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missió
La Nau Ivanow té com a missió facilitar la creació, la
mobilitat i la internacionalització dels projectes, així
com la capacitació dels professionals de la cultura,
especialment de les companyies de teatre emergents.

visió
Volem ser un referent internacional en la
professionalització, la mobilitat i les residències de
creació escènica, ajudant la dignificació del sector, i
ser un espai on les comunitats dels territoris puguin
conviure amb les companyies i formin part dels
processos creatius.

objectius
- Ser un espai on les companyies puguin créixer i donar
a conèixer el seu treball, potenciant la mobilitat i la
internacionalització dels projectes.
- Acompanyar i oferir a les companyies eines per al seu
creixement professional, apostant per la dignificació
del sector i els seus agents.
- Convertir-nos en un espai obert on les comunitats
visquin els processos creatius, siguin partícips
d’aquest procés i estableixin un diàleg directe amb les
companyies.

valors

Des de 1997
Més de 20 anys de creació
acompanyem la creació
El conjunt de projectes de la Nau Ivanow ve
marcat per tres grans eixos de treball amb un
denominador comú, la internacionalització que,
de manera transversal, està present en tots els
projectes que es duen a terme.
Creació. Oferim cobertura a totes les etapes del procés
creatiu, des de la idea inicial i el desenvolupament
a la seva culminació. La companyia té la possibilitat
de incorporar-se en qualsevol moment i d’utilitzar els
serveis per a una o diverses fases d’aquest procés.
Acompanyament. Imprescindible perquè les
companyies creixin i donin a conèixer el seu treball.
Escoltar, assessorar i donar respostes és molt
necessari en un procés artístic.
Territori. Generem un espai obert on les comunitats
viuen els processos creatius. Mitjançant la participació
s’estableix un diàleg directe amb les companyies que
fa créixer a públic i projecte. Aquesta convivència ha
de servir d’impuls per a generar societats crítiques i
cohesionades.

confiança
compromís
autocrítica
adaptació
qualitat
professionalització
cooperació
participació
retorn social
proximitat

de fàbrica de pintures
a fàbrica de possibilitats
fundació sagrera
La Nau Ivanow és un projecte de la Fundació Sagrera.
El seu patronat, integrat per persones vinculades
de forma directa a la cultura i les arts escèniques,
administra i representa la institució.
La Fundació es constitueix l’any 2006, per a contribuir
encara més a acollir i acompanyar les companyies en
el seu procés de creació teatral.

la casa de les residències
Les residències són el focus principal de treball de
la Nau i en elles apostem clara i decididament pels
processos, procurant en tot moment dignificar
les condicions de treball durant el procés de
creació de les companyies i dels emprenedors,
acompanyant-los sempre i dotant-los dels
recursos necessaris per a dur a terme el seu
projecte.

companyies residents

El fet de viatjar, conèixer altres realitats i circuits,
escoltar al sector creatiu i veure les dificultats i virtuts
de les arts escèniques ens ha fet apostar d’una forma
clara i decidida a ser la Casa de les Residències.
Per aquest motiu procurem generar espais de
confiança i diàleg per a acompanyar a les companyies
en allò que necessitin en el seu procés de creació,
centrant-nos especialment en la part de gestió,
producció i comunicació.
Les connexions, l’intercanvi i la formació han de ser
també eixos d’aquest espai que hem creat, perquè
la companyia que passi per la Nau trobi realment tot
l’espai al seu servei.

residències
d’Emprenedoria

defInició de residència
Des de la Nau Ivanow compartim i apostem per
la definició de residència sorgida a les Jornades
EXIT, una trobada realitzada el 2017 sobre la
internacionalització i la mobilitat, on diversos
agents vam establir que:
Una residència ha de ser un procés flexible que
es desenvolupi en un espai i un temps de treball que
ofereixi les condicions adequades i adaptades a les
necessitats específiques de cada projecte acollit.

beca despertalab

Un espai flexible que generi la confiança i el diàleg
per a poder cuidar el procés del creador/a i poder
recollir, compartir i patrimonializar el coneixement que
es genera a l’interior de les pràctiques artístiques.
Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica que
permeti treballar dignament al creador/a (recursos
econòmics, amb honoraris per al procés de recerca) i
d’un equip humà que acompanyi en tots els àmbits,
sense ingerència en la creació.
Ha de poder oferir i obrir espais de connexió
i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de les
trajectòries artístiques i, per aquest motiu, ha de
formar part d’una xarxa comunitària que inclogui
l’artista, el centre de creació i l’entorn.

residències
internacionals

La residència ha de ser accessible a través de
diferents mecanismes de selecció, i ha d’estar basada
en els temps de la creació, no de la producció.

la casa de les residències
residències d’emprenedoria

companyies residents
A la Nau Ivanow acollim companyies emergents
d’arts escèniques per un període de dos anys i
ho fem amb dues companyies simultàniament. El
contacte diari amb elles ens permet que es puguin
dur a terme accions per al seu creixement, sense
pressió i des de la flexibilitat en el procés.

