En les pàgines que segueixen hem intentat plasmar tota l'activitat que dia a dia omple els
espais de la Nau Ivanow.
La nostra valoració de l’any 2013 és força positiva i podem dir que n'estem satisfets. Tot i
que la previsió general era d'any de “supervivència”, finalment, i fruit de les decisions de
planificació que vam prendre a principi d’any, s’ha aconseguit un rendiment més alt, tant
amb els percentatges d’ocupació com de públic. La Nau Ivanow s'ha consolidat com un
espai de creació especialitzat en arts escèniques.
Aquest també ha estat un any d’engegar nous projectes. Hem iniciat les residències
d’assajos, la residència d’allotjament i també altres cursos de formació. Hem tirat
endavant, per primer cop, produccions pròpies, i ho hem fet de la millor manera possible:
dins del Festival Grec 2013. Hem fet un salt nacional i internacional molt important amb
l'admissió de la Nau a la Red de Teatros Alternativos i amb la invitació del Consejo de la
Cultura de Xile per presentar la Nau Ivanow i el seu model de gestió, en el III Seminario de
Economía Creativa y Desarrollo Territorial; a més, hem presentat companyies
internacionals a la nostra programació estable.
En definitiva, podem concloure que, tal com es va planificar, el projecte de la Nau Ivanow
s’ha acabat de consolidar en el 2013.
De cara al 2014 cal seguir treballant per enllestir el pla estratègic de futur de la Nau i
trobar la fórmula perquè el barri de la Sagrera acabi d’entendre el projecte de Fàbrica de
Creació, en sigui partícip i no el vegi com un centre tancat només per a creadors.
També es treballarà per aconseguir dotar l’edifici principal d’una infraestructura adient
que el posi en normativa per poder oferir un major servei als creadors; per això matindrem
converses amb l’ICUB per tal de poder començar les obres de rehabilitació de l’espai.
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Plataforma d’exhibició

El cuarto de
las mujeres

del 17 al 20 d’octubre

L’any 2013 ha estat molt satisfactori pel que fa a aquest projecte. En un any en què gairebé
tots els espais escènics han vist caure el percentatge de públic, a causa de diversos factors
com la crisi econòmica, la pujada de l’IVA o les retallades en cultura que han fet ajustar
molt els pressupostos, l'ocupació a la Nau ha passat del 57% el 2012 al 72% el 2013, un
augment força significatiu que té a veure amb els factors següents:
-

Programació estable i definida. Poder comptar amb un coordinador artístic des
de fa tres anys, Llàtzer García, ha permès establir una línia clara en la programació i
mantenir-la fins ara. Amb això s'aconsegueix que el públic ja sàpiga quin tipus de
teatre pot trobar a la Nau.

-

Aposta per esdevenir una plataforma d’exhibició. Les companyies hi
mostren els seus primers espectacles i hi poden experimentar, gravar el seu vídeo de
promoció o simplement comprovar el resultat de la seva creació davant del públic.
Les sales sovint proposen una primera programació a la Nau dels projectes que
reben per poder-les valorar.

-

Política de preus assequibles i col·laboracions amb institucions
educatives del sector per difondre les nostres activitats i facilitar als seus alumnes
descomptes en les entrades, són aspectes importants que també hi han contribuït.
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Destaquem

DIVENDRES
12 I 19 jULIOL
21H

FOTO ©DAVID RUANO

Del 2013 cal destacar l'activitat duta a terme el
mes de juliol. Per primera vegada una producció
pròpia, el projecte Apadrina un dramaturg,
ha format part del Festival Grec de Barcelona;
això ha ajudat a donar-hi més ressò i ha
significat una afluència de públic molt
important, amb un aforament del 90%. A més,
ha estat una activitat molt ben valorada pels
assistents, els mitjans de comunicació i els
organitzadors del Festival Grec de Barcelona. A
més, es van generar 16 llocs de treball que van
ser retribuïts de forma digna als actors, directors
i dramaturgs que hi van participar; això també va
ser molt valorat pel sector.

