memòria 2015

Si per alguna cosa haurem de recordar el 2015, serà segurament pels canvis que han
;ngut lloc en tots els àmbits: polí;cs, econòmics, socials,... A la Nau també hi ha
hagut grans canvis, perquè el seu òrgan gestor, la Fundació Sagrera, ha viscut una
renovació important.
Durant l’any 2015, la Fundació va pa;r una gran crisi que ens va fer replantejar
moltes coses. Els que ens sou més propers i ens coneixeu bé n’heu estat sabedors i
heu compar;t amb nosaltres el neguit que això ens va signiﬁcar, ja que en alguns
moments el projecte de la Nau Ivanow va penjar d’un ﬁl.
Ara, entrat el 2016, tot ha tornat a la calma, la Fundació s’ha refundat i el projecte
de la Nau Ivanow pot seguir endavant amb molta més embranzida. I molts us
preguntareu per què ara ho fem públic. Doncs perquè sabem que de la mateixa
manera que a la societat en què vivim, sovint és necessari aturar-se, pensar què
estem fent i decidir si cal recomençar. Som conscients que ges;onem un bé públic i
volem ser transparents.
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Nosaltres considerem que no tenim res a amagar i és això justament el que volem
mostrar-vos en aquesta memòria. Volem reﬂec;r que, tot i les diﬁcultats, els canvis,
els neguits i el que comporta una situació com aquesta, la Nau Ivanow ha seguit un any més creixent, desenvolupant
projectes, donant suport als creadors i posant en valor un barri i un espai que va més enllà de les persones que el
ges;onem. Amb tot, en algun cas les xifres són inferiors a altres anys, però això no deixa de reﬂec;r la queixa que sovint
dirigim a l’administració pública que només es ﬁxen en els indicadors quan;ta;us i cos; tant fer-los entendre que hi ha
projectes que depassen els números d’un informe.
Molt sovint hem d’explicar què és la Nau Ivanow i, sobretot, què és un espai de creació. És diZcil poder resumir en
només unes pàgines el que durant els 365 dies de 2015 ha passat aquí, perquè la Nau i la creació són processos
vivencials, s’han de viure, has de ser-hi.
Una de les millors deﬁnicions que hem pogut llegir d’aquests espais, la trobem en un document intern de les Fàbriques
de Creació:
“La tasca de les Fàbriques es basa en el suport a la creació entesa aquesta no com a quelcom que ha de desencadenar un producte
ﬁnal sinó en relació a l’experimentació i l’assaig-error. Allò que hi ha al centre de la ﬁnalitat de les Fàbriques és, per tant, el procés de
creació, no pas la creació resultant d’aquest procés. Té a veure amb els valors amb què s’acompanya el procés crea;u dels ar;stes, els
usuaris i els seus projectes.”

Nosaltres sempre diem que som facilitadors, que posem a disposició dels creadors les eines per poder desenvolupar i fer
créixer els seus projectes. Per a nosaltres el procés de creació té diverses fases i des de la Nau intentem fer que totes
quedin cobertes, de tal forma que en marxar de la Nau l’experiència hagi estat de creixement i de sa;sfacció.
Esperem que en llegir aquesta memòria us pugueu fer una idea del dia a dia de la Nau, dels nostres projectes, de les
nostres inquietuds i dels nostres objec;us. I us convidem, també, a formar part d’aquesta cadena de creació, un procés
que es fonamenta en els valors, la proximitat, la conﬁança i on cada dia és una nova aventura.
I ja ho sabeu, si teniu dubtes o propostes, només cal que vingueu i ens trobareu a la “peixera”.
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Plataforma d’exhibició /
Residències tècniques
La Nau Ivanow entén l’exhibició com una eina fonamental
en el suport a la creació, la culminació del procés creatiu a
través de la presentació del projecte davant del públic. Per
això, la Nau obre els seus espais a l’exhibició d’espectacles
de joves creadors i companyies emergents.
L’exhibició de l’espectacle i el contacte amb públic i
programadors són un element clau en el desenvolupament
professional de les companyies i en l’accés al circuit teatral.

