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Blank, nou repte de Nassim Soleimanpour ara amb
19 actors a la Muntaner

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

Recordeu el Whaite Rabbit/Red Rabbit? Quants cops el vareu veure? Jo tres! I ara, potser encara
repetiré més perquè arriba a la Sala Muntaner la segona proposta de l'autor iranià Nassim
Soleimanpour, aquest cop amb el títol de Blank i amb més funcions. Com als Rabbit's Jordi
Casanovas és el coordinador de la proposta, que no el director perquè torna a ser un espectacle
interpretat per un sol actor/actriu, que no sap de què va ni ho pot assajar. Segons Casanovas: "Un
dia abans els donem les instruccions, amb la roba que més o menys han de portar. I prou!" Així
com l'altra vegada es van reservar 8 dilluns per a l'experiència, aquesta entra en temporada amb
19 funcions per a 19 intèrprets. La primera serà el 20 de setembre i l'última, el 15 d'octubre.

A la presentació hi van assistir Anna Sahun i Mercè Pons i feien més preguntes que nosaltres!
Estaven contentes de participar a l'experiència, però força intrigades. El Casanovas, impertèrrit, no
els deia res! Bé, alguna coseta: "Aquest cop intervenen actors i públic. Proposa reflexions sobre la
creació i la vida..." Des del primer segon, els actors saben que el públic també sap que no saben
res. I endavant! "Només dir que els intèrprets no heu de patir gens, perquè Soleimanpour és
intelligent i el que ha fet no pot ofendre ni incomodar ningú," assegura Casanovas.

UNA EXPERIÈNCIA IMSÒLITA

Nassim Soleimanpour, va idear White Rabbit Red Rabbit en un moment en què no podia sortir del
seu país per haver-se negat a fer el servei militar. Amb aquest projecte va aconseguir
metafòricament traspassar fronteres perquè, si bé no sabem fins quin punt s'hagués prohibit o
aplaudit a l'Iran, per a Soleimanpour significava comunicar-se amb l'exterior i qüestionar-se o
qüestionar-nos sobre l'obediència i la llibertat. El procediment va més o menys així: l'autor envia
instruccions als productors, que busquen els intèrprets. Posteriorment, i ja a l'escenari, envia
instruccions als intèrprets a través de connexions en directe. "El més reconfortant és veure com
Soleimanpour va sublimar el fet que no podia sortir del país inventant una manera de dirigir una
obra sense ser-hi. En certa manera, reinventant el teatre!"

El títol fa referència a que aquest cop, l'intèrpret es trobarà al paper un seguit d'espais en blanc i
haurà de demanar la collaboració del públic per completar la història. "És més descarat i divertit.
Sembla senzill, però el text depèn molt de la imaginació dels espectadors i gira cap a un costat o
cap a l'altre, en funció de la persona." L'actor ha de sostenir la història i anar-la conduïnt si les
persones i les propostes són completament diferents. "D'aquesta manera, Blank trenca les regles
del joc de les arts escèniques, suposa un desafiament pels intèrprets i es converteix en una
joguina teatral amb tocs d'experiment social."

Des de la seva estrena el 2015 al Dancing on the edge Festival d'Amsterdam, Holanda, Blank s'ha
pogut veure diverses ciutats de la Índia, Australià, Escòcia, Regne Unit, Brasil, EUA, i Dinamarca.
Ara, arriba a casa nostra per primera vegada de la mà de la Sala Muntaner i de la productora
Hause & Richman que, en associació amb Aurora Nova, també va coproduir White Rabbit Red
Rabbit la passada temporada.

ESCOLLIU EL O ELS VOSTRES INTÈRPRETS !!!

Anna Sahun: 20 de setembre



Carlos Latre: 21 de setembre

Anna Ycobalzeta: 22 de setembre

David Bagés: 23 de setembre

Joan Carreras: 24 de setembre

Rosa Boladeras: 27 de setembre

Jordi Martínez: 28 de setembre

Beth Rodergas: 29 de setembre

Guillem Albà: 30 de setembre

Dafnis Balduz: 4 d'octubre

Dolo Beltrán: 5 d'octubre

Mercè Pons: 6 d'octubre

Joel Joan: 7 d'octubre

Maria Molins: 8 d'octubre

Manel Barceló: 11 d'octubre

Alba Florejachs: 12 d'octubre

Roger Casamajor: 13 d'octubre

Aina Clotet: 14 d'octubre

Vicky Luengo: 15 d'octubre

I sobretot, no expliqueu res! Qui més qui menys pot conèixer algun actor...