4 DRAMATUrGS
4 textos
4 espais
4 DIRECTORS
6 ACTORS

NO ELS
ABANDONIS,
ELLS MAI NO
HO FARIEN!
Espai gestionat per

També cal remarcar la continuació de la línia
d’internacionalització que la Nau està
treballant en els últims anys. En aquest sentit,
hem comptat amb una companyia grega
(Teatro Pasión) i una de mexicana (Conjuro
Teatro), que en el seu pas per Barcelona van
triar la Nau per donar a conèixer els seus
projectes, amb una molt bona acollida de
públic.

La finestra, 5 i 6 d’octubre

Historias de contrabando, 11, 12 i 13 d’octubre
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Indicadors
Si es comparen les xifres de dies de funcions, de nombre d’espectacles i de nombre de
públic assistent entre el 2011 i el 2013, s'observa una similitud; l'anàlisi detallada d'aquests
resultats mostra una diferència important: el 2011 i 2012 es programaven activitats
simultàniament a dues sales (Abaco i Warhol); en canvi, en el 2013 només s’ha fet
programació estable en una sala (Warhol). Això demostra que l’especialització de la Nau en
el seu suport a les arts escèniques està donant els seus fruits i reafirma el projecte de
Fàbrica de Creació.
També s’ha de remarcar l’augment molt significatiu dels espectacles que, seguint la
filosofia de plataforma per la qual treballem a la Nau, un cop presentats a les nostres
instal·lacions han pogut acabar fent bolos o temporada en altres espais escènics del circuit
teatral, els que anomenem en la taula d’indicadors espectacles “exportats”.

Plataforma d’exhibició
Nombre
Programadors produccions Espectacles
Espectadors Assistència
joves
premsa
"exportats"
creadors

Número de
espectacles

Número de
funcions

2013

30

112

4.836

72%

130

97%

13

2012

31

135

4.449

56,67%

95

-

5

2011

39

176

6.002

51,30%

156

-

14
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Formació

Després de la davallada de l’últim trimestre del 2102, quan es van haver de suspendre les
tres sessions de "Guerrilla” programades, el primer trimestre del 2013 es va decidir fer
un replantejament del projecte, una aposta forta de difusió, una reducció de preus i
fórmules per fer-les més accessibles.
Així, doncs, es va passar de les inscripcions de 30€ per sessió amb el dinar inclòs, a
inscripcions de 10€ i un espai anomenat “Carmanyola Networking”, on els participants
podien portar la carmanyola i mantenir el temps destinat a dinar com a eix important de
les sessions.
De les tres sessions programades per aquest any, se n’han dut a terme dues amb un èxit
remarcable, havent fins i tot d’ampliar el nombre d’inscrits per excés de demanda. La
tercera sessió no es va poder realitzar per manca d'inscripcions; no sabem si per motius de
calendari (just el divendres abans de vacances de primavera) o bé perquè el tema no
interessa.
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En l’àmbit de les formacions anomenades de capacitació, s’ha apostat per tornar a
potenciar les que ja funcionaven, com ara la Gestió de projectes escènics, i se n’han
promogut de noves com el Curs d’ Introducció al disseny d'espai i llum per a
teatre, seguint les recomanacions fetes pels participants i les mancances de les
companyies i usuaris que passen per la Nau.
També es va oferir la possibilitat de poder assistir a sessions independents dels cursos que
tenen diverses sessions, per tal d’arribar a un públic més ampli; el 90% del participants,
però, van optar per fer el curs sencer.
Enguany s’ha tirat endavant un altre curs en col·laboració amb Trànsit Projecte i
Tejeredes sobre l’Emprenedoria cultural en xarxa, amb bona acollida i totes les
places cobertes.
També, com en altres anys, s‘han dut a terme altres formacions externes on la Nau ha
col·laborat posant la infraestructura i n'ha fet la difusió.
Si s'observen els indicadors, pel que fa al 2012 s’ha incrementat el nombre de dies i
d’alumnes, cosa que fa tancar l’any amb un balanç positiu del projecte de formació.