2015
Des de la Nau Ivanow, mai ens
hem volgut considerar un
teatre, tot i tenir una
programació estable setmanal.
De sempre, la nostra idea i el
nostre tarannà ens han dut a
deﬁnir-nos com una
plataforma on les companyies
presenten els seus projectes
per tal que programadors,
premsa i públic els puguin
venir a veure, triar i analitzar,
amb l’objec;u de donar-los
“vida” més enllà de la Nau.
És per això que sempre hem
donat més importància a saber
quants espectacles hem
“exportat” al circuit teatral,
que no pas a quantes entrades
s’havien venut o quin
percentatge d’aforament
havíem fet.
És evident que això ho podem
fer per dos mo;us: un, perquè
som un centre públic i creiem
que aquesta ha de ser una de
les nostres missions com a
Fàbrica de Creació; l’altre,
gràcies a la complicitat de
programadors de sales d’arreu
que vénen a veure els
espectacles i valoren la feina
que fem.
Fruit d’aquesta feina, de fa
temps que treballàvem en la

Més que un teatre, la Nau Ivanow és una plataforma de
difusió i impuls de projectes escènics, on els creadors poden
fer una primera presentació de les seves obres. D’una
banda, això els permet realitzar el muntatge final de l’obra
en un espai escènic, així com adquirir l’aprenentatge i
l'experiència derivats de l’execució de l’espectacle davant
del públic. De l’altra, els permet presentar el seu espectacle
a programadors, tot potenciant la seva entrada al circuit
professional.
Públic i programadors es converteixen, doncs, en còmplices
de l’impuls de les joves companyies.

idea de fer un gir en el nostre
projecte. Les converses amb
les companyies que van
passant per la Nau ens han fet
veure que el que moltes ens
demanen no és només poder
presentar els seus projectes,
sinó també poder acabar de
tancar amb certa tranquil·litat i
en un espai en condicions el
procés de creació de
l’espectacle. Això ens va fer
reﬂexionar i en el 2015 ens ha
servit per fer a poc a poc una
transició del projecte
Plataforma d’exhibició cap al
projecte Residències
tècniques, que hem
implementat gairebé al 100%
en l’úl;m trimestre de l’any.
Aquest canvi, com s’observa en
els indicadors, d’una banda ha
reduït el nombre de funcions i
d’assistents, però de l’altra ha
incrementat el nombre de
professionals. Creiem que això
ens fa ser més coherents amb
el projecte i que la tasca de
suport als creadors agaﬁ una
nova dimensió que, de ben
segur, en el 2016 acabarà de
polir-se.

fer el muntatge, l’espai per a la
producció, i la possibilitat
d’oferir sessions especials per a
programadors, assajos oberts,
etc. Se’n fa una convocatòria
pública trimestral.
El 2015, han pogut gaudir del
programa cinc companyies.

Les converses mantingudes amb
les diferents companyies que han
passat per la Nau en els darrers
anys i la prova realitzada l’últim
trimestre, han fet valorar molt
positivament el canvi de
programació continuada a
residències tècniques, on poder
acabar els processos de creació.
Així, doncs, el 2016 es
continuarà en aquesta línia.

Les residències tècniques,
consisteixen en dues setmanes
a la sala teatre de la Nau, amb
tot l’equipament tècnic
disponible, el suport d’un dia
del nostre personal tècnic per
3

Formació
La Nau entén la formació com un complement essencial de l’activitat d’un creador, en tant que aporta noves idees,
coneixements i plantejaments que enriqueixen els seus projectes artístics, a més de contribuir a l’enriquiment de la seva xarxa
de contactes en el sector. És per això que considerem essencial posar a l’abast dels creadors una oferta formativa que
contribueixi al seu desenvolupament.

