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PUNT I SEGUIT

És difícil definir el 2012. Ha estat un any massa ple de fets que de ben segur
marcaran un abans i un després en la cultura de casa nostra.
Tot i això, començarem pel principi. En aquest 2012, des de la Nau Ivanow
hem mirat de posar els fonaments ben arrelats a terra. Hem consolidat
projectes com la Beca Desperta, que en la segona edició s’ha confirmat
com una bona porta d’entrada de les joves companyies al món professional.
També hem pogut fer el llançament de la nova pàgina web, una de les eines
més importants per a la difusió de les activitats de la Nau. Però on hem fet un
gran pas és en la nostra entrada a les xarxes, tant en les socials, Facebook
i Twitter, com en les professionals. La Nau no només ha volgut ser soci
d’algunes de les xarxes peninsulars més importants, sinó que s’ha esforçat a
ser-ne un membre actiu i a fer sentir la seva veu i la seva manera d’entendre la
cultura. Espais com la Red Transibérica de Espacios Independientes,
una nova xarxa que aglutina centres d’Espanya i Portugal i de la qual formem
part com a creadors i dissenyadors, o plataformes com 8doctubre, per
reclamar a la Generalitat els pagaments pendents, és des d’on ara, potser,
s’estan dissenyant els futurs models de gestió de la cultura. La Nau hi és molt
present i contribueix a establir unes bases molt sòlides per al futur.
Quan mirem de començar a aixecar la casa, és on no sabem què està passant. Retallades; subvencions del
2012 impagades; espais, projectes i artistes que, per manca d’una sensibilitat política cap a la cultura, han
d’abaixar la persiana, deixar de produir espectacles i, fins i tot, marxar fora. Han estat moltes reunions i
moltes hores en les quals, en lloc de poder planificar projectes, escoltar experiències noves i enriquidores o
compartir treballs, hem hagut de debatre fins quan aguantarem, què podem fer per salvar aquest o aquell
altre espai o projecte, etc.
Però si hem de ser positius, i això és el que ens cal en moments com aquests, tot plegat ens ha servit per
conèixer altra gent, per repensar els models de gestió i les relacions amb les administracions i per veure que
potser podem compartir moltes coses amb altres projectes similars que fins ara no teníem presents.
Així que, tot i que l’ambient sigui poc optimista i que el 2012 hagi estat un any auster, podem dir que estem
contents amb la feina que hem fet; amb les companyies que han passat per la Nau i hi han pogut presentar els
seus projectes; amb el públic, que dóna suport als joves creadors amb la seva assistència, i amb un munt de
coses més que tot seguit us expliquem en aquesta memòria.
Esperem haver estat capaços de reflectir-hi el dia a dia de la Nau i tots els projectes duts a terme.
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ÀREA DE SUPORT A CREADORS
A la Nau Ivanow entenem el suport a la creació
com una acció transversal que dóna cobertura
a les diferents fases del procés de creació. La
nostra àrea de Suport a creadors es concreta
en el suport als artistes i projectes culturals
en totes les etapes del desenvolupament dels
seus projectes, i posa al seu abast els recursos
necessaris per a cada una d’aquestes fases.
Producció, assaig, exhibició i formació són els
quatre grans àmbits a què donem cobertura a
través de l’àrea de Suport a creadors.

L’àrea de Suport a creadors està especialitzada en arts escèniques, i posa especial atenció en els joves artistes.
El teatre és la principal disciplina a la qual s’adreça l’acció de suport de la Nau Ivanow. Alguns projectes, com
el Viver de Creadors o la Formació, tenen un plantejament multidisciplinari que contribueix a l’enriquiment
mutu entre els artistes i fan de la Nau Ivanow un espai de creació obert i dinàmic.
Els creadors poden rebre el suport de la Nau Ivanow en totes o en qualsevol de les fases del procés de creació,
i es beneficien de tots o d’alguns dels recursos que la Nau posa al seu abast a través de l’àrea de Suport a
creadors. El Viver de Creadors, els espais d’assaig, la plataforma d’exhibició i l’oferta formativa són les eines
de la Nau Ivanow per dur a terme la seva acció de suport a la creació.
Des de la Nau volem potenciar les possibilitats dels creadors en el desenvolupament i l’exhibició dels seus
projectes, per tal d’esdevenir una plataforma de sortida cap al circuit professional.
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VIVER DE CREADORS
El Viver de Creadors és una de les peces clau en
la nostra acció de suport a la creació, a més de
ser el projecte més multidisciplinari de la Nau
Ivanow.

El Viver és l’eina que ens permet donar un
suport més estable als creadors i d’una manera
més transversal. Es tracta d’un espai de treball
i reunió al servei de creadors, que els permet
gaudir d’un espai d’oficina per a la gestió i
producció dels seus projectes, en contacte
amb altres artistes i projectes culturals. Més
enllà de l’oficina, els usuaris del Viver de
Creadors gaudeixen d’espais per a reunions,
presentacions, sessions de fotos i assajos quan ho necessiten, i també tenen accés a la programació per a
l’exhibició dels seus projectes.
Amb aquesta acció, donem suport a iniciatives orientades a la cultura i posem al seu abast l’espai i els mitjans
necessaris per desenvolupar projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la generació de
sinergies, complicitats i treballs col·laboratius entre elles.
Més que un espai, el Viver de Creadors és un ambient de dinamisme i intercanvi, on conviuen tot tipus de
projectes i petites empreses culturals, així com col·lectius de totes les disciplines artístiques. Hi conflueixen
arts escèniques, fotografia, arquitectura, disseny, divulgació, arts visuals...
Durant el 2012, 16 col·lectius i professionals han desenvolupat els seus projectes des del Viver de Creadors,
tot convertint la Nau en seu de nombroses iniciatives de diferents disciplines que treballen convivint en un
espai diàfan, sense parets.
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Factoria Escènica Internacional
Creació, producció i difusió de les arts escèniques
www.factorfei.com
La primera activitat de la FEI del 2012 ha estat L’ogret, de l’autora quebequesa
Suzanne Lebeau i direcció de Ricard Soler i Mallol, que es va estrenar en
coproducció amb el CAER (Centre d’Arts Escèniques de Reus). També es va
poder veure a Barcelona, al SAT!; a La Mostra, fira de teatre infantil i juvenil;
a la Sala Aurora i al Teatre Poliorama. Amb aquest espectacle, la FEI ha
complert un dels seus objectius artístics: cobrir la necessitat de teatre infantil
i familiar dirigit a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys, que van detectar desatesa.
El 2012 també ha estat l’any de La Nostra Classe, de Tadeusz Slobodzianek,
amb direcció de Carme Portaceli. Estrenat al GREC 2011, amb èxit de públic
i crítica, el 2012 va tornar al Teatre Lliure de Gràcia i va iniciar una gira per
Catalunya (Girona, Manresa) i la resta de l’Estat espanyol. Arran de l’èxit a
Barcelona, on van exhaurir entrades gairebé cada dia, van fer temporada a
Madrid i van portar l’espectacle a la Sala Russafa (València) i al 7è Festival
Teatro Gayarre – Otras miradas, otras escenas (Pamplona). Aquest espectacle
va obtenir quatre nominacions als Premis Butaca 2012 i va aconseguir-ne un
a la millor actriu de repartiment per a Rosa Boladeras.
La tercera producció del 2012 ha estat El vídeo no el veu ningú, de Martin
Crimp, amb direcció de Carme Portaceli; una coproducció GREC 2012,
Centro Dramático Nacional i FEI. L’espectacle es va poder veure al Mercat de
les Flors i al Centro Dramático Nacional.
A final d’any, la FEI va participar en la iniciativa Theatre Uncut, que durant una
setmana va deixar lliures de drets una sèrie de peces teatrals de prestigiosos
autors internacionals per fer lectures dramatitzades com a protesta contra les
retallades. La FEI va escollir El Preu, de Lena Kitsopoulou, amb direcció de Carme
Portaceli, i Dalgety, de David Greig, amb direcció de Carles Fernández Giua.

