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El Festival NEO reneix amb la intenció d'allargar tota la
temporada les activitats sobre els nous llenguatges

Barcelona (ACN).- El festival Noves Escenes Obertes, que fins fa uns
anys recollia les propostes més alternatives de teatre, torna la temporada
vinent. Agafa el relleu dels Radicals Lliure que Àlex Rigola ha impulsat
com a director del teatre Lliure, i amb l'objectiu de convertir-se en una
plataforma per visibilitzar l'autoria escènica més experimental a
Barcelona. L'Institut del Teatre, La Seca, el Mercat de les Flors i el
Lliure gestionaran conjuntament la iniciativa, que sota la direcció
d'Hermann Bonnín, vol allargar la vigència del NEO al llarg de tota la
temporada, amb seminaris i conferències a la vegada vol potenciar la
presència internacional que donarà una plataforma d'aquestes
característiques.
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Des del 2006, el Festival NEO, Noves Escenes Obertes, va obrir una nova etapa per a l'experimentació teatral
catalana, i tot i que es va mantenir fidel als orígens del Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles,
creat per l'Institut del Teatre el 1973, va ser una manera de renovar la programació per potenciar nova autoria
que no necessàriament treballés el teatre de text.

L'activitat del NEO però, fa uns anys que havia quedat absorbida pels Radicals Lliure, una nova programació
d'innovació escènica que ha impulsat Àlex Rigola en la seva etapa com a director del Lliure. Amb el canvi de
direcció a la institució però, el cicle Radicals també ha hagut de canviar de forma i per això, Lluís Pasqual, ha
buscat noves alternatives en considerar que calia reformular la manera com potenciar la nova autoria i el
teatre més visual.

Per això, s'ha recuperat el festival Noves Escenes Obertes, que tindrà lloc entre el 8 i el 20 de maig de l'any
vinent, i amb un nombre més alt d'institucions implicades. Així, no només serà el Lliure el que tindrà la
responsabilitat de programar aquests nous autors experimentals, sinó que s'hi involucraran el Mercat de les
Flors, el nou espai de La Seca i l'Institut del Teatre. D'aquesta manera, i sota el paraigua del director
Hermann Bonnín, es donarà visibilitat a la nova autoria escènica catalana.

En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Bonnín ha assegurat que el NEO reneix amb la voluntat de
fer un ''gran festival amb presència internacional important'' i sobretot, allargar la permanència del NEO al
llarg de tota la temporada a través de seminaris, tallers o conferència. Per Bonnín, que no ha pogut explicar
més detalls sobre la programació en què està treballant el director artístic del NEO, ''els grups, la gent i els
creadors existeixen'' i per això, val la pena tirar endavant una nova plataforma que ''li fa falta a Barcelona''.

Així, el NEO serà la nova plataforma per a la creació contemporània i els nous llenguatges teatrals, i
disposarà d'una major dotació econòmica, en unir quatre institucions, de manera que es pretén fer créixer tan
pel que fa a la qualitat i la quantitat d'espectacles, com a la difusió d'aquests entre el públic.