Oferim una estada d’un any a joves emprenedors
i microempreses culturals, perquè desenvolupin
la seva activitat. Els garantim un espai de
treball i d’intercanvi i posem al seu abast els
mitjans i l’acompanyament necessaris per al seu
desenvolupament i gestió.

Durant la residència, oferim a les companyies tots
els recursos de què disposem, tant materials com
humans, ajudant-les també a obrir portes en els circuits
internacionals, crear sinergies amb altres companyies
i col·lectius, tant locals com internacionals, i rebre un
assessorament més personalitzat i altres serveis de
mentoria.

Es busca també facilitar la generació de sinergies,
complicitats i treballs col·laboratius entre els projectes
que conviuen en el coworking de la Nau.

Les ajudem en la seva planificació estratègica i els
aportem una ajuda econòmica destinada al seu
creixement com a companyia, dirigida a l’assistència
a fires, festivals i altres esdeveniments d’interès
consensuats per les dues parts.
Altres beneficis que oferim a les companyies residents
són:
- Accés a totes les xarxes locals, nacionals i
internacionals en què la Nau està present.
- Comunicació i difusió dels projectes en procés.
- Accés gratuït a totes les línies de formació
organitzades per la Nau o en què col·labora.
- Espai d’assaig artístic o tècnic, producció i exhibició.

El projecte seleccionat anualment obté aquests
beneficis:
- Residència durant 1 any amb possibilitat de renovació
1 any més.
- Acompanyament i assessorament durant tota la
residència.
- Accés a totes les xarxes locals, nacionals i
internacionals en què la Nau està present.
- Comunicació i difusió dels projectes en procés.
- Accés gratuït a totes les línies de formació
organitzades per la Nau o en què col·labora.

projectes actuals

residents actuals

foradelugar
aboon

COL·lectiu VVAA
HUI BASA

la casa de les residències
Beca Despertalab
Amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral
emergent i experimental neix el Cicle de creació
escènica DespertaLab, conjunt entre la Nau Ivanow
i la Sala Atrium de Barcelona.

Guanyadors 2019

companyia Pelipolaca
& Les desvestides

Aquest cicle posa a l’abast de les companyies
seleccionades l’espai i les condicions tècniques
adequades per a la creació, la producció, la
comunicació, la difusió i l’exhibició d’una obra.
El cicle dona suport a les companyies en el procés
de creació de les seves obres per a contribuir a la
seva entrada a les xarxes professionals de difusió i
exhibició artística. Més enllà de donar els recursos
per a la projecció d’un espectacle ofereix una
experiència formativa que els doni els recursos i les
habilitats necessàries per a futurs reptes professionals,
acompanyant en el procés de creació, producció,
comunicació i exhibició. Es tracta, doncs, de potenciar
la vida del projecte més enllà de la pròpia beca,
establint col·laboracions amb altres sales del territori o
internacionals.
El projecte seleccionat obté aquests beneficis:
- Residència durant 5 setmanes a la Nau Ivanow, tant
artística, a les sales d’assaig, com tècnica, al teatre de
la Nau.
- Contractació de les persones que integren la
companyia (fins a 5 persones) segons el conveni
d’artistes durant les 5 setmanes de residència.
- 3 setmanes d’exhibició a la Sala Atrium.
- Comunicació i difusió del cicle i l’espectacle.
- Formació en la gestió del projecte.
- Gravació de l’obra i del procés de creació.
- Sessions fotogràfiques.
- Seguiment del procés per part de Recomana.cat.
- Residència a Cal Gras (Avinyó).
- Mentoria per part de professionals amb experiència.

HermanAs Picohueso
Los escultores
del aire
EL FAUNO

Los escultores
del aire
la caja
►
Cartell de la 5a
edició del Cicle
DespertaLab.

la casa de lEs residÈncIEs
residènciEs internacionals
Amb l’esperit de l’intercanvi directe entre diferents
creacions de tot el món, que comparteixin
processos, recursos i visions, el programa
uneix esforços per dur a terme residències
que es tradueixin en una articulació de xarxes
socioculturals que involucrin agents presents en
almenys dos països.
Volem fomentar situacions que puguin convertir-se
en germen d’experiències futures en àmbits molt
diferents: des d’una millor comprensió del fet escènic

per part d’un espectador, passant per l’acostament a
llenguatges escènics aliens, fins a sinergies artístiques
capaces de sintetitzar-se en espectacles futurs arreu
del món.
És així com aquest programa buscarà el creixement
a través de l’experiència de joves professionals de
les arts escèniques, mitjançant residències en espais
culturals similars a la Nau Ivanow, fet que suposa un
impuls per a la productivitat del sector i un incentiu per
al desenvolupament i el creixement de les companyies.

