballarines, l’espai
arquitectònic i el públic. L’argument coreogràfic s’inicia amb l’exploració
cinètica dels elements que conformen l’arquitectura d’un indret, la
percepció del paisatge sonor, de les textures i els aromes que conformen
l’espai. El nostre cos serà el punt de partida de relació amb un mateix i
l’espai que ens envolta d’uns objectes i dels altres.
A través de la dansa trencarem barreres comunicatives per construir
una seqüència, una improvisació, una història vivencial i col·lectiva entre
els participants.

DIA 2: Laboratori Simbiòtic
26/11

4. EXHIBICIÓ DE PROJECTES ESCÈNICS AMB NOUS LLENGUATGES SENSORIALS
Emocions / Sensacions / Tecnologia accessible
Exhibició de projectes escènics desenvolupats en el marc de la
investigació cap a nous llenguatges sensorials que expandeixin els codis
de la creació artística i teatral.
Diàleg: “La creació artística més enllà dels sentits”. Diàleg entre Sonia
Cilliari i el Teatro de los Sentidos
Hora: 16:00 h - 16:45 h
Ponents: Sonia Cilliari, Patrizia Menichelli i Giovanna Pezzullo.
Patrizia i Giovanna, compartiran les bases de la poètica del sentir, línia
principal de treball de la companyia El Teatro de los Sentidos i entraran
en diàleg amb Sonia Cillari, la recerca artística de la qual explora els
múltiples nivells de percepció entre el cos i l’espai que l’envolta a través
de la tecnologia i la performance. Dues mirades, dos canals d’expresió,
múltiples possibilitats creatives.
Sonia Cilliari, artista i arquitecta italiana, experta en els processos
d’integració entre l’art, l’arquitectura, els nous mitjans i la ciència. La
seva recerca artística examina com sorgeixen patrons de consciència,
de percepció i d’identitat en entorns d’immersió i realitat augmentada.
Guardonada amb el 1r Premi VIDA.
http://nimk.nl/eng/sonia-cilliari-sensitive-to-pleasure
Patrizia Menichelli i Giovanna Pezzullo, components de la companyia
El Teatro de los Sentidos (fundada per Enrique Vargas) que porta més
de 20 anys han treballat en la creació d’experiències que difuminen la
concepció tradicional de l’espai entre actor i públic per potenciar la
participació i permetre explorar lúdicament els laberints interns de cada
individu.

Projecció: “Sentim el cinema” amb el Festival Inclús
http://inclus.cat/es/

Hora: 17:00 h - 17:45 h
Participa: Marta de Muga i Ariadna Pérez. Tallerista: Anna Gòmez
Sentim el cinema és un taller experimental que a través d’una experiència
sensorial, posa l’espectador a la pell d’una persona amb diversitat
sensorial quan va a una sala de cinema.
Es projectarà un curtmetratge sense imatge però amb audiodescripció
amb l’objectiu de percebre la pel·lícula a través de l’oïda; un segon
curtmetratge amb audiodescripció en el qual els participants utilitzen
unes ulleres que els permetran sentir una deficiència visual parcial; i un
tercer que serà projectat sense so, amb subtitulació per a sords.
Després de la projecció de cada curtmetratge, es farà un col·loqui sobre
les sensacions viscudes, per a posteriorment, veure la pel·lícula amb el
so i la imatge originaris.
Cloenda del Laboratori
Lloc: Vestíbul de la Sala de Dalt (Planta 1)
+ Cervesa i pica-pica pels assistents
Exposició: “L’Art a través dels sentits de la pintura a l’oli de
Catalunya”, de Sandalia Mateo.
Pintures inspirades en la costa catalana, fetes amb oli en relleu de
manera que l’espectador gaudeix de l’experiència artística en tres
dimensions i pot fer un reconeixement tàctil de les obres. Mostra del
període 2008 - 2016.
Sandalia Mateo és una pintora amb un estil molt personal que mostra
a través de textures de paisatges reals o imaginaris que presenta a la
seva obra.
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CIA. PRODUCCIONS ESSENCIALS
“CINC CONTES DIFERENTS”
Teatre familiar, a partir de 6 anys.
Hora: 11:30 h -12:30 h
Un espectacle accessible que parla dels somnis i les inquietuds dels nens
amb necessitats especials. Una làmpada que no fa llum, un ventilador que
mou les hèlices més lentament, un coixinet extremadament afectuós, i
un arquet que no pot fer música.
Cinc contes diferents són històries independents i creuades, que tracten
sobre l’amistat i la superació personal, i ens acosten a la realitat dels
nens amb necessitats especials.
Explorant la riquesa de la diferència, Cinc contes diferents ens convida
a tocar de prop un món que sovint ens és desconegut i al que,
malauradament, ens hi seguim enfrontant amb por.
Amb una gran dosi d’humor, característica essencial de les persones
amb necessitats especials, l’espectacle està destinat a tots els públics i
pensat per gaudir en família, o en sessions escolars a partir dels sis anys.
Produccions Essencials neix a Barcelona el 2006 com a plataforma
de creació per donar sortida a projectes de creació amb un alt
component d’innovació i fusió de diferents disciplines artístiques. Els
seus components tenen una llarga trajectòria dins el món professional
del teatre de gest, i titelles, amb companyies com Cia La Tal, La Baldufa,
o Centre de titelles de Lleida.
http://www.produccionsessencials.com/
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LES IMPUXIBLES + ATZUR
“ZIP”