2015
Hem potenciat l’oferta de cursos,
atesa la importància que des de
la Nau volem donar a aquest
projecte; entenem que és crucial
per al desenvolupament i
creixement dels creadors.
Així, a banda dels ja clàssics de
ges;ó, hem apostat fort per la
formació actoral, amb
professionals de primer nivell i
també alguns més tècnics i
especíﬁcs en l’àmbit de ges;ó.
Podem dir que aquest projecte ha
d’esdevenir uns dels puntals de la
Nau en els propers anys, ja que la
formació i professionalització dels
creadors és primordial tant per al
creador com per al sector.
D'altra banda, el conveni signat
amb l’AADPC ha fet possible la
realització de diferents cursos a
les nostres instal·lacions, ja sigui
com a coorganitzadors o
col·laborant en la seva execució.

Cursos realitzats

Cursos AADPC

· Eines i recursos per dur el dia a dia del teu projecte cultural.

· El actor: saber venderse amb Alicia
Borrachero i Ben Temple.

· L’encert de la incertesa. A càrrec de Jordi Oriol.
· Processos crea;us amb Titzina Teatro.

· Dramatúrgia teatral amb David Plana.

· Introducció al disseny d'espai i llum per a teatre. 3a edició.
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Beca DespertaLab
L’objec;u del cicle és donar suport als creadors i les companyies en el procés de creació de les seves obres i contribuir
a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió i exhibició arss;ca. Més enllà de donar els recursos per a la
projecció d’un espectacle, des de la seva creació ﬁns a la difusió, ofereix una experiència forma;va que els proporcioni
els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i
producció, la comunicació i l’exhibició. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la creació.

En aquest 2015 hi ha hagut una gran modiﬁcació
pel que fa a la Beca.

La companyia Menú Teatral amb l’espectacle La
pista va guanyar el primer premi; el segon, va ser
per a la companyia d’Ana Roca i l’espectacle
Bailong i, el tercer, per a Helena Torres i el
projecte Esperar.

El primer canvi ja l’havíem avançat: la fusió de la
beca Desperta amb el Cicle AtriumLab organitzat
per la sala Atrium de Barcelona, que va portar a la
creació del 1r Cicle de Creació Escènica
DespertaLab, amb més ressò i molta més força.

Aquesta úl;ma, però, per mo;us de calendari no
va poder acceptar la beca i en el seu lloc es va
programar l’espectacle Les estrebades d'una
pinta trencada de la companyia Les nenes també
som calves.

2015

L’altre gran canvi ha estat el pas d’un a tres
guanyadors i la dotació econòmica per al primer i
el segon.
Amb això el cicle ha adquirit molt més sen;t, i
alhora donem l’oportunitat a més companyies de
poder dur a terme els seus projectes.
Per al seu desenvolupament es va seguir la
dinàmica de sempre. De les 38 propostes que es
van presentar a la convocatòria, el jurat, format
per Raimon Molins (director de la Sala Atrium) i
Llàtzer Garcia (representant de la Nau Ivanow), va
seleccionar cinc ﬁnalistes, dels quals, després
d’una entrevista i una presentació del projecte, es
van triar els tres guanyadors.

Beca:
o

Cessió durant 4 setmanes d’una sala d’assaig a mitja jornada a la Nau Ivanow.

o

10 dies de presentació de l’obra al públic a la Sala Atrium de Barcelona.

o

Accés al Viver de Creadors de la Nau Ivanow per dur a terme les tasques de
producció.

1r premi
2n premi
3r premi

o

Suport a la companyia beneﬁciària en el contacte amb programadors.

o

Comunicació i difusió del cicle i de l’espectacle.

o

Formació en comunicació i ges;ó d’un projecte escènic.

o
o
o

2.000 €
1.000 €
0€
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Residències
L’àrea Desperta de la Nau Ivanow presta 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 que actualment funcionen se centren tant en el treball d’assaig i producció d’un espectacle, com en el treball
de gestió i el dia a dia de l’activitat de tot tipus de projectes culturals.