Singermornings
Vestuari teatral
singermorningsmail.wix.com/singermornings
singermorningsvestuario.blogspot.com
Durant el 2012 han continuat amb la seva activitat de disseny, lloguer i
realització de vestuari per a espectacles.
Aquest any, Singermornings s’ha traslladat a un nou espai de la Nau Ivanow,
més gran i acollidor que l’anterior: l’altell de la nau Ion. Amb aquest canvi
d’ubicació han aconseguit millorar la nostra activitat en tots els sentits, amb
la roba molt ordenada, un taller de costura i un espai de reunió.
Han treballat en la millora de la seva pàgina web, on han inclòs un primer
catàleg en línia que aniran ampliant. A través de les xarxes socials i del seu
blog han aconseguit promocionar-se i donar a conèixer els seus serveis.
Les col·laboracions amb espectacles teatrals han estat força profitoses: teatre
Tantarantana, Ella Producción, Oniric Events, Companyia Solitària, Círcol
Maldà i Tallers de la factoria IT, entre d’altres.
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Arcàdia
Companyia de teatre
arcadiacia.blogspot.com.es
Durant el 2011, Arcàdia ha crescut molt i per diferents motius.
El primer i més important és l’estrena de La terra oblidada a la petita, però
encantadora, SalaFlyHard de Barcelona. Aquesta obra és un canvi de rumb
de la companyia. Si fins ara s’havien dedicat exclusivament al gènere de la
comèdia, en aquesta ocasió s’endinsen en el drama més pur. I del resultat
n’estan molt contents, fins al punt que la consideren, sense cap dubte, la seva
obra més rodona.
Al maig van fer temporada a la Sala Muntaner amb Ens hauríem d’haver
quedat a casa, una comèdia sobre el cruel món del teatre que ja es va estrenar
al Festival Temporada Alta el novembre del 2010.
A l’estiu van refundar la companyia i, a partir d’aquest moment, els integrants
d’Arcàdia són Marta Aran, Guillem Motos, Laura López i Llàtzer Garcia.
Al setembre van començar a engegar projectes per a la temporada següent i
es van centrar en el petit espectacle Vindran pluges suaus, que forma part
del cicle Aixopluc-3 d’un glop que organitza el Teatre Lliure. La temàtica
que els van donar com a punt de partida d’aquesta obra de 20 minuts va
ser la fi del món segons el calendari Maia. La proposta, una fusió de relat de
ciència-ficció de sèrie B i l’univers de David Lynch, va interessar a bona part
del públic. Es plantegen que potser un dia hauran de fer un espectacle més
llarg i desenvolupat sobre aquesta temàtica.
I fins aquí han arribat.
El 2013 comencen amb la reposició de La terra oblidada a la Sala Atrium.

Jordi Buxó
Fotografia
www.estudijordibuxo.com
Jordi Buxó és un fotògraf instal·lat a la Nau Ivanow des del 2008, on treballa
aprofitant l’espai obert, participatiu i de comunicació amb altres professionals
de les arts.
Durant el 2012, ha col·laborat amb la Nau Ivanow i els usuaris del Viver de
Creadors a través de la cobertura fotogràfica d’activitats programades a la
Nau, així com d’altres necessitats puntuals.
En aquests moments, el món de la fotografia esta canviant molt de pressa, la
qual cosa obliga els professionals a oferir més serveis a molts clients i a fer
reciclatges contínuament. Per això la formació ha estat un dels punts
importants en aquest 2012.
Continua treballant amb una editorial especialitzada en llibres de muntanya
i ha col·laborat en projectes arquitectònics i d’interiorisme. Ha començat a
establir contactes amb una empresa de jocs culturals en línia.
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Nakadaska
Associació creativa multidisciplinària
nakadaska.wordpress.com
El 2 d’octubre de 2010, un conjunt de joves decideix posar en marxa un grup
creatiu on poder desenvolupar les seves inquietuds artístiques. A poc a poc,
fruit de la constant evolució, es consolida un petit equip que s’interessa per
les emocions com a estímul per a la creació i la reflexió. Els cinc membres del
grup creen obres que conviden a fixar-se en l’individu, en el seu món interior
i les particularitats de la seva relació amb l’entorn. Ho fan amb pocs recursos,
mostrant l’essència d’allò que els interessa, amb una voluntat universal que
els permeti dialogar amb el públic de tu a tu. Aquest és, breument, l’origen
del que avui és nakadaska.
El gener de 2012 nakadaska s’incorpora com a grup resident a la Nau Ivanow.
Això suposa una oportunitat per millorar la qualitat dels seus projectes i
augmentar-ne la difusió. A més, a la Nau, nakadaska ha trobat la seva actual
identitat i ha pogut plasmar-la en diversos projectes de teatre, performances,
audiovisuals, fotografia, etc. D’aquests, el més significatiu és l’obra de teatre
inmerso: agua y sombras, estrenada al juny a l’espai Abaco de la Nau Ivanow;
un drama experimental sobre la por que sintetitza el treball dut a terme fins
ara i que representa el primer dels molts grans reptes artístics que nakadaska
espera assolir sota aquest sostre.

Jaume Orpinell
Fotografia
www.jaumeorpinell.cat
Jaume Orpinell és fotògraf especialitzat en fotografia i arquitectura. Durant
el 2012 ha treballat des del Viver de Creadors en la seva activitat docent:
ha donat classes sobre fotografia d’arquitectura a l’Escola Superior d’Art i
Disseny Deià i ha desenvolupat sessions pràctiques a la Nau Ivanow. També
ha comissariat l’exposició “Francesc Català-Roca. Nova York, arquitectura en
color”, que es va muntar a Roca Gallery Barcelona del maig al setembre i, més
endavant, a la seu de Roca Gallery Madrid, del novembre fins al març de 2013.
A la Nau Ivanow, ha participat en l’exposició col·lectiva “Hot Jam Sessions”,
organitzada per PhotoSagrera, exposada el juny i juliol. També ha realitzat
reportatges fotogràfics d’un pavelló poliesportiu a La Barceloneta i dels
Arxius Comarcals de la Garrotxa, Osona i Baix Empordà. A més, ha col·laborat
amb l’administració per a la digitalització de fons documentals i fotogràfics.
Des de l’1 de juliol, ha muntat l’estudi fotogràfic EOS-AF (Estudi Orpinell &
Sánchez – Artesania Fotogràfica).
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Col·lectiu Dinoudinou
Tècniques i procediments per a la creació fotogràfica
collectiudinoudinou.tumblr.com
Per al Col·lectiu Dinoudinou, aquest any 2012 ha estat un any de consolidació
del que portaven iniciat des que es va instal·lar a la Nau Ivanow.
Han seguit investigant en processos fotogràfics antics, sobretot posant l’accent
en el col·lodió humit, una tècnica emblemàtica de la segona meitat del segle
xix. En aquest sentit, han aprofundit molt en aspectes tècnics que encara no
tenien ben resolts: exposició correcta, sensibilització en època càlida, millora
en el revelat, envernissat de la placa, etc. També han començat a treballar
el col·lodió sobre vidre transparent, una variant del procés una mica més
complexa, però amb la particularitat que permet obtenir negatius.
Com a novetat, també han aconseguit portar aquesta tècnica fora de l’àmbit
de la Nau i han adaptat una furgoneta com a laboratori mòbil; en l’altre
laboratori ara també poden treballar altres tècniques: cianotípia virada, goma
bicromatada i el clàssic laboratori de B/N per a pel·lícula.
El 2012 també els ha servit per ampliar les possibilitats expressives de totes
aquestes tècniques de forma individual i col·lectiva.
El Col·lectiu Dinoudinou està format per Antonio Amador, Josep María Balagué,
Jordi Gòmez, Kati Riquelme, Patricio Reig, Pep Mayugo i Txema Gòmez.