creixent i creant ponts internacionals
MÈxic > BArcelona
Amb la col·laboració de la Secretaria de Cultura de
l’Estat de Jalisco vam obrir una convocatòria per a
tots els grups de Jalisco que volguessin presentar les
seves propostes.
La finalitat d’aquest intercanvi amb Mèxic és accedir
a una residència d’un màxim de dos mesos a la Nau
Ivanow, amb la presentació del projecte sorgit durant
aquesta estada a la Sala Atrium de Barcelona, dins el
DespertaLab.

arrogante albino

barcelona > mÈxic
Mantenint la col·laboració iniciada amb la Secretaria
de Cultura de l’Estat de Jalisco, el pont internacional
es converteix en bidireccional.

Fundación
agrupación
Colectiva

La selecció dels projectes escènics es fa mitjançant
una convocatòria pública amb una comissió de
valoració externa, formada per un jurat triat per la Nau
Ivanow i la Coordinació de Teatre de la Secretaria de
Cultura de Jalisco.

barcelona > Xile
Oferim una residència al centre cultural Espacio
Checoeslovaquia, de Santiago de Xile. El creador
o col·lectiu comparteix una residència durant un mes
amb un col·lectiu xilè. L’objectiu és la creació d’una
peça que respiri de les dues cultures.
La peça resultant és presentada al Festival de Artes
Cielos del Infinito, gràcies als acords de col·laboració
dels dos centres amb el Festival.

Projecte Ingenu

la nostra xarxa el 2019

Guadalajara

Mèxic

Secretaria de
Cultura de Jalisco

Santiago de Chile

Chile

Ministeri de les
Cultures i les
Arts, Espacio
Checoeslovaquia,
Festival Cielos
del Infinito i
Teatro Puerto

Diversos espais

Costa Rica

Comunidad
Artística de Costa
Rica
(Festival
Embrujarte)

L’Havana

Cuba

Barcelona

Diversos espais

Europa

Liborno

Catalunya

Laboratorio
LEES
(Festival
INSERVI)

Fàbriques de
Creació de
Barcelona,
Xarxaprod i
ADETCA

Projecte Europeu
de petita escala
de cooperació
entre Alemanya,
França, Romania,
Noruega, Espanya
i Catalunya.

Nuevo Teatro
delle Commedia

Espanya

Red Transibérica
i Red de Teatros
Alternativos

A la Mostra Estatal de Teatre de Jalisco (Mèxic) de 2018
van participar dues companyies mexicanes (Arrogante
Albino i Teatro Nómada - Teatro Estudio TEES) i una
catalana (Fundación Agrupación Colectiva - FAC). Les
tres, guanyadores del premi internacional DespertaLab.

Itàlia

Roma

Itàlia
Centro Jobel

Selfie amb el Centro Jobel.

exit
experiències internacionals
EXIT (EXperiències InTernacionals) és un projecte
propi sobre la sensibilització, formació i treball al
voltant de la internacionalització i la gestió teatral,
que ajuda a les companyies a créixer i a establir el
salt internacional com un dels seus objectius de
futur.
L’any 2016 vam posar en marxa un Pla
d’Internacionalització amb el que volíem fer el pas
que ens faltava per poder desenvolupar i fer arribar el
nostre projecte més enllà del territori proper.
Durant el procés, vam dur a terme trobades amb les

2017 jornadEs EXIT
d’experiències
internacionals

diverses companyies que havien passat per la Nau
Ivanow per saber quina visió tenien del nostre espai
i com havíem de treballar la internacionalització del
projecte. La resposta de moltes d’aquestes companyies
ens va sorprendre, ja que tenien també la inquietud
de fer aquest pas, però no trobaven les eines o
l’acompanyament per poder iniciar-lo.
Per això, vam decidir abordar aquest tema centrant-nos
no només en la internacionalització de la Nau Ivanow
sinó també a ser un punt de referència per a les joves
companyies i poder oferir un acompanyament proper
que els facilités el salt a la internacionalització.

2019 Jornades EXIT
sobre gestió teatral

formació en mobilitat
i internacionaliTzació

ConvocATòries
internacionals

Informes i cròniques
il·lustrades

2019 workshop
del projecte europeu
Creative lenses

escena germinal
‘slow theatre’
Escena Germinal és un espai impulsat per la Nau
Ivanow i Projecte ingenu per potenciar la trobada
entre artistes i públics amb l’objectiu de posar
en valor el procés de creació escènica des del
convenciment que el slow theater i la vivència
creativa poden ser un motor de progrés i d’intercanvi
artístic i vital.