2015
Com ja hem anunciat en l’apartat del
projecte de residències tècniques, en el
2015 hem fet una gran aposta per les
residències, dotant-les de major
con;ngut i obrint-ne noves
convocatòries.
Un canvi signiﬁca;u ha estat la
transformació de la residència Crea;va
en Companyies residents. Pensem que
el fet d’apostar fermament per una o
dues companyies i ajudar-les i guiar-les
en el seu procés de creixement fa que
tot el projecte de residències, formació i
suport als creadors ;ngui més sen;t.
Volem destacar també que durant
aquest 2015 ja ha funcionat a ple
rendiment la residència allotjament que
vam inaugurar a ﬁnals de 2014.
Així, doncs, creadors d’arreu del món,
com els mexicans Vaca 35 (dels quals
parlarem en l’apartat de coproduccions),
s’han establert per períodes més o
menys llargs per dur a terme les seves
produccions, formacions o intercanvis.

Tipologia de residències
Residències assajos
Cessió d’un espai d’assaig a mitja jornada durant 5 setmanes, amb els mitjans
tècnics necessaris per desenvolupar un projecte teatral; un espai al Viver de
Creadors les 24 hores per a tasques de ges;ó i producció, i l’acompanyament,
si escau, de la Nau Ivanow en la producció. El cost per a la companyia resident
d’aquest conjunt de serveis és de 350 €, que fora de la residència estaria al
voltant de 1.000 €.

Residència viver
S’ofereixen els mitjans per al desenvolupament dels projectes a través de la
cessió gratuïta d’un espai al Viver de Creadors i de l’acompanyament i
assessorament de la Nau.
La possibilitat de gaudir d’aquesta residència dóna al creador l’estabilitat
necessària per desenvolupar el projecte durant un any, prorrogable un segon
any, segons la valoració i el seguiment del projecte dut a terme per l’equip de
la Nau. L’accés 24h els 365 dies de l’any als diferents espais de la Nau per a
presentacions, reunions, etc. vol facilitar el desenvolupament del projecte.

Residència allotjament
S’ofereix als creadors allotjament i un espai de treball per fomentar la creació i
l’intercanvi d’experiències i coneixements entre ar;stes. El programa busca
inserir temporalment creadors nacionals i internacionals en la comunitat
arss;ca de la Nau Ivanow.

Pel que fa a la residència del viver, amb
la convocatòria que es va obrir a ﬁnals
del 2014 es van cobrir totes les places
per al 2015. Actualment tenim un
projecte d'una productora teatral, Maria
Rovelló, i un altre d'una pe;ta
productora audiovisual, Omen
Produción.
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Xarxes
El treball que hem realitzat el 2015
amb les xarxes i altres agents, tant
nacionals com internacionals, ha
estat de consolidació i de
posicionament de la Nau.
Cal destacar que la Nau està tenint
cada cop més implicació en la Red
de Teatros AlternaLvos, en la qual
a més de par;cipar-hi ac;vament i
de formar part de la junta direc;va,
estem impulsant, juntament amb
altres sales de l’estat espanyol,
projectes més concrets i aﬁns, com
residències, trobades
internacionals, etc.
Així, dins d’aquesta polí;ca de ser
ac;us en les xarxes de les quals
som membres, el mes d’octubre
vam acollir a la Nau el XXII Congrés
Anual de la Red de Teatros
AlternaLvos. Representants de les
40 sales alterna;ves de l'estat
espanyol associades a la Red ens
vam trobar per reﬂexionar sobre la
situació escènica actual i revisar el
paper que hi juga aquesta xarxa.
Un dels actes oberts al públic va ser
la taula rodona Salas y compañías,
un objeLvo común, amb la qual es
van iniciar unes trobades entre els
teatres de pe;t format o proximitat
i les companyies usuàries, amb
l’objec;u de donar a conèixer com
es ges;onen les sales, les
inquietuds de les companyies quan
hi treballen, els punts en comú i les
sinergies que s’hi estableixen, per
tal que tant les sales com els
espectacles que s’hi programen
;nguin unes condicions millors i un
impacte més gran.