Formació
Nombre
accions
formatives

Nombre
assistents

2013

11

207

2012

7

92

2011

14

140

El formulari d'inscripcions a través de la
pàgina web que s'ha introduït el 2013 per a la
formació permetrà d'analitzar quin tipus de públic
està interessat en aquestes propostes; les
enquestes que es passen als assistents quan acaba
el curs, també han ajudat a saber quines són les
seves inquietuds i a adaptar els cursos a les
demandes reals dels participants.
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Residències
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Residències creatives
En aquest apartat no hi ha cap novetat. Nakadaska, el mateix col·lectiu que ocupava la
residència durant el 2012, ho ha fet el 2013.
Pel que fa al seguiment del col·lectiu, segueix
creixent i ell mateix valora de forma molt
positiva la seva estada a la Nau; per a ells és un
gran impuls i una gran ajuda per poder
desenvolupar la seva activitat, així com fer-se
visibles en el panorama cultural.
Per al 2014, vista la bona acollida d’aquesta
residència, es preveu obrir una nova
convocatòria de cara a comptar amb una altra
companyia, a més de Nakadaska.

Residències assajos
El programa de residència d’assajos ha funcionat molt bé el 2013. Entenem que el moment
econòmic que estem vivint fa que molts col·lectius vulguin optar-hi per tal d'intentar fer
viables els seus projectes.
Hem pogut omplir gairebé la totalitat ofertada i a més s’ha pogut començar a treballar amb
les contraprestacions.
Mereixen una especial atenció els dos cursos
fets per contraprestació, duts a terme per una
de les companyies residents a la Nau, destinat a
les companyies de teatre no professionals del
Centre Cívic de la Sagrera, on durant 8
sessions han compartit amb professors del
Col·legi de Teatre de Barcelona
metodologies actorals i de direcció. La valoració
per part de les companyies ha estat molt
positiva i ja ens hem emplaçat per seguir
aquesta línia el 2014
Les obres de teatre que han estat beneficiàries de les residències d’assajos són les següents:
Stockman, Els guapos són els raros, El cor delator, El Balneari, Flors carnívores,
Masticació, Equilibristes, Vania i El vigilant del no-res.
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Residències Viver
Per primera vegada, el 2013 es va obrir la convocatòria de residència al Viver de creadors
que va tenir una resposta de 6 propostes. Finalment, els projectes els beneficiaris
d’aquestes residències van ser Jóvenes (Sobre)salientes (Agència de comunicació en
línia d’històries emprenedores i talent juvenil) i Mutis (Plataforma de comunicació arts
escèniques contemporànies i culturals
Londres/Barcelona), que en un principi hi
seran fins a setembre de 2014. El seguiment i
l’acompanyament que es realitza a aquests
projectes dóna la possibilitat d’allargar
l’estada un any més, en funció del moment en
què es trobi el projecte.

Residències allotjament
El 2013, finalment, s’ha posat en marxa la residència d'allotjament. Actualment
està en condicions d’acollir 4 persones.
El tret de sortida es va fer aprofitant la celebració de les Jornades de Trans Europe Halls,
quan s'hi van allotjar membres de la Red Transibérica, assistents a les jornades.
El mes de setembre, la companyia grega Teatro
Pasión s'hi va allotjar durant 4 dies, aprofitat
el pas per la Nau per presentar-hi el seu
espectacle.