El Globus Vermell
Divulgació de l’arquitectura
elglobusvermell.wordpress.com
El Globus Vermell és un col·lectiu que té l’objectiu de fomentar el coneixement
de la ciutat i l’arquitectura entre els no-arquitectes (ja siguin petits o grans),
mitjançant la imaginació, la reflexió i el debat. Organitzen tota mena
d’activitats (tallers, visites guiades, itineraris urbans, jornades temàtiques,
jocs, etc.) per estimular la creativitat i l’esperit lliure i crític envers el nostre
entorn construït, i participen en projectes educatius i artístics, sovint en
col·laboració amb professionals i col·lectius de diferents àmbits.
Durant el 2012, han realitzat visites guiades a la Fundació Miró, la Casa Bloc i
als barris de la Sagrera, Ciutat Vella i el Poblenou-22@. També han organitzat
tallers a la Fundació Miró, Museu Picasso, centres d’ensenyament de Sant
Cugat, Institut Francès i La Pedrera, així com els esdeveniments “Això està
verd”, sobre la relació entre el verd i la ciutat; “Què fem al Paral·lel?”, sobre
l’ús i les experiències personals al Paral·lel, i “Azotea como puedas”, jornada
sobre la reactivació dels terrats col·lectius celebrada a la Nau Ivanow.
Quant a publicacions, han realitzat l’article “Reflexiones en torno a un
museo de arquitectura”, a la revista Her&Mus; el llibre i documental sobre
el Simpòsium internacional d’Arquitectura Jove 2010 Initiating projects, i el
fanzín Aproximacions, que recull petites reflexions i idees d’intervenció a la
ciutat. També han participat en debats, conferències i taules rodones, com les
“Estacions Transformadores”, a la Nau Ivanow, i nombroses activitats al COAC.
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Art Motile
Investigació i informació sobre residències artístiques
www.artmotile.org
Art Motile és una organització sense ànim de lucre que des de 2009 investiga
i facilita informació sobre residències artístiques espanyoles i programes de
mobilitat artística dirigits a artistes espanyols.
Art Motile va començar el 2012 amb la seva participació en el programa
Erasmus Young Enterpreneurs, per la qual cosa el membre Toni Subirà va
realitzar una estada de cinc mesos a Trans Artists (Amsterdam, Holanda),
partner internacional de l’organització des de l’inici. També durant el 2012,
Art Motile ha treballat per donar un fort impuls a la seva plataforma de recursos
en línia amb notícies de convocatòries, articles sobre residències i una base de
dades de les residències artístiques existents a l’Estat espanyol que ha estat
actualitzada i ampliada. A més, si fins ara el web ha estat disponible només en
anglès, a partir de gener de 2013 estarà disponible també en espanyol.
Una altra activitat a destacar del 2012 és el programa A.I.R ARRAY, que
ha estat impulsat i organitzat des de la pròpia entitat amb la col·laboració i
suport de diferents professionals i organitzacions nacionals i internacionals.
Aquest programa es va dur a terme a la Nau Ivanow i va acollir un taller i una
conferència sobre residències i mobilitat artística a Europa, amb Holanda
com a país convidat.
Finalment, cal destacar el suport que, un any més, el projecte ha rebut per
part de la Nau Ivanow, on Art Motile continuarà sent projecte resident fins al
setembre de 2013. En l’àmbit econòmic, Art Motile ha comptat per primer cop
durant el 2012 amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Yes We Dance
Agència de talents especialitzada en ballarins
www.yeswedance.net
Yes We Dance és una agència formada per gent amb talent. Tots tenim a dins
una estrella que Yes We Dance vol fer brillar. Compten amb un gran nombre
de ballarins de totes les especialitats, persones amb habilitats escèniques,
acrobàtiques o esports de risc, i a la vegada està format per una àmplia
diversitat de sexes, edats i ètnies.
Gràcies a les instal·lacions de la Nau Ivanow, Yes We Dance pot oferir un valor
afegit i diferencial als seus representats com ara l’assessorament artístic, la
representació i la creació de dossiers de presentació, també en vídeo, per a la
seva promoció artística.
La seva màxima és “un bon servei és igual a una bona experiència”, per la
qual cosa busquen contínuament entendre les necessitats de tots els seus
representats i dels seus clients, amb un bon servei i la participació en una
experiència memorable.
El 2012, Yes We Dance ha proporcionat treball a una cinquantena de ballarins
i ha participat en 14 projectes per a marques com ara San Miguel, Yoplait,
Mútua Madrileña, Cola Cao, Nocilla, Nokia i Sony.
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Pau Vinyes i Roig
Historiador i fundador de Tot Història
escolahistoria.wordpress.com
Pau Vinyes és historiador i fundador de Tot Història. Durant el 2012 ha dut
a terme el treball de recerca “La Segona República al Prat de Llobregat. De
l’esperança a la desfeta. 1931-1936”, que va estar guanyador del Premi Jaume
Codina de Recerca Històrica de l’ Ajuntament del Prat de Llobregat.
És coautor, amb l’historiador Jordi Rabassa Massons, del llibre L’Abans de
Sant Andreu de Palomar. Recull gràfic. 1880-1976, editat per l’Editorial
Efadós amb la col·laboració d’arxius i particulars en la cessió d’imatges. El
llibre, amb 1.000 imatges i 8 capítols temàtics (urbanisme, transports, món
del treball, educació, cultura i esports, festes i tradicions, societat i esbrajo
i fets històrics), s’ha realitzat en format fascicles: 50 col·leccionables que
s’inicien l’abril 2012 i acaben el març 2013.
Continua fent recerca històrica sobre la Segona República a Barcelona, així
com les activitats a Tot Història Associació Cultural (conferències, sortides
culturals, tallers gastonòmics, cinefòrums, reunions) i l’assessorament
històric per a particulars i per a entitats.
També ha col·laborat amb l’Enciclopèdia de l’Esport Català, publicada per
l’Enciclopèdia Catalana, en la confecció d’entrades biogràfiques i historials de
clubs relacionats amb els esports d’hivern.

Tutti Quanti
Estudi de creació gràfica
www.tuttiquanti.net
Tutti quanti, representat per Umberto Cacchione, és un estudi de disseny
gràfic print i web creat el 1993 a França. Especialitzat en el camp del medi
ambient i la solidaritat, treballa també per a associacions i empreses privades.
En estreta col·laboració amb un equip de fotògrafs, il·lustradors, editors,
impressors i programadors, Tutti Quanti respon a qualsevol demanda de
comunicació gràfica des d’una identitat, creació de cartells, díptics i tríptics,
llocs web…
El 2012, Tutti Quanti s’ha instal·lat a Barcelona, concretament a la Nau Ivanow.
Entre d’altres coses, l’estudi realitza la comunicació gràfica de la iniciativa per
a la promoció empresarial de dones a la regió de Franche-Comté (França),
la revista trimestral de l’ADEME (l’Agència del Medi Ambient i Gestió de
l’Energia de Franche-Comté), la revista de l’Energy Cities (associació de més
de 1.000 ciutats que treballen per a la transició energètica) i la identitat visual
d’Albea (consultoria estratègia ambiental) a Terrassa.
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Beca desperta
Aquest 2012 hem dut a terme la segona edició
de la Beca Desperta, projecte de suport a la
creació més jove i una ferma aposta de la Nau
Ivanow per l’impuls de les arts escèniques i els
joves talents.
La Beca Desperta significa el suport als creadors
teatrals més joves a través de la cessió de
l’espai adient per a la creació i producció d’un
espectacle i la seva representació davant de
públic i programadors. L’objectiu de la Beca
Desperta és facilitar la posada en marxa de
projectes propis de joves companyies i obrir-los
una porta al circuit teatral professional.