El 2015 vam estar inves;gant en
altres xarxes que ens generessin
més aﬁnitat i és possible que en el
2016 par;cipem en alguna trobada
de l’IETM (Informal European
Theatre Mee;ng), una xarxa de més
de 500 en;tats d'arts escèniques i
membres individuals que treballen
en les arts escèniques
contemporànies a tot el món:
teatre, dansa, circ, formes d'art en
viu interdisciplinaris, nous mitjans.
També vam ser convidats a
presentar la Nau a CREADORES
2015, una trobada de residències
teatrals que té lloc a València.
Per úl;m, destacarem l’inici del
treball que estem duent a terme
amb el col·lec;u xilè TeatroPuerto,
el director del qual està fent una
residència a la Nau des de ﬁnals de
2015 ﬁns gener del 2016 per poder
viure i treballar en la ges;ó d’un
espai com el nostre, i implementar
alguns projectes i models en el nou
espai que els han cedit a la ciutat
xilena de Coquimbo.

Xarxes
1. Fàbriques de Creació de
Barcelona
2. Xarxaprod (Catalunya)
3. ADETCA (Catalunya)
4. Red Transibérica de
espacios culturales
independientes (Espanya)
5. Red de Teatros
Alternativos (Espanya)

Aquesta residència també implicarà
la presentació d’un espectacle del
mateix director a la Nau, així com la
possibilitat de portar una
companyia resident de la Nau al
FesLval TeatroPuerto.

També cal fer esment que hem
deixat de ser membres de la xarxa
europea Trans Europe Halls.
Després de 4 anys formant-ne part
en la modalitat d’amics, el canvi de
quotes i de model de socis ens van
fer replantejar la nostra aﬁliació, ja
que l’esforç econòmic que ens
signiﬁcava no repercu;a tant en el
projecte com per con;nuar-hi.
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Projectes residents

Viver de creadors

1. Arcàdia companyia
Companyia teatral

El Viver de creadors és un espai de treball i reunió al servei de creadors, projectes i
microempreses culturals. La Nau Ivanow vol donar suport a iniciatives orientades a

2. Calaca & Caneiro
Productora audiovisual

la cultura i ho fa posant al seu abast l’espai i els mitjans necessaris per
desenvolupar els projectes en convivència amb altres iniciatives, tot facilitant la
generació de sinergies, complicitats i treballs col·laboratius.

3. Col·lectiu Dinoudinou
Tècniques i procediments per a la
creació fotogràﬁca
4. Connectats
Pràc;ques arss;ques, educació i
comunicació social
5. El globus vermell
Divulgació de l’arquitectura
6. Factoria Escènica Internacional
(FEI)
Creació, producció i difusió de les
arts escèniques
7. Girasomnis/Paco Gramaje
Videoart, dansa i música
instrumental
8. Jordi Buxó
Fotograﬁa
9. Maria Rovelló
Productora teatral
10. Mutis
Plataforma de comunicació arts
escèniques contemporànies i
culturals Londres/Barcelona
11. Omen Produción
Productora audiovisual
12. Projecte Ingenu
Col·lec;u teatral
13. Recomana
Associació per a la promoció de les
arts escèniques
14. Singermornings
Vestuari teatral

2015
El viver de creadors és un dels
projectes pioners i més importants
dins el global de la Nau.
Si ens centrem en com entenem els
processos de creació d’un projecte,
el Viver seria el punt zero, és a dir, el
punt d’inici de tot plegat.
És l’únic espai mul;disciplinari de la
Nau, on conﬂueixen diferents agents
i projectes; el punt de sinergies que
pot fer que un creador que tot just
està en el seu primer moment de
creació, visqui i convisqui amb altres
projectes nous o ja consolidats dels
quals s’imbueixi i l’ajudin a crear
complicitats que el facin créixer.
És per això que des de la Nau
apostem per crear i promoure punts
de trobada en què els diferents
projectes que passen o resideixen a
la Nau puguin compar;r una estona.
Així va nèixer el MeeLng Breakfast,