NAU IVANOW

Memòria 2013, pàgina 10

Beca desperta

El jurat de la Beca Desperta 2013, feta entre la Nau Ivanow i aPortada, va seleccionar el
novembre de 2012 el projecte El gran despropòsit, de la Companyia de Teatre Estable
de la Casa Real, com a guanyador de la convocatòria. A més, van decidir atorgar una
menció especial al projecte País sense paraules, de la Companyia Obskené.
Cal esmentar que, tal com marquen les bases de la convocatòria, el jurat valora a les tres
setmanes d’assajos la viabilitat i l’estat del projecte, i decideixen si és o no apte per a la
presentació.
En aquesta edició, la primera valoració dels membres del jurat no va ser positiva i després
de diverses reunions amb la companyia es va decidir posposar uns dies l’estrena de
l’espectacle. El resultat final va complir les expectatives del jurat i van valorar molt
positivament la predisposició de la companyia als comentaris que els van fer.
La Nau Ivanow va establir aliances per a aquest projecte amb institucions i organitzacions
de les quals ha rebut el suport: la Coordinadora de Teatres Independents de
Catalunya (CTIC), que facilita la programació de l’espectacle a les seves sales; l’Escola
NAU IVANOW
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de Mitjans Audiovisuals (EMAV), els alumnes de la qual donen suport en la producció
i en els aspectes tècnics de l’exhibició, i l’Escola Superior de Disseny i enginyeria
(ELISAVA), que dóna suport al guanyador de la beca en propostes escenogràfiques.
El gran despropòsit va ser seleccionat perquè trenca amb el musical convencional, pel
risc i l'originalitat del plantejament i la solidesa del projecte i de l’equip. El projecte de la
Companyia de Teatre Estable de la Casa Real planteja la fusió, aparentment impossible, de
la ciència ficció, el musical i la comèdia de l’absurd en un univers delirant ubicat en un
futur apocalíptic.
El jurat va voler fer una menció especial al projecte País sense paraules per la seva
aposta pels nous llenguatges i l’exploració de nous públics teatrals, i van ser mereixedors
d'una residència de sis mesos per poder desenvolupar el projecte presentat. Tot i que
aquest projecte ja es va estrenar el novembre de 2013, i amb una bona acollida, s’ha decidit
seguir treballant amb la companyia atesa la complexitat del projecte i les bones sensacions
que ha transmès en la seva estada.
El jurat d’aquesta edició de la Beca va estar format pel periodista especialitzat Jordi
Bordes; l’actor i director teatral Abel Coll; la productora Lola Davó; el dramaturg i director
Llàtzer Garcia; el director teatral Ferran Utzet; la directora d’aPortada, Cristina Salvador, i
el director del Teatre de Ponent, Frederic Roda.
Beca Desperta
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Assistència

2013

39

98%

2012

27

60%

2011

27

69%
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Xarxes

Se segueix amb la política de participació activa dins les xarxes de les quals forma part la
Nau Ivanow.
Pel que fa a la xarxa Fàbriques de Creació de l’ICUB, s’està intentat articular-la millor i
dotar-la d’indicadors i pautes per poder ser més forta.
En l'àmbit de Catalunya, cal destacar que des de la Nau es va promoure una reformulació,
tant del funcionament com de la filosofia de Xarxaprod. Aquesta iniciativa va ser molt
ben acollida pels altres membres de la xarxa i el mes de desembre de 2013 es va dur a
terme una assemblea on es van debatre aquestes qüestions, així com l’elecció d’una nova
junta, de la qual formem part amb el càrrec de tresorer.
També seguim de manera activa a ADETCA, on hem estat els impulsors d’una comissió de
sales petites i estem liderant un mapeig en l'àmbit català.
NAU IVANOW
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S'han establert noves aliances: hem començat a col·laborar amb l’AADPC (Associació
d'Actors i Directors Professionals de Catalunya), organitzant conjuntament una sèrie de
taules rodones i debats sobre el món de les arts escèniques.
També s’han tancat convenis de col·laboració amb el Col·legi de Teatre de Barcelona,
Fira Tàrrega i Focus.
En l'àmbit estatal, és important l’aposta del 2013 per la Red Transibérica de Espacios
Independientes, de la qual som membres fundadors. N'ocupem la secretaria de la junta
directiva i formem part del comitè executiu.
La Nau Ivanow va ser admesa com a sòcia en la Red de Teatros Alternativos; això és
un pas important, ja que aquesta xarxa encaixa molt bé en la filosofia de treball que estem
duent a terme amb les residències.
En l'àmbit europeu, i en col·laboració amb Trans Europe Halls, cal remarcar la
participació de la Nau en l’organització i el desenvolupament de les Jornades
Internacionals "Ens toca. Recuperem l'Espai Públic a través de la Cultura", celebrades del
13 al 15 de juny de 2013, on un centenar de persones de tot Europa van compartir durant
tres dies entre Sant Boi i Barcelona experiències de gestió d’espais. La Nau els va acollir la
segona jornada.
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Viver de creadors

