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El Jove Teatre Regina estrena 'Ara', una història
basada en la memòria

Títol: Europa Espanya Català

A partir del 22 de gener es podrà veure al Jove Teatre Regina Ara, una obra de teatre de nova
dramatúrgia inspirada en fets reals, de la Cia de creació KUNSTant. Explica la història de dues
dones, una mare i una filla. Una mare que ha silenciat la seva vida fins el dia que decideix
escriure-ho tot. Una filla que no coneix realment la seva mare, només la seva màscara. Una filla
que no entén la seva mare i a causa de la seva demència senil ja fa temps que no hi pot tenir una
conversa, si és que mai n'han tingut una normal. Uns escrits que la filla trobarà, no per casualitat, i
que destaparan la veritat. Unes memòries a través de les quals la filla s'aproparà a la seva mare
com mai ho ha fet abans. Una vida que per fi, ara, sortirà a la llum.

La Teresa Carreres (81 anys) es troba ingressada en una residència de la tercera edat. La relació
amb la seva única filla, la Lydia, sempre ha estat molt freda i distant, però aquesta sent la obligació
de visitar-la sempre que pot. Cada vegada però, a causa de l'agreujament de la demència senil de
la Teresa, les visites de la seva filla es fan més complicades...

Aquest projecte combina teatre amb projeccions audiovisuals i música en directe. "Els audiovisuals
ens ajuden a explicar la història, ens mostren diferents vivències dels personatges i ens apropen
als actors i actrius des d'un altre punt de vista. D' altra banda, ens ajudarem d'audiovisuals de
l'època, concretament imatges reals de la Filmoteca de Catalunya, per explicar millor la història i el
context que la caracteritza.", explica la companyia.

La música acompanya l'obra des del seu inici, reforçant moments i emocions i acompanyant els
actors i actrius en aquest viatge per la vida de la Teresa.

LA COMPANYIA

La companyia de creació Kunstant sorgeix de la necessitat de professionalitzar un projecte
d'estudis, l'obra de teatre Ara. El producte, nascut al 2012, suposa la unió de més d'una desena de
persones, entre tècnics i intèrprets, que treballen en una mateixa direcció: portar Ara als escenaris.
Gràcies a aquesta sinèrgia, l'obra viatja des del barri del Clot de Barcelona fins al Teatre Principal
d'Olot, aturant-se en dues ocasions a la Nau Ivanow als mesos de març i maig del 2015. Durant el
recorregut, el projecte evoluciona al mateix temps que els coneixements de la companyia,
convertint Ara en un projecte sòlid i professional.

La companyia Kunstant i els seus membres treballen, parallelament, en altres projectes de creació
collectiva i recentment han muntat la peça Under Construction, d'Ariadna Pastor, guanyadora del
concurs de teatre breu de la Violeta de Gràcia.

Seran al Jove Teatre Regina fins al 7 de febrer.