un esmorzar mensual amb tots els
usuaris del Viver i les residències,
que ens permeten conèixer-nos i
compar;r una estona amb el veí de
taula o els que assagen al pis de dalt.
Del 2015 destacarem la recuperació
del nombre de projectes que
actualment resideixen a la Nau.
Com ja va quedar reﬂec;t en les
memòries d’anys anteriors, la forta
crisi econòmica que vam pa;r els
darrers anys va comportar una
reducció de tots els projectes, però
el més afectat va ser el Viver: molts
dels projectes autònoms o de pe;tes
associacions van haver de marxar o
ﬁns i tot plegar.
És per això que durant l’any passat
vam poder tenir puntes de gairebé
ocupació total en els espais que
podem oferir al Viver.
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Coproduccions i
internacionalització
En l’apartart de coproducció i
internacionalització hem de
destacar la coproducció que
vam fer amb FiraTàrrega i la
companyia mexicana Vaca 35,
amb l’espectacle Cuando todos
pensaban que habíamos
desaparecido.
L'obra va ser estrenada durant
la FiraTàrrega 2015 amb una
molt bona acollida, tant de la
crí;ca com del públic. Després
d’aquesta estrena, va fer gira
per diferents ciutats de l’estat
espanyol i va viatjar a Sarajevo.
Aquest espectacle va ser creat en residència (assajos i allotjament) a la Nau, en una primera estada el 2014 i
amb un segon procés entre els mesos de maig i juliol del 2015.
També hem acollit i coorganitzat el FesLval PIIGS, un fes;val que per segon any consecu;u porta a Barcelona
autors de diversos països europeus durant el Fes;val Grec de Barcelona. L’objec;u és propiciar una trobada
de dramaturgs, directors d'escena, actors i creadors en general, per reﬂexionar i debatre sobre la crisi a
Europa a par;r de propostes teatrals internacionals. El pes de la programació, integrada dins del Fes;val Grec
de Barcelona, recau sobre les lectures escèniques de les obres seleccionades, que van ser:
· Balenes (Balene), d’Emanuele Aldrovandi (Itàlia), a càrrec de la companyia Nus Teatre.
· Però la ciutat m’ha protegit (Aber die Stadt hat mich geschützt), de Tanja Šljivar (Bòsnia i Hercegovina i resident a
Alemanya), a càrrec de la companyia LAminimAL Teatre.
· Los ú;mos de Filipinas, de Javier Sahuquillo (Espanya), a càrrec de la Companyia Arcàdia.
· Cap por que ens deixi, de Maria Tranou (Grècia), a càrrec de la Companyia Sargantana.
Cada sessió va anar acompanyada d’una xerrada amb els equips arss;cs, els autors i el públic assistent.
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Difusió i comunicació
Dades
1. Web
El web ha ;ngut un 64,38%
de nous visitants
2. Butlletí digital
4.311 subscriptors
3. Facebook
4.386 fans
4. Twitter
5.827 seguidors

Com a fet destacat, a l’abril del 2015 es va posar en marxa el sistema de venda d'entrades en línia per als
espectacles de la Nau Ivanow. L’empresa que es va escollir és Entradium (entradium.com), ja que una premissa era
que la despesa per la compra per Internet no es carregaria al comprador sinó que l’assumiria la Fundació i l’import
que aquesta empresa cobra de comissió és força baixa.
Es valora molt posi;vament el resultat d’aquests mesos de venda d’entrades per Internet. Ha permès tenir en
tot moment una xifra real d’ocupació prevista per a cada dia de funció, ja que un cop pagada l’entrada
l’assistència està pràc;cament garan;da, cosa que no passava amb les reserves que no signiﬁcaven cap
compromís per a qui la feia.
Cal destacar, un cop més, la rellevància que han ;ngut en la premsa les
ac;vitats relacionades amb el FesLval Grec'15. La Nau ha acollit dues ac;vitats
del Grec dedicades a la dramatúrgia contemporània: el X Obrador d’EsLu de la
Sala Becke^ i el II FesLval PIIGS (projecte que va néixer i es va desenvolupar a
la Nau). Això ha ;ngut molt de ressò als mitjans i a les xarxes, ja no només va
signiﬁcar que la Nau Ivanow esdevingués un espai del Fes;val Grec, fet prou
important, sinó que va comportar la inclusió de les ac;vitats a la Nau en el
programa.
La ja esmentada fusió de la beca Desperta amb el Cicle AtriumLab organitzat
per la Sala Atrium de Barcelona, que va dur a la creació del 1r cicle de Creació
Escènica DespertaLab, ha donat molt de ressò a la Nau Ivanow.
Una altra acció per la qual la Nau Ivanow ha aparegut als mitjans és per haver
acollit al juny les ac;vitats de L’Altre FesLval, que té l’objec;u d’es;mular la
creació, par;cipació i difusió de les arts escèniques en el col·lec;u de persones
amb trastorn mental.

