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El Projecte Croquis es torna a fer realitat a la
Beckett

Título: Europa Espanya Català

Projecte Croquis_BCN és una fórmula d'espectacle que els mateixos organitzadors (DeCollage,
Altresbandes, Can Felipa i Sala Beckett) defineixen com "una proposta de diàleg entre els
espectadors i les companyies professionals, sobre espectacles en procés de creació." El Projecte
CROQUIS va néixer a Madrid ara fa 2 anys de la mà de la Sala Kubik Fabrik i la companyia
DeCollage, com una proposta de diàleg entre els espectadors i les companyies professionals
sobre espectacles en procés de creació.

Després de diverses edicions en què l'experiència s'ha consolidat amb excellents resultats
artístics, la Sala Beckett l'ha volgut incorporar en el context de les activitats de creació del seu
Obrador Internacional de Dramatúrgia.

El Projecte CROQUIS_BCN és una convocatòria adreçada a companyies que es troben en procés
de creació d'un espectacle teatral per convidar-les a fer un petit parèntesi i compartir aquest
procés amb el públic, presentant un fragment de 20 minuts del material que estiguin treballant i
debatent-lo amb els espectadors. La resposta del públic, espontània i còmplice alhora, serà a
temps d'influir en l'evolució posterior de l'espectacle.

La primera edició del CROQUIS_BCN es va celebrar el maig del 2015 a l'edifici del Poblenou. Ara
els dies 29 i 30 de maig, serà la sala de Gràcia la que acollirà els treballs de 8 companyies (4 el
divendres i 4 el dissabte). Les companyies participants han estat escollides entre les que s'han
presentat a una convocatòria oberta que es va tancar el passat 7 d'abril.

Després de cadascuna de les dues sessions, se celebrarà un colloqui en què creadors i
espectadors compartiran punts de vista, dubtes i opinions.

PROGRAMA:

Divendres, 29 de maig:

-Statu Quo de la Companyia Fil d'Arena

-Punt de fuga de María Porras. Companyia EsGrata

-Nijinski Experimento #2 de la Compañía Snomians

-Animals enverinats de Joan Rusinyol. Direcció: Eduard Muntada

Dissabte, 30 de maig:

-Peso neto, de la suma de dos títulos provisionales de Marta Aguilar. Compañía Los Montes
Urales

-Diciendo esto no quiero decir nada de Paula Ribó

-Parábasis para básicos de Damián Montesdeoca i Iriome Herrera

-WK de Cristina Arenas i Andrea Martínez. Groteska Teatre

Aquesta activitat funciona amb el sistema de "taquilla inversa": l'espectador decidirà el preu en
finalitzar l'acte. Le sessions començaran a les 19.30 h.




