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'El jardí inexistent' de Senza Tempo arriba al TNC
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La companyia Senza Tempo estrena avui a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el
seu nou espectacle, El jardí inexistent. Creada i dirigida per Inés Boza i Carles Mallol, l'obra,
emmarcada dins del Projecte Tdansa del TNC, exposa les convencions de l'escenificació del teatre del
Segle d'Or des d'una mirada actual, amb la voluntat de sorprendre l'espectador per la seva absoluta
vigència.
Teixit amb plans superposats, com una narració que conté altres narracions, El jardí inexistent és,
segons els seus creadors, un entramat mestís creat amb combinacions de llenguatges i personalitats
d'origen i tècniques ben diverses. Un dels punts de partida de la nova proposta de Senza Tempo és El
somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, amb les relacions d'amor, de sexe i de desamor entre uns
personatges que s'endinsen en un jardí salvatge on les seves històries es compliquen. L'obra també
planteja la dualitat entre fantasia i realitat, entre la nit i el dia, entre el desig i la raó. Per això, els
intèrprets combinen professions i tècniques diverses, edats i fesomies variades. Inés Boza, Viviane
Calvitti, Abraham Hurtado, Nuria Legarda, Carles Mallol i Félix Santacana són els protagonistes d'aquest
Jardí inexistent que estarà en cartell fins al pròxim 16 de maig al TNC. El vestuari està signat per Miriam
Compte, mentre que CUBE es responsabilitza de l'espai escènic i llums. La pròxima producció de Senza
Tempo, grup reconegut per la seva investigació del llenguatge a la frontera de la dansa i el teatre, serà
El bosque de Marcela, que es presentarà del 21 de juliol al 23 de setembre al Fòrum 2004.
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