Per al desenvolupament d’aquest projecte
comptem amb el suport essencial de l’agència
de comunicació aPortada, que coorganitza el projecte i ofereix a la companyia guanyadora suport i formació
en la gestió de la campanya de comunicació de l’espectacle, imprescindible per aconseguir que la companyia
arribi al seu públic potencial i es visibilitzi el seu treball.
També és molt important la col·laboració dels membres del jurat, que aquest 2012 han estat l’actor i director
Abel Coll; la productora d’espectacles Lola Davó; el dramaturg i director Llàtzer Garcia; el director del Teatre
de Ponent, Frederic Roda; la periodista Gemma Ruiz; la directora d’aPortada, Cristina Salvador, i el director
teatral Ferran Utzet. El jurat va ser l’encarregat de seleccionar els beneficiaris de la Beca Desperta 2012 entre
els 27 projectes inscrits a la convocatòria. La Companyia Solitària va ser la guanyadora d’aquesta segona
edició, per la seva obra homònima.
L’edició de 2012 va comptar amb col·laboradors de diferents àmbits que han volgut donar suport a aquest
projecte en favor de la creació teatral més jove. La Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya
(CTIC) ha obert les portes de les programacions de les seves sales a l’espectacle guanyador; l’Escola de Mitjans
Audiovisuals de Barcelona (EMAV) hi ha col·laborat amb la integració d’alumnes de producció i realització en
el procés de desenvolupament del projecte, i AUS3 ha col·laborat en el disseny de l’escenografia i el material
gràfic d’alguns dels projectes finalistes de la convocatòria.
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convocatòria

27 projectes candidats
5 finalistes
Deflacionable, de Daniel J. Meyer i la companyia Descartable Teatre
Cúmulus Nimbus, de Javier J. Moyano i la companyia deLirio Teatre
Escola de gossos, d’Albert Pijuan i la companyia Tacto Teatro
Solfatara, de la companyia A Tres Bandes
Vete a la mierda, mi amor, de la companyia RetorCia

Guanyador Beca Desperta 2012
Companyia Solitària, d’Aleix Aguilà i la Companyia Solitària de Teatre

Col·laboradors
aPortada
Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC)
EMAV
AUS3

Jurat
Abel Coll
Lola Davó
Llàtzer Garcia
Frederic Roda
Gemma Ruiz
Cristina Salvador
Ferran Utzet
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Espectacle guanyador

Companyia Solitària, d’Aleix Aguilà
283 espectadors
60% d’ocupació
Ressò mediàtic
TV3 - Telenotícies Vespre
Canal 33 - No t’ho perdis
XLTV - Escenaris
BTV - Pla B
BTV Notícies
iCatFM - Cabaret Elèctric
COM Ràdio - Extraradi
El Punt
El Periódico
ABC
Agència Catalana de Notícies
Teatralnet
...
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ESPAIS D’ASSAIG

El projecte d’espais d’assaig és un element
clau en la nostra acció de suport a la creació.
Creiem imprescindible oferir als creadors
espais on assajar i desenvolupar els seus
projectes artístics. Els espais d’assaig han estat
essencials en la consolidació de la Nau Ivanow
com a Fàbrica de Creació, ja que donen servei
a nombroses companyies de teatre any rere
any. Gràcies a la seva fidelitat, la Nau Ivanow
s’ha consolidat com a espai de creació d’arts
escèniques.
En l’àmbit de les arts escèniques, durant el 2012
s’ha mantingut com a línia prioritària potenciar
el nostre suport als artistes més joves i emergents, per a la qual cosa hem engegat el programa de residències
per a creadors joves i emergents. En aquest sentit, la Nau ofereix els espais d’assaig a un preu més assequible
i amb condicions especials per als joves creadors.
Entenem l’assaig i la producció del projecte artístic com una part fonamental del procés de creació, ja que
és la fase de la qual deriva la qualitat de l’obra que es mostrarà al públic. És, a més, una fase essencial en el
creixement com a artista i en la generació de noves idees que contribueixin a la innovació en la creació.
Com a espai multidisciplinari, però, restem oberts a totes les disciplines artístiques. L’especialització en teatre,
fruit de les característiques dels espais i la fidelitat del sector teatral, no impedeix l’acollida de projectes d’altres
disciplines que encaixin en els espais i la filosofia de la Nau, com ara els rodatges i projectes audiovisuals.
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37 espectacles assajats
(Espectacle/ productora / sala d’estrena)
Companyia Solitària / Companyia Solitària / Nau Ivanow
L’ogret / FEI / SAT teatre
Sade was myself / Maria Stoyanova / Nau Ivanow
Deflacionable / Descartable Teatre / Nau Ivanow
Rates / Cia. Delirio Teatre / Nau Ivanow - Sala Beckett
La nostra classe / FEI / Teatre Lliure - Centro Dramático Nacional
Pàtria / Francesc Cerro / Castell de La Selva
The Lonesome West / Ras Teatre / Versus Teatre
La fada d’Abu Ghraib /Juandesafinado / Teatre Bartrina
Ens hauríem d’haver quedat a casa / Cia. Arcàdia / Sala Muntaner
Cumulus Nimbus / Cia. deLirio Teatre / Nau Ivanow
De puta a diputada / Zoopa / Teatre Club Capitol
La porta dels tres panys / Fundació Romea / (no estrenada)
Doppelgänger / Cia. Arcàdia / Obrador de la Sala Beckett
Música Màquina / Biel Duran / Nau Ivanow
À la ville de... Barcelona / Grec 2012 / Festival Grec de Barcelona
Prime Time / La Troca / Sala Muntaner
Variacions sobre el model de Kraepelin / La Conquesta del Pol Sud / Sala Beckett
Crucidramas / Bromas a parte / Nau Ivanow
Vespres de la Beata Verge / Centaure Produccions / Sala Beckett
Macbeth / Bitò Produccions / Temporada Alta - TNC
El dubte / Bitò Produccions / Diversos espais
Un dia d’aquests / Círcol Maldà / Círcol Maldà
9 maletes / Sala Muntaner / Temporada Alta - Sala Muntaner
La consagració de la primavera / Agència Càmera / Presentació exclusiva per a programadors
Nòmades / Companyia Solitaria / Diversos espais i Nau Ivanow
Poder absoluto / Focus / La Villarroel
Vindran pluges suaus / Cia. Arcàdia / Aixopluc Teatre lliure
M / Helena Pla / Vilanova i la Geltrú
Victoria falls / Sandra Simó / Temporada Alta
Roberto Zucco / Focus / Romea
Adreça desconeguda / Focus / La Villarroel
Obaga / Torb Teatre / Nau Ivanow
Parlour Song / Sala Trono / La Villarroel
La travesía / Cia. Por Instantes / Nau Ivanow - Baryshnikov Arts Center New York
El Mur / Cia. Carolina Alejo / Nau Ivanow
Inmerso: agua y sombras / Nakadaska / Nau Ivanow
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Programa de residències

La Nau Ivanow posa una especial atenció al
suport als joves creadors i a projectes culturals
que inicien la seva activitat, essent una línia
prioritària. Les residències de la Nau Ivanow
volen donar resposta a les dificultats d’aquests
creadors per accedir a espais de treball i d’assaig
des d’on poder engegar projectes.
Les residències se centren en el treball d’assaig
i producció d’un espectacle, així com en el
treball de gestió i el dia a dia de l’activitat de
tot tipus de projectes culturals. La residència
d’assaig, enfocada a les arts escèniques, ofereix
a creadors joves i emergents l’espai i els recursos
tècnics necessaris per a l’assaig i producció del seu projecte escènic. La residència al Viver de Creadors
proporciona l’espai de treball a creadors i professionals de la cultura que es troben en la fase inicial de creació
d’un projecte o empresa cultural per tal que hi desenvolupin la seva activitat. La residència creativa vol
facilitar l’accés de col·lectius artístics a un espai laboratori on treballar l’àmbit més creatiu del projecte, és a
dir, la idea i el seu desenvolupament.
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Residències d’assajos

7

(Companyia/ productora / dies de residència / sala d’estrena)
Obaga / Torb Teatre / 50 / Nau Ivanow
Parlour Song / Sala Trono / 56 / La Villarroel
La travesía / Cia. Por Instantes / 42 / Nau Ivanow - Baryshnikov Arts Center New York
El Mur / Cia. Carolina Alejo / 7 / Nau Ivanow - CaixaForum
Ens hauríem d’haver quedat a casa / Cia. Arcàdia / 10 / Sala Muntaner
The Lonesome West / Ras Teatre / 60 / Versus Teatre
Vindran pluges suaus / Cia. Arcàdia / 5 /Aixopluc Teatre Lliure

Residències creatives

1

Col·lectiu nakadaska / 70 dies

Residències viver de creadors

4

Col·lectiu nakadaska
Art Motile
Companyia Arcàdia
Yes We Dance
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EXHIBICIÓ
Continuem amb la nostra aposta per l’exhibició
com a projecte essencial en el suport a la
creació, entenent-la com la culminació del
procés creatiu a través de la presentació de
l’obra o el projecte davant del públic. La nostra
programació estable esdevé el marc en què els
artistes poden finalitzar el procés de creació
i presentar els seus projectes. Amb això, el
públic es converteix en un aliat essencial de la
nostra acció de suport a la creació, alhora que
gaudeix de propostes culturals innovadores
i de qualitat. Més enllà de la mera exhibició
d’obres, la Nau vol ser un espai de trobada i
relació entre creadors i públic, per la qual cosa
al 2012 hem realitzat un cicle de col·loquis amb
les companyies que presenten els seus projectes
escènics a les nostres sales.