Dansa contemporània, música de creació pròpia i visuals.
Hora: 17:00 h - 17:45 h
Zip parla de la relació entre dues germanes (Clara Peya, piano i Ariadna
Peya, dansa). És un viatge que explica com es despullen de tota la
memòria que tenen l’una de l’altra, fins a arribar al més essencial que
les connecta. La peça és un camí per trobar un únic record, el primer i
l’últim, el més ple i el més simple, l’únic que no han construït però que
coneixen del cert, el més profund i el més honest, el que és etern.
A aquestes dues intèrprets que combinen música i dansa, se’ls hi uneixen
per primer cop dalt d’un escenari els visuals d’ATZUR (Carme Gomila i
Odile Carabantes). A través de la utilització de diverses tècniques de
producció i manipulació d’imatges en directe, ATZUR crea ambients
i narratives que dialoguen amb la música i l’imaginari de Zip, obrintlo i dotant-lo d’un nou sentit. El set de visuals, també en escena com
un instrument més, consisteix en un dispositiu compost d’una taula de
llums i una càmera que captura les manipulacions produïdes a escena,
mesclades, en directe, amb imatges digitals i d’arxiu.
Les Impuxibles és la fusió artística d’una pianista i una coreògrafa.
Una fusió que conté la potència de la qualitat artística de cada una per
separat i l’harmonia del vincle que les uneix. Clara i Ariadna Peya són
germanes, creadores i intèrprets. Tenen la mateixa manera d’entendre
l’art, com a canal d’expressió, com una manera d’explicar històries que
moguin alguna cosa, com una necessitat de comunicar des de l’emoció
i la víscera, sense límits. Bevent de fonts diverses (dansa, música, teatre,
performance, etc. ) i fonent-les en un llenguatge propi. La companyia
també són les persones que han aportat la seva qualitat humana i
professional, persones que han anat col·laborant en els projectes i han
fet créixer i madurar la companyia.
http://lesimpuxibles.com/wp/
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ATZUR
(Odile Carabantes i Carme Gomila) utilitzen diverses tècniques de
producció i manipulació d’imatges en directe per a crear ambients i
narratives que dialoguen (i també xoquen, qüestionen, s’alien) amb la
música, la dansa o el que succeeixi a escena.
El set de visuals consisteix en un dispositiu compost d’una taula de
llums i una càmera que captura les manipulacions produïdes a escena,
mesclades, en directe, amb imatges digitals i d’arxiu.
Actualment estan treballant amb l’espectacle Codi Obert, amb la música
de Maria Arnal i Marcel Bagès, una remescla audiovisual en què juguen
i s’entrecreuen músiques de tradició oral i narratives visuals que prenen
com a punt de partida la cultura com un bé comú, i BUTZA, amb el
músic 4cantons, un directe audiovisual en tensió amb el present, que
parla de maneres de fer i estar, de camps de batalla quotidians a partir
del processat i generació d’imaginaris i atmosferes sonores que ens
endinsen a la creació d’una mitologia col·lectiva.
En l’últim any els seus espectacles han passat per la Sala Hiroshima