Aquest projecte ha estat el que més ha notat la crisi econòmica dels últims anys. La manca
de recursos de molts dels projectes que hi havia i dels nous que s’hi han instal·lat ha fet
reformular durant el 2013 la política de preus i les possibilitats d’intercanvis amb alguns
usuaris.
Es continua treballant per crear les sinergies necessàries perquè els usuaris puguin
col·laborar entre ells i aprofitar la diversitat de perfils existents. En l’últim trimestre hem
instaurat els meeting breakfast el segon dimecres de cada mes, per tal de compartir els
processos creatius en què s’està treballant.
Es continuen fent trobades anuals per tal de propiciar un ambient proper i de cooperació.
Es prepara de forma conjuntal a jornada de portes obertes i la mostra de creadors que es fa
per les Festes de primavera del barri de la Sagrera.
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Difusió i comunicació

Durant el 2013 s'ha continuat amb els mateixos mitjans de difusió que per donar a
conèixer les nostres activitats: la publicació trimestral en paper de la programació, la
pancarta mensual exterior i el butlletí digital setmanal.
El punt decisiu en la difusió del projecte de la Nau continuen sent les xarxes socials
Twitter i Facebook. En el 2013, la Nau Ivanow ha augmentat la seva presència a les
xarxes de forma significativa.
Pel que fa a Twitter, l'augment del nombre de seguidors ha estat del 56%, amb 3.800
seguidors. En ocasió dels 3.000, es va fer un sorteig d'una samarreta de la Nau a dos dels
seguidors. Pel que fa a Facebook, l'augment ha estat del 23% i comptem amb 2.300 fans.
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La importància del bon funcionament d'aquestes xarxes rau, sobretot i més que en les
xifres de seguidors i fans, en la seva interactuació i qualitat. La Nau ha fet 2.123
piulades i és repiulada en moltes ocasions. Pel que fa a Facebook, les publicacions són
vistes per un nombre elevat de fans, i s'ha arribat a xifres elevades en alguna cas (gairebé
5.000 visites en una sola publicació). El públic que ens segueix en aquesta xarxa és en un
59% dones i un 37% homes (el 4% no respon); la franja d'edat majoritària és la dels 25-34
anys (25% dones i 13% homes), quantitats que gairebé es corresponen amb les de màxima
interactuació.
Durant el 2013, la Nau ha continuat tenint presència a ràdio i televisió, en programes
especials en cultura i arts escèniques, a diferents emissores i canals, així com en premsa
generalista i especialitzada. Cal destacar la repercussió mediàtica que ha tingut un altre
cop la Beca Desperta, gràcies a la nostra aliança amb l’agència de comunicació aPortada,
que coorganitza la beca, així com la presència que ha tingut la Nau gràcies a la participació
en el Grec 2013. El projecte Apadrina un dramaturg, presentat en roda de premsa, ha
merescut el reconeixement del públic a través de les xarxes i ha obtingut molt bones
crítiques del sector, amb un aforament del 90%.
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Amics de la fundació

Durant el 2013 es van introduir alguns canvis importants en aquest punt.
El primer i més significatiu va ser el canvi de denominació del carnet a partir de la
temporada 2013-2014, canvi que respon a la posada en marxa de l'Espai 30. A partir del
setembre els nostres socis són Amics de la Fundació Sagrera, amb les mateixes condicions
que tenien sent Amics de la Nau i podent, ara, accedir als dos espais.
Per tant, amb el carnet d'Amic de la Fundació Sagrera poden gaudir de les promocions,
tant a la Nau Ivanow com a l'Espai30, i d'actes especials organitzats per a ells, com
l'assistència als assaigs oberts o a estrenes fora de la Nau Ivanow. També tenen l'entrada
amb preus especials per a qualsevol espectacle de teatre de La Seca i de la Sala Atrium, de
Barcelona. A més, reben informació personalitzada de totes les activitats i poden reservar
per telèfon entrades per als espectacles de teatre.
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Altres informacions
Ocupació d’espais

Els resultats d'ocupació dels espais de la Nau són força
positius, ja que aquest any hem augmentat el percentatge
d’ocupació mitjana: hem passat del 68% del 2012 al 72,25% del
2013.
Cal remarcar la importància que té poder compaginar grans
produccions com Roberto Zucco o Litoral, amb d’altres més
petites com Els guapos són els raros o Torb teatre.
Aquesta combinació de grans productores i petits grups de
companyies joves ens permet acomplir la nostra tasca d’espai de
creació per a tots tipus de projectes amb una escala de preus
flexible en funció dels projectes.