En l’àmbit de les arts escèniques, volem consolidar-nos com a espai de difusió i d’impuls de projectes
culturals, l’escenari on tinguin el primer contacte amb el públic teatral i on puguin presentar-se davant de
programadors d’altres sales i crítics d’arts escèniques, per poder dur les seves propostes més enllà de la
Nau Ivanow. Treballem per consolidar aquesta faceta tan important: fer de pont entre el procés de creació
i la representació en sales de teatre. És per això que per a la temporada 2012–2013 hem introduït sessions
especials per a programadors i premsa en horaris que en facilitin l’assistència, a més de continuar convidantlos a totes les funcions.
La Nau no és un teatre, sinó una plataforma d’impuls dels projectes dels creadors. Un tret essencial quant a
l’exhibició d’arts escèniques a la Nau és el sistema de residències tècniques, que consisteix a oferir l’espai dies
abans per poder assajar a la sala, acabar el muntatge i el disseny d’il·luminació i so, enregistrar l’espectacle
per mostrar a programadors, fer sessions especials, etc.
Com a Fàbrica de Creació especialitzada en arts escèniques, el teatre continua sent el protagonista de la
nostra programació. Tot i la ferma voluntat de consolidar la nostra especialització en teatre, no renunciem al
caràcter multidisciplinari que ens ha caracteritzat al llarg de la nostra història i que ha estat clau per fer de la
Nau un centre obert a tots els creadors i un espai cultural de referència a Barcelona. La nostra programació
és sempre oberta a creadors amb projectes interessants de qualsevol disciplina que encaixin amb la filosofia
de la Nau.
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TOTAL D’EspectadorS

12.723 espectadors
Teatre

4.484 espectadors - 56,4% d’ocupació
29 obres de teatre
Deflacionable, de Daniel J. Meyer. Companyia Descartable Teatre
Companyia Solitària, d’Aleix Aguilà. Companyia Solitària de Teatre
Le llaman copla, de Marc Vilavella. Companyia. La Barni Teatre
Sade was myself, de Mishima. Companyia. Maria Stoyanova
Constança, d’Anna Ponces. Companyia Melanina Teatre
La herencia, de David Mallols. Companyia El Maestro Jumillano
I Love New York, d’Iban Valero. Companyia Projecte JK052
Granja de pingüins, d’Albert Pijuan. Companyia Tacto Teatro
No sóc Dean Moriarty, de Joan Yago. Companyia Waltzing Teatre
Música Màquina, de Biel Duran i Oriol Tió
Cumulus Nimbus, de Javier J. Moyano. Companyia deLirio Teatre
Sacrificis, d’Iban Valero. Companyia Cactus Love
Delirium, de Patty Santos. Companyia Woyzeck Teatre
L’Equilibri, de Salva Soler. Companyia Teatre de l’Equilibri
Nòmades, d’Aleix Aguilà. Companyia Solitària de Teatre
Escola de gossos, d’Albert Pijuan. Companyia Tacto Teatro
Popol se ha ido, de Juan Ayala i Tamara Fernández. Companyia DeCollage Teatre
Vete a la mierda, mi amor, de la Companyia RetorCia Teatre
El dolor invisible, de Jordi Sierra i Fabra. Companyia Laguàrdia – Picateatre
Cuentos Cruentos, de Dino Lanti. Companyia VO Quartet i Teatro Calánime
Obaga, d’Albert Villaró. Companyia Torb Teatre
La Curva, de Tankred Dorst. Companyia Almatwins Produccions
Antígona. Garzón, de Jean Anouilh. Companyia Perestroika-a-tak
Objectes, de Howard Barker
Azul, de Javiera Gazitúa. Compañía Gestual Alcachofa Visual
Divisions, de l’Associació Cultural Tuvalú
Inmerso: agua y sombras, de nakadaska
Tot és fum, de Clara Peya, Ariadna Peya i Míriam Escurriola
El darrer triangle, de Joan Brossa. Companyia Els Pirates Teatre
Theatre Uncut
La Nau Ivanow i tres de les seves companyies de teatre residents es van sumar
a la iniciativa internacional Theatre Uncut, un projecte nascut a Londres i
que ha esdevingut internacional amb l’objectiu de denunciar la política de
retallades. Prestigiosos autors internacionals van cedir textos breus per posarlos a l’abast de tothom, lliures de drets, la setmana del 12 al 16 de novembre.
La FEI, Arcàdia i La Santa van posar en escena, a través de lectures
dramatitzades, quatre dels textos del projecte, en un recorregut per diferents
espais de la Nau Ivanow, guiats per la directora teatral Ester Nadal.
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Come & See
El Come & See és un mercat d’espectacles de teatre, dansa, circ, titelles
i noves tendències dirigit sobretot a programadors i productors
internacionals, però també de l’Estat espanyol i de Catalunya. La proposta
del Come & See és donar a conèixer els millors espectacles de les arts
escèniques catalanes i difondre les arts contemporànies produïdes al territori.
La Nau Ivanow va ser un dels espais, amb altres Fàbriques de Creació, que
van acollir-ho. En concret, a la Nau hi van fer els showcases la Factoria
Escènica Internacional, Cascai, La Troca&Estampades, Sol Picó i
Gataro, a més de presentacions de diversos projectes.

Acords amb altres institucions
aPortada Comunicació
CTIC (Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya)
Institut del Teatre de Vic
ELISAVA (Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona)
EMAV (Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona)

De la Nau Ivanow al circuit teatral
Durant el 2012, des de la Nau Ivanow hem fet un esforç complementari
perquè els programadors de les sales de teatre de tot Catalunya estiguessin
assabentats de la nostra programació teatral. L’objectiu és que assisteixin a
les representacions dels espectacles realitzats per les joves companyies amb
la idea de programar-les després a les seves sales.
La tasca feta ha tingut els seus fruits i en la temporada 2012-2013 hem pogut
trobar i trobarem en altres espais espectacles que han estat presentats a la
Nau, com ara el Versus Teatre, la Sala Beckett i el Teatre Gaudí, entre d’altres.
Aquest resultat ens motiva a seguir sent una plataforma de presentació per a
moltes companyies joves i a ajudar-los a entrar en el circuit professional.
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Dansa

642 espectadors - 61,5% d’ocupació
14 espectacles
Pirouette en Re menor, d’Irina Martínez i Joan Laporta. Companyia Múcab Dans
Barca: el otro lado, de Henry Daniel
Július i Montserrat, de Montse Colomé i Carles Salas. Búbulus Cia. de Dansa-Carles Salas
Tap Jam Sessions
Festival de Claqué de Barcelona
Festival Barcelona en Butoh
Festes Roller Dance

9è Festival de Claqué de Barcelona
Des del 2004, l’associació Tot Pel Claqué organitza el Festival Claqué de
Barcelona, un gran esdeveniment que es realitza el mes de maig, tot coincidint
amb el Dia Internacional del Claqué (25 de maig).
La Nau Ivanow n’ha estat un dels escenaris, tot acollint un cinefòrum sobre
el documental dedicat al ballarí Bill Robinson, una Tap Jam (sessió de claqué
improvisat amb música en directe) i una mostra coreogràfica.