Pretén despertar la curiositat d’aquests públics com
a possibles futurs espectadors però, sobretot, pretén
transmetre’ls d’una manera íntima què és el teatre i
quines eines hi ha per poder aproximar-se a aquest.

Escena Germinal pretén arribar a un públic nou, no
acostumat a anar al teatre, i obrir la porta a la vivència
del fet teatral, transmetent així d’una manera més
profunda els valors intrínsecs del teatre (treball en grup,
empatia, escolta i cooperació).

L’econtre com a procés
L’interès cultural del projecte rau en la vivencialitat.
Escena Germinal entén l’usuari de la cultura com
un element actiu de la peça, fins i tot determinant.
Així doncs apostem per la vivència creativa. Per
fer-ho comptem amb artistes de primer nivell, que
són els encarregats de dotar la vivència de contingut
i profunditat per convertir-la d’una anècdota a una
experiència transcendent.
Hem realitzat aquestes trobades de més de 3 dies al
Konvent.Zero, espai de creació de Cal Rosal (Berga) i
a Cal Gras d’Avinyó.

Entrenament actoral
Oferim un espai d’entrenament actoral gratuït a
l’Espai30, dins el barri de la Sagrera, perquè de forma
lliure, autogestionada i gratuïta es puguin trobar
els professionals de les arts escèniques i compartir
tècniques d’entrenament o creació. Es tracta també
d’un espai obert per a les companyies no professionals
del barri.
La intenció és donar continuïtat a la formació actoral i a
la investigació, amb una mirada més íntima.

col·loquis
Des d’Escena Germinal realitzem conferències,
col·loquis i taules rodones al voltant del teatre,
acostant-nos a l’espectador d’una manera més
pedagògica i amb continguts interessants, despertant
així una major curiositat pel fet teatral. L’objectiu és
fidelitzar un públic més proper que busca continguts de
formació paral·lels a l’exhibició teatral.

escola de l’espectador de la sagrera
Trencant la barrera
L’Escola de l’Espectador de la Sagrera és un
espai on trenquem la barrera entre companyia
i públic amb l’objectiu de mostrar el treball del
procés creatiu.
Donem a conèixer tota la feina que els creadors i
tècnics realitzen per transformar una idea en una
obra. Els espectadors viuen el procés creatiu des del
plantejament inicial de la idea fins a la finalització,
amb l’exhibició de l’obra en algun teatre del país.
▲ Intèrprets i espectadors junts al Festival de Teatro
Clasico d’Almagro (Ciutat Real).

Entenem que per generar un públic crític socialment
amb l’actualitat que vivim hem de dotar-los de tota
la informació possible d’allò que els motiva. És per
això que vam mostrar tots els passos del procés
de creació amb totes les persones que elaboren
una obra teatral i els vam explicar, de la mà de la
companyia, la situació en què viuen, vinculada sovint
amb la precarietat en què es troba el sector de les
arts escèniques.

▲ Espectadors a un assaig d’Arrogante Albino, residència
internacional a la Nau Ivanow.

▲ Amb el programa Factoria Grec els espectadores van
veure un assaig de l’obra Shenzhen, de Roberto Romei.

ResultaTS

▲ L’Escola dins de l’espai professional del mercat
internacional de les arts escèniques FiraTàrrega.

- Vincula la comunitat en els processos de creació.
- Ofereix un coneixement de la situació real en la qual
conviuen les companyies teatrals joves.
- Coneixement dels professionals que formen part d’un
procés de creació.
- Es generen vincles amb les companyies que passen
per la Nau.
- Es genera un públic crític.
- Les companyies enriqueixen el seu procés gràcies
a la interacció del públic i el seguiment que reben
d’aquest.

▲ Aina Juanet, productora de la Nau Ivanow, explica el
procés de creació de la companyia resident Hui Basa a la
Central del Circ de Barcelona.
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EXIT

Cessió
d’espais

serveis
Mostres

Més enllà de les residències, oferim altres serveis a tots
els usuaris al llarg de la seva estada. Moltes vegades
venen determinats per les necessitats o demandes que les
mateixes companyies i usuaris fan.

la nau per fora

la nau per dins
▼ Terrassa amb cuina i barbacoa.

Sales per a reunions o formació. ▼

▼ Sala d’assaig 1.
Sala d’assaig 2. ▼

▼ Espai de coworking.
Espai de descans o d’encontre. ▼

▼ Visió del teatre des del control tècnic.
Visió del teatre com a espectador. ▼

La Nau Ivanow és:
Premi Crítica Serra d’Or a la millor proposta

Premi FAD Barcelona a la Creació Emergent

La casa
de les
residències
d’arts
escèniqes

FT#VL
nauivanow.com
Hondures, 28 - 30
Tel. 93 340 74 68
info@nauivanow.com