(Barcelona), Cicle ArtLab de la Pedrera (Barcelona), Festival Vallsonora
(Ager, Lleida), Mostra sonora i visual del Convent de Sant Agustí entre
altres.
http://atzur.info/info/
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QUIM MOYA + RAVID GOLDSCHMIDT
“MURMUR AL CUB” Estrena
Pintura performativa amb música en directe
Hora: 18:30 h - 19:30 h
Un músic, un pintor i un llenç tridimensional en forma de cub que, més
enllà de ser un simple suport, cobra vida pròpia i es converteix en l’element
de joc principal de l’escena. El cub de Murmur s’obre, gira i transforma
les perspectives amb els efectes lumínics, els colors i les textures que
surten de l’audaç pinzell de Quim Moya. El pintor combinarà diversos
estils pictòrics que narraran diferents històries, sempre acompanyades
per les vibracions del Hang i l’Oval, instruments que de la mà de
Ravid Goldschmidt, ens transportaran a dimensions desconegudes i
generaran l’atmosfera perfecta per acollir la metamorfosis del llenç
i la imaginació del públic. Murmur és el viatge, la fluïdesa del vol en
estol dels estornells en una inexplicable dansa que desafia la raó del
sentiment de supervivència que uneix les comunitats. El paper d’un sol
ocell protegit dins del grup, que s’emmiralla amb el d’una persona dins
les xarxes socials, és pregunta quin és el seu rol dins de la societat en
què vivim.
Quim Moya és un dissenyador gràfic i il·lustrador que treballa amb
espectacles de pintura en directe, caracteritzats per l’ús de la pintura
fluorescent i que combinen diverses disciplines com la música o la dansa.
Ravid Goldschmidt és un músic multiinstrumentista que va començar a
introduir-se amb el hang en el mateix moment de la seva creació a Suïssa
l’any 2001. És el creador del primer mètode de tocar aquest instrument i
també n’ha fet una versió electrònica, l’oval.
Els dos artistes treballen junts des de fa 3 anys, van començar amb un
espectacle familiar anomenat Rodari Mira Miró, i la peça curta Murmur
que els ha dut al Festival Summer Stage de Nova York.
Al Movistar Simbiòtic Festival estrenaran una versió ampliada d’aquest
espectacle influenciada pel treball que s’ha fet per tal que sigui accessible.
https://quimmoyalivepainting.wordpress.com/

Informació
Movistar Simbiòtic Festival
Dies 25, 26 i 27 de novembre de 2016
https://www.festivalsimbiotic.es
Preus:
Workshop Teatro de los Sentidos - 50€
(+ Invitació espectacle Escena Simbiòtica)
Laboratori Simbiòtic – gratuït
Escena Simbiòtica
Cinc contes diferents - 6 €
ZIP – 10 €
MurMur al cub – 10 €
Abonament (ZIP + MurMur al cub) – 15 €
Venda d’entrades:
https://entradium.com/entradas/movistar-simbiotic-festival
Sala Beckett / Obrador Internacional
de Dramatúrgia
Pere IV, 228-232
Barcelona 08005
http://www.salabeckett.cat/

Contacte festival
weact.assoc@gmail.com
https://www.facebook.com/SimbioticFest
https://www. twitter.com/SimbioticFest

Contacte premsa
Eva Noguer
eva@snoopbarcelona.com
687 74 03 26

Festival
d’arts
escèniques
accessibles