V Festival Internacional Barcelona en Butoh
És un festival de caire internacional que es realitza anualment a Barcelona des
del 2008, centrat en la dansa butoh i en les noves tendències del moviment.
L’objectiu és apropar la gent a l’encara molt desconegut llenguatge de la
dansa butoh.
La Nau Ivanow ha estat un dels escenaris del festival i ha acollit performances
de Yumiko Yoshioka i Yukio Waguri (Japó), una exposició d’Elena Bennati
(Itàlia), una xerrada i la festa de tancament de l’esdeveniment.

Festes Roller Dance
BCN Roller Dancer és una comunitat que té la finalitat d’impulsar a Barcelona
la cultura del roller dance o ball en patins, a través de continguts virtuals i
activitats, amb la qual cosa contribueix al desenvolupament social, cultural,
esportiu, turístic i econòmic d’una manera diferent i creativa. El roller dance
no és res més que ballar amb els patins posats, a la vegada que una divertida
forma d’oci i esport.
Per impulsar aquesta cultura a la nostra ciutat, BCN Roller Dancer organitza
les festes Roller Dance a la Nau Ivanow, amb l’autèntic groove del ball en
patins a Barcelona.
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Música

1.729 espectadors
24 concerts
VI Cicle Fem Música! (6)
Hot Jam Session (9)
La indignadura del Drago-Conga
Jaç de Gats
Conversando Tangos
Llorenç Santamaria presenta el disc Pell de gallina
Rubén Lupi presenta Casas de Barro
Quinta El Godo - Trenta anys de cançó francesa
Big Band Jazz Maresme meets Swing
Marina Caviglia Live
Neuf

Arts Visuals

18 exposicions
Dance like no one’s watching / Mariona Olmos / fotografia
Temps fugit... llocs abandonats!!! / Josep Maria Garcia / fotografia
Portraits /Joan Picanyol / fotografia
sa si on’s / Josep Maria Badosa / fotografia
Nus, màscares, marcs / José Rubio Rodríguez / fotografia
Copa del Rei de Waterpolo 2012 / Exposició col·lectiva / fotografia
Foto Jam Session / Lili Bonmatí, Josep Maria Garcia, Joan J. Gómez i Jaume Orpinell / fotografia
Solituds (Petites històries en blanc i negre) / Jordi Aymamí / fotografia
9 de març / Xavier Basiana / fotografia
Una ullada per la Patagònia / Joan Ramon Elías Ibáñez / fotografia
El desgel humà / Marc Duran / fotografia- Francesc Bailón / textos
Prisma sociològic / Helena Pielias / fotografia
Frutos / Susanne Assum / escultures
Naturaleza subjetiva / Elena Redondo / fotografia
Naturae transformatae / Dolors Mateo / fotografia
Insospitades harmonies / Joan Picanyol / fotografia
Les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch / Mariona Peraire / fotografia
Energies i sentiments - Instants de Blues / Joan J. Gómez / fotografia

AudioVisuals

5 projeccions
N-II: Presentació projecte
Preestrena Terrados
Azotea como puedas
Colapso
XI Mostra de Curtmetratges Dr. Mabuse
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Activitats multidisciplinàries
XI Mostra de Joves Creadors
Una trobada entre i per als joves estudiants del món audiovisual i les arts
escèniques de Catalunya. Al capdavant hi ha un grup d’estudiants de segon
de producció de l’Escola d’Audiovisuals de Barcelona (EMAV). Tot i néixer
en un entorn formatiu, la Mostra no pretén ser un acte docent, sinó un espai
i moment on donar a conèixer allò que es cou entre les noves generacions
d’una forma dinàmica i diferent, tot convertint-se en una cruïlla per a les
diverses disciplines que es puguin integrar en el món de l’audiovisual.

Brick/Art Project
“La Nau, espai contingut” van ser unes jornadas artístiques multidisciplinàries
organitzades per l’associació cultural BRIC Art/Project, una entitat cultural
sense ànim de lucre per a la difusió de l’art des de l’artista.
Bric és un contenidor de continguts. La Nau es transforma, també, en un
contenidor, en un Bric on els participants plasmen els seus continguts a través
de diferents disciplines. Arts plàstiques, teatre, dansa, vídeo, instal·lació,
performance, música, fotografia, mostra de curtmetratges BRIC La Nau,
espai contingut, conferències, activitats i tallers.

Festival EGGS
El Festival EGGS neix de la necessitat d’un grup de creadors de trobar un espai
comú per mostrar les seves propostes artístiques. Dansa, teatre, fotografia,
música, cinema o cuina són només algunes de les disciplines de què es va
poder gaudir en aquest festival multidisciplinari celebrat a la Nau Ivanow.
L’EGGS, plantejat com un espectacle, promou l’art més anònim, barrejant
totes les diciplines en un format únic.

Azotea como puedas
“Azotea como puedas” neix com a continuïtat del projecte “Azoteas colectivas“
de reactivació de terrats col·lectius desenvolupat per Encajes urbanos. En
aquesta ocasió, Encajes urbanos i El Globus Vermell van organitzar una
tarda-vespre plena d’activitats al terrat de la Nau Ivanow, amb l’objectiu
de presentar els treballs realitzats sobre aquest tema per part de diversos
col·lectius. Plantejaven l’ús del terrat com una excusa per visibilitzar
propostes ja realitzades, així com per elaborar un estat de la qüestió i establir
una xarxa de persones i col·lectius amb la finalitat de generar sinergies de
cara a projectes futurs.
Van tenir-hi lloc un taller amb els assistents, l’elaboració d’un gran diagrama
de connexions anomenat “Terrats enxarxats”, projeccions que mostraven
diferents usos de terrats i actuacions musicals i teatrals.
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FORMACIÓ
La formació és un complement essencial del
procés creatiu, en tant que aporta noves idees,
coneixements i plantejaments que enriqueixen
la tasca dels creadors. És per això que
considerem que un espai de creació ha de posar
a l’abast dels creadors una oferta formativa que
contribueixi al seu desenvolupament.

Durant el 2012, la Nau Ivanow ha realitzat un
esforç molt important per engegar una línia
formativa pròpia enfocada a l’àmbit de la
gestió de projectes culturals. L’experiència de
la Nau Ivanow com a espai de creació ens ha
fet coneixedors de les principals mancances
o dificultats amb què es troben els creadors,
sobretot els joves, a l’hora de gestionar els
seus projectes. Amb l’objectiu de potenciar la seva capacitat per tirar endavant els seus propis projectes, la
Nau Ivanow ha engegat diversos programes de formació sobre els principals àmbits de gestió d’un projecte
cultural, amb especial atenció als projectes d’arts escèniques.
Durant tot l’any, hem continuat acollint tallers i iniciatives de professionals que necessiten un espai per
realitzar formacions de diferents disciplines, com també conferències interessants tant per als creadors com
per al públic general.
També hem mantingut la nostra aposta per la col·laboració i complicitat amb institucions de formació de
les diferents disciplines artístiques, així com de la gestió de la cultura. És per això que des de sempre hem
treballat per establir-hi mecanismes de relació i col·laboració, donar-los suport en diferents projectes i aportar
la nostra experiència i recursos per a diferents projectes de formació.
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Formació pròpia
CURS: GESTIÓ DE PROJECTES ESCÈNICS (2a edició)
Amb Ramon Castells (CoNCA), Bet Orfila i Susana Huertas (PAS 29), Xevi Gómez i Cristina Pou (AGM
Produccions) i Bàrbara Branco (aPortada Comunicació)

CICLE: GUERRILLA. TÀCTIQUES PER A LA MICROCULTURA
Noves fórmules de finançament. Amb Enric Senabre (Goteo), Cristina Riera (Festival l’Alternativa),
Joan PEdregosa (ITD) i Josep Caselles (Festival Músiques al Balcó)
Territori i comunitat. Amb Noemí Rubio i Laia Serra (Comusitària), Elio Vera (Centre Cívic Sant Martí),
Marta Ardiaca i José Arias (La Capsa), Tomàs Aragay (Festival MAPA) i José Luís Roncero (Ubiqua)
Comunicació de projectes. Amb Gemma Moncho (aPortada), Rosa Comes (Tarragona 2012), Carme
Rodríguez (Festival Altaveu) i Lina Ramírez (Can Xalant)
Comunicació digital. Amb Lucía Calvo (CCCB Lab), Jordi Fàbregues (Convent de Sant Agustí), Òscar
Martínez (Trànsit Projectes) i Carolina Gaona (Sonara TV)
Treball en xarxa, la supervivència dels camaleons. Amb Paco González (RadarQ), Fernando
Lagreca (Micro-Clima), Xavier Riembau (Bankrobber), Marc Coma i Glòria Balanyà