El públic i l’usuari de la Nau Ivanow
Es valora de forma molt positiva la posada en marxa el
2013 de la reserva d'entrades de teatre a través d'un
petit formulari de la pàgina web, així com dels formularis
d'inscripció als cursos. S'ha obtingut una molt bona
resposta en l'ús que se n'està fent, i les dades facilitades
ens han permès conèixer el nostre públic i fer un estudi
detallat del tipus d’usuari que ve a la Nau Ivanow, la qual
cosa ens ha d’ajudar per millorar la comunicació i la
segmentació de públic.
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Presència de la Nau

En aquest apartat hem de destacar dos punts molt importants.
El primer, la presència de la Nau Ivanow al III Seminario
Internacional de Economía Creativa y Desarrollo
Territorial de Coquímbo (Xile), organitzada pel Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, al qual ens van
convidar per explicar la nostra experiència i filosofia de treball
sobre la convivència públic i privat.
Aprofitant el viatge, es van mantenir reunions a Valparaíso amb
altres institucions i centres xilens (Balmaceda, Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Festival Cielos del Infinito,), i es van
fer diverses presentacions de la Nau.
Fruit d'això, s'ha començat a treballar per tancar un acord de
col·laboració entre els dos costats de l’Atlàntic.
El segon, la presència en la Jornada Espacios de Creación de la Red de Teatros
Alternativos, celebrada a Madrid, on també vam ser convidats a explicar la nostra
experiència.
D’altra banda, la Nau ha estat present en assemblees i moviments com 8 d’octubre i Marea
Roja, entre d’altres, a més de diverses jornades i seminaris relacionats amb el món cultural
i la seva gestió.

Convenis establerts

Pel que fa als convenis, s’han acordat noves col·laboracions amb
la Sala Atrium de Barcelona, EMAV i Col·legi de Teatre de
Barcelona.
S’han començat a establir contactes amb el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes de Chile, la Fira Tàrrega i el Teatre
Tantarantana

.
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Destaquem

Per concloure la memòria del 2013, volem destacar el que per a nosaltres ha estat un dels
fets més significatius de l'any i que possiblement marcarà un abans i un després en el
projecte de la Nau Ivanow.
Com bé dèiem a la introducció, a principi d'any vam prendre unes decisions que de ben
segur han estat primordials per poder tancar el 2013 de forma molt positiva.
Aquestes decisions, preses després de veure i valorar amb molta cura els indicadors del
2012, van deixar palès que era possible treballar amb una única sala d’exhibició.
Això ens va permetre plantejar-nos l'externalització del servei de bar del centre, així com
proporcionar una de les naus annexes perquè el col·lectiu o empresa encarregada de
l’explotació d’aquest servei pogués dur a terme un projecte molt més dirigit a dotar el barri
de la Sagrera d’un espai enfocat a les entitats i col·lectius del territori, com també facilitar
la possibilitat d'una programació més estable d’activitats culturals diferents a les arts
escèniques. Aquest projecte s’anomena Espai30
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Al mateix temps, aquesta externalització comportava a la Fundació una gran reducció de
costos de lloguer, manteniment i sous, i li permetia dedicar aquests esforços econòmics als
projectes de suport a la creació (dotació econòmica de la Beca, reducció de preus en les
residències d’assajos, coproduccions, millora del material).
La valoració d’aquesta decisió ha estat molt positiva i la proposta ha estat ben rebuda pel
veïnat i les associacions del barri. El fet que aquest nou projecte de la Fundació hagi
comptat amb el suport del districte de Sant Andreu, s'ha traduït en l'acceleració de les
reformes i l'acondicionament dels espais annexos a l’edifici principal, cosa que esperem
que també passi aviat a la Fàbrica de creació de l’ICUB.
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