CURS: TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB LA PREMSA
Amb Cristina Salvador (aPortada Comunicació)
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17 conferències i tertúlies
Presentació revista Aproximacions
Tertúlies sobre fotografia (11)
Estacions transformadores. ET 11 Escales
Estacions transformadores. ET 12 Colonització
Fotografia meteorològica
Conferència sobre Duane Michals
Arcadi Oliveres
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XARXES

A la Nau Ivanow considerem l’establiment
de xarxes i aliances amb altres institucions i
entitats com un aspecte clau en l’impuls de la
nostra tasca de suport a la creació.
El contacte i l’intercanvi amb altres espais i
organitzacions no només suposa l’enriquiment
de la Nau com a espai de creació, sinó també
dels projectes que omplen la Nau Ivanow,
tot augmentant les seves possibilitats de
desenvolupament més enllà del nostre espai de
creació.
En l’àmbit de la comunicació, creiem que arribar a acords amb sales de teatre i amb mitjans o especialistes
en aquest camp és important per potenciar la difusió dels nostres projectes i els dels creadors que treballen
des de la Nau. És per això que considerem clau les aliances establertes amb organitzacions com aPortada
Comunicació o la Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC).
Pel que fa a la programació, el treball en xarxa és, també, clau. El 2012 ha estat un any d’important creixement
en l’àmbit de la formació, per la qual cosa ha estat molt important l’aliança amb Trànsit Projectes i la
complicitat, com sempre, d’aPortada Comunicació. Creiem, d’altra banda, que la Nau ha d’estar vinculada
amb institucions educatives de les diferents disciplines artístiques, sobretot de les arts escèniques, i en
gestió cultural, en tant que considerem essencial la formació dels futurs professionals. En aquest sentit, la
col·laboració amb institucions com l’Institut del Teatre, l’EMAV o Elisava són molt importants per a la
Nau Ivanow.
Com a reflex de la nostra aposta per formar part de xarxes, durant el 2012 hem intensificat el nostre esforç
i treball dins les plataformes de què la Nau és membre i ens hem connectat amb una important xarxa
internacional. Així, aquest 2012 hem entrat a la xarxa europea d’espais culturals independents Trans Europe
Halles com a Friends. També hem intensificat la nostra participació a Xarxaprod, treballant en el procés
de canvi de la plataforma. Ens hem adherit i treballem de forma activa en el procés de creació de la Red
Transibérica de Espacios Culturales Independientes, que aglutina centres d’Espanya i Portugal. A
més, hem participat en el moviment 8octubre, plataforma que aglutina nombrosos agents culturals de totes
les disciplines artístiques, format arran de l’impagament dels ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya
per al 2012.

memòria 2012

Durant aquest 2012, la Nau Ivanow ha pres part activa en el procés de constitució i organització de la Red
Transibérica de Espacios Culturales Independientes. El juny de 2012 vam participar al segon
Encuentro de la xarxa, juntament amb altres espais de tota la península, al centre artístic El Hacedor, a
l’Aldea de Portillo del Busto (Burgos).

La Nau Ivanow també ha estat molt activa a Xarxaprod, xarxa d’espais de producció de la qual formem part
des del 2011 i que es troba en un procés de canvi molt interessant.

Aquest 2012 ha estat un any de mobilitzacions del sector cultural que han derivat en diferents plataformes de
lluita dels agents de la cultura. La plataforma 8octubre neix de la unió espontània de nombrosos gestors i
col·lectius culturals arran de l’impagament de les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya. Més
enllà de la reclamació del pagament d’aquests ajuts, la plataforma lluita contra la situació de desemparament
en què es troben els agents que formen part de la cultura i que amenaça amb la destrucció del teixit cultural
i anul·la el treball fet durant molts anys. El 8octubre, a més, reflexiona sobre altres formes de gestionar la
cultura i altres enfocaments en les polítiques culturals.
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Formació
Escola de Mitjans Audiovisuals (EMAV)
Universitat de Calgary
Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull
Escola Superior de Cinema de Catalunya (ESCAC)
Escola Eòlia
Escola Superior d’Art i Disseny La Llotja
Institut del Teatre de Vic

Participació en xarxes
ADETCA
Fàbriques de Creació de Barcelona
Xarxaprod
Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes
Trans Europe Halles
Plataforma 8octubre

Beca Desperta
aPortada Comunicació
Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya (CTIC)
Escola de Mitjans Audiovisuals (Emav)
Aus (3)

Exhibició
Descomptes en entrades:
Escola Eòlia
Institut del Teatre
Col·legi del Teatre
El Timbal
La Caputxeta
Amics de La Seca
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ELS AMICS DE LA NAU
Durant el 2012, hem continuat treballant per
oferir als Amics de la Nau activitats exclusives
per premiar el seu suport i col·laboració. És
per això que els hem ofert activitats teatrals
i descomptes, tant dins com fora de la Nau
Ivanow.

A més, hem decidit reformular el programa
d'Amics de la Nau de cara als propers anys. El
principal canvi ha estat el funcionament per
temporada, en comptes de per any natural, a
partir de la temporada 2012-2013. L'objectiu és adaptar el funcionament del carnet al de la programació, per
tal de facilitar que els Amics de la Nau gaudeixin dels espectacles de la temporada.
Els Amics de la Nau Ivanow compten amb nous i importants avantatges per la seva contribució al projecte. En
primer lloc, els Amics del 2012 han vist renovada la seva quota de manera gratuïta per a la temporada
2012-2013. A més, ara gaudeixen d'un descompte del 50% en la programació de teatre i tenen una
consumició gratuïta al bar de la Nau Ivanow quan assisteixen als espectacles de teatre.
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Sessions a la Nau Ivanow
9 maletes, de Joaquim Oristrell. Interpretacions de
Mercè Sampietro i Eduard Iniesta.
La Travesía, de la Companyia Por Instantes. Direcció
de Daniel Zippi i coreografies de Julia Maria Koch.

Entrades per a espectacles
Sala Muntaner
Prime Time, de Martí Torras i Paula Blanco. Direcció de Martí
Torras i interpretació de Paula Blanco, Míriam Marcet, Àngela
Jové, Dafnis Balduz i Ferran Villajosana.
Teatre Goya
Parlour Song, de Jez Butterworth. Direcció de Magda Puyo i
interpretació de Victòria Pagès, Josep Julien i Joan Negrié.

Descomptes fora de la Nau
7a Escola de l’Espectador de La Seca
Espectacles teatrals de La Seca Espai Brossa
Espectacles a la Sala Atrium
Espectacles puntuals a La Caldera
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COMUNICACIÓ
El 2012 ha estat un any molt important pel
que fa la millora en la comunicació de la Nau
Ivanow. En el primer trimestre es va fer el
llançament del nou web de la Nau, més dinàmic
i interactiu. No es tractava només d’un canvi
en el disseny, sinó que es posava al dia amb les
novetats tecnològiques que permeten un millor
servei, com ara la presència de la Nau a les
xarxes socials.

El web de la Nau Ivanow és una eina fonamental
en la difusió del nostre projecte, a la vegada que
ofereix informació sobre els diferents aspectes
de la Nau, des dels més pràctics, com ara la
localització i els espais, fins als més teòrics, com
ara els objectius. A la vegada, és l’instrument inicial per als creadors que tenen interès a establir un primer
contacte amb la Nau. A més, amb les noves possibilitats tecnològiques que inclou, el nou web esdevé un punt
d’intercanvi de coneixement entre els usuaris, ja que facilita l’accés a les xarxes socials (Facebook i Twitter) i
al canal de subscripció (RSS). També permet la inclusió de vídeos i altres tipus de material multimèdia.
Una altra de les eines de comunicació de la Nau Ivanow és el butlletí setmanal amb informació de les activitats
programades, que compta amb 3.400 subscriptors. Entre el total de subscriptors, hi ha diversos mitjans de
comunicació (diaris, revistes, televisions, ràdios) i entitats (associacions de diferents especialitats artístiques,
centres culturals, teatres, associacions de veïns, escoles), tant d’àmbit de ciutat com de barri, així com un
gruix de particulars que, ja sigui a través d’aquest mitjà o de les butlletes impreses que hi ha al local, han
demanat de rebre la informació.
Un altre punt decisiu va ser l’entrada de la Nau a final del 2011 en les xarxes socials Facebook i Twitter.
Durant el 2012 hem treballat per consolidar aquestes noves vies de comunicació amb els nostres públics, com
a mostra de l’aposta i l’esforç per millorar la forma en què la Nau Ivanow es connecta amb les persones. El
resultat, en poc més d’un any, és que hem aconseguit 1.813 seguidors a Twitter i 1.120 fans a Facebook, dades
que valorem molt positivament i que mostren l’interès que desperta la Nau Ivanow i les seves activitats.
Pel que fa a la presència de la Nau Ivanow als mitjans, cal destacar la nostra aliança amb l’agència de
comunicació aPortada, que coorganitza amb la Nau la Beca Desperta. El suport d’aPortada per a la Beca
Desperta suposa, any rere any, una gran empenta quant a comunicació i la presència de la Nau Ivanow i
el projecte de suport a la creació en nombrosos mitjans de comunicació de Catalunya. Durant el 2012, cal
destacar la forta presència a ràdio i televisió, en programes especials en cultura i arts escèniques, a diferents
emissores i canals (ComRàdio, Ràdio Trinitat, TV3, Canal 33, BTV, XTVL), així com en premsa generalista
i especialitzada (Ara, el Periódico, El PuntAvui, TimeOut, Butxaca...). La Beca Desperta ha tornat a ser el
projecte amb més repercussió mediàtica de la Nau Ivanow aquest 2012. La Nau també ha rebut la visita de
diferents mitjans que han mostrat interès pel nostre projecte i que han volgut fer-ne difusió.
La situació econòmica actual ens ha obligat a haver de reduir el pressupost destinat a material de difusió
imprès, i a partir del juliol vam haver d’eliminar la impressió de les postals amb la programació mensual
que veníem publicant. Amb tot, conscients de la importància que també té la comunicació no digital, vam
fer l’esforç d’engegar la impressió d’una publicació trimestral en paper per donar a conèixer la programació
teatral de la Nau Ivanow. La pancarta mensual exterior també la continuem elaborant, ja que és una forma
eficaç de mostrar tota la nostra programació en un cop d’ull a tothom que passa pel carrer i que potser no
coneix quina activitat es realitza dintre de la Nau.
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3.400
subscriptors
al butlletí

1.813 seguidors
a Twitter

1.120 fans a
Facebook
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ELS COMPTES CLARS
A la introducció d’aquesta memòria ja indicàvem
que aquest ha estat un any molt complicat.
Ens hem vist obligats a anar prenent mesures
i a prescindir d’alguns serveis per tal de reduir
despeses, ja que es preveia una disminució dels
ingressos, tal com ha succeït en gairebé totes les
partides.
Pel que fa a l’apartat de despeses, el més
significatiu ha estat la reducció de personal
contractat que ens permetia dur a terme totes
les tasques que un espai de gairebé 3.000 m2
necessita per poder funcionar correctament.
El reintegrament d’una part de la subvenció
del 2011 que ens hem vist obligats a efectuar, ja
que hi havia una irregularitat en la justificació,
també ha comportat una desviació del
pressupost general important, a més d’un greu
problema de tresoreria. Una tresoreria que,
com cada any, pateix el lent procés de concessió
de subvencions, així com el decalatge en el
calendari; en el 2012, fins i tot hi ha la partida
que correspon a la subvenció concedida per la
Generalitat que en el moment de tancar aquesta
memòria encara no ha estat efectuada.

La partida de subministraments s’ha vist
augmentada considerablement pel lloguer del sistema de climatització, que obliga tant a l’estiu com a l’hivern
a disposar d’aquest servei perquè les companyies que estan assajant a la Nau en facin ús i puguin dur a terme
la seva activitat en les condicions adequades.
Pel que fa a l’apartat d’ingressos, es pot observar clarament una disminució de totes les partides, tret d’una
que es correspon a alguns cobraments pendents d’anys anteriors i efectuats el 2012, que s’ha recflectit en un
augment mínim de la partida total d’ingressos.
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dades 2012
DESPESES					

2011

299.249,86

323.238,33

142.086,11

181.168,80
34.603,76

Lloguer espais annexos

30.522,12
2.049,23
851,24
885,59
1.442,34
6.822,80
99.512,79

42.608,52

40.838,88

Despeses d’explotació		

78.875,99

61.608,94

				

Suport als creadors			
Programació estable + drets autor		
Projecte formació				
Personal tècnic				
Lloguer material per a activitats		
Material tècnic				
Comunicació, difusió, publicitat i xarxes
Personal 					

Manteniment naus				
Assegurances					
Subministraments (aigua, llum, etc.)		
Altres despeses d’explotació			
Amortitzacions				
Reintegrament subvenció 			

1.800,00
2.293,90
2.214,01
11.453,56
128.803,75

3.217,58
3.458,97
16.372,47
30.746,06
14.906,68
10.174,23

35.679,24

39.621,71

15.900,72
19,778,52

16.960,06
22.661,65

284.016,83

323.238,33

69.620,71

88.660,89
55.103,65
33.557,24

Gestió d’espais			

43.211,00
20.781,39
1.300,00
4.328,32

29.282,27

36.346,34

Altres ingressos			

12.623,76

10.941,43

Càtering					
Despeses càtering				
Personal					

INGRESSOS					
Suport als creadors		
Activitats culturals				
Viver de Creadors				
Lloguer material				
Formació					

Amics de la Nau i donacions			
Servei fotocòpies				
Diversos (marxandatge...)			

Subvencions Públiques		
Institut de Cultura			
Generalitat de Catalunya (NO COBRADA)

cÀtering		

			

7.227,45
3.701,08
3.666,46
32.511,54
14.502,41

8.420,69
619,26
3.583,81

146.700,00

158.700,00

106.000,00
40.700,00

120.000,00
38.700,00

25.790,09

8.067,20
2.874,23

28.589,67
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Conclusió
La situació ha estat i és molt complicada i
extremament perillosa per a la cultura del país,
on les retallades sistemàtiques que fa anys que
patim en l’àmbit cultural, afegides a la pujada
de l’IVA i als impagaments de la Generalitat,
fan cada cop més difícil treballar per aconseguir
els objectius que ens marquem a l’inici de l’any.
Ens hem vist obligats a trobar noves fórmules
de funcionar i de relacionar-nos amb l’entorn, a
reinventar-nos en totes les nostres estratègies.
Com aconseguim que el públic vingui a veure
els espectacles? Com fem que la gent aposti per
la cultura, quan el govern no ho fa? Com ajudem
en l’educació dels més joves en àmbits culturals?
Com donem valor a allò que fa l’artista? Com
fem entendre que el procés d’investigació i
producció és molt important i que no cal un
retorn econòmic? Com ajudem els artistes en
les seves creacions en un entorn tan precari?
Haurem d’anar responent a totes aquestes
i a altres qüestions amb fórmules noves,
reinventades o millorades. El que és evident és
que tots, començant per l’administració, ens
hem de reinventar en els propers anys. Nosaltres
ja ho estem fent i esperem poder col·laborar
amb la resta del sector per créixer junts.

Per al 2013 es preveu un pressupost de mínims que ens ha de permetre viure en el que sembla ser la nova
situació econòmica en què ens haurem de moure durant un temps força llarg.
Totes les retallades que ens hem vist obligats a efectuar no ens fan abaixar la qualitat de l’oferta que tenim a
disposició de la creació de la ciutat, però no ens permeten créixer cap a un model de creació més sostenible,
més eficaç i de més qualitat, tant tècnica com de serveis.
NO MÉS RETALLADES!!!!!
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IVA
NOW