Càpsules DO
Una novetat del 2015 són les
Càpsules DO Nau Ivanow, amb
les quals volem presentar de
més a prop els processos que
duen a terme les companyies i
els creadors que passen per la
Nau Ivanow, fer visible tota
aquesta feina i mostrar el treball
que hi ha darrere de la creació.
Consisteixen en un vídeo d'uns
2:30 minuts aproximadament en
què els residents expliquen quin
és el projecte que estan duent a
terme i quina és la valoració que
fan de les residències a la Nau.
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Territori
Pel que fa a territori, cal destacar la
con;nuïtat del projecte de formació a les
companyies no professionals del barri de la
Sagrera per part dels membres de la
companyia La Ruta 40.
Cal recordar que aquesta companyia,
resident a la Nau, ofereix com a
contraprestació uns tallers a les persones
integrants de les cinc companyies no
professionals del barri, amb la qual cosa es
crea un gran vincle entre els professionals
de les arts escèniques i el públic, ja que tots
aquests aﬁcionats són també grans
consumidors de teatre i poden viure de
primera mà l’experiència de créixer en
aquest interès que tenen.
Així, doncs, posem l’accent allà on creiem
que és més important: no conver;r el
públic més proper en simples consumidors,
sinó treballar per fer el territori parscep
dels processos de creació que es duen a
terme a la nau. Pensem que aquesta és
l’única manera per fer que un territori
s’impliqui en un projecte com la Nau
Ivanow i se’n sen; orgullós.
En aquesta línia, també hem començat les
converses amb altres equipaments del
barri, per tal d’establir-hi vincles i
projectes comuns, així com amb les
escoles i els ins;tuts.
A més, hem seguit par;cipant ac;vament
i oferint els espais a diferentes en;tats i
col·lec;us perquè puguin mostrar la seva
tasca durant les festes del barri.

Des de la Nau Ivanow apostem per fer el públic i el
territori partíceps dels processos de creació d’un
projecte. Entenem que aquesta és l’unica manera de
donar eines i formar un esperit crític quant a la
cultura.
És sabut que tot ho valorem més si ho vivim i ens en
sentim part, que no si només comsumim des de la
butaca allò que ens posen al davant, sense saber d’on
ve ni el perquè.
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Dades

Plataforma d’exhibició
24 espectacles
68 funcions
2.264 espectadors
2.106 entrades venudes
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LA NAU IVANOW 2015 hem estat

Direcció i programació
David Marin

Coordinador artístic
Llàtzer Garcia

Patronat de la Fundació
Sagrera

Administració
Fernando González

Coordinador formació
Alberto Díaz

Comunicació i web
Eugènia Ustrell

Voluntari
Aureli Gandul

Cap de sala
Natàlia Ramos

Estudiants en pràctiques
David Màrquez
Miguel Ángel Ruiz

Esther Nadal
Sergi Penedès
Agnela Domínguez
Josep M. Gil
Àngel Mestres
Gabriela Flores
Carles Castells

Taquilla
Ruth Altamira

Conclusions i reptes de futur

Podeu trobar-nos a:

Tal com vam anunciar en la memòria de l’any
passat, durant el 2015 hem començat a treballar
en el pla estratègic de la Nau Ivanow a tres anys
vista.

www.nauivanow.com

Volem que el 2016 sigui el punt de partida per a
nous projectes, per ser més ambiciosos i per
deixar de pensar en el curt termini.

Segueix-nos a:

Hondures 28-30 BCN
93 340 74 68

La Nau aviat farà 20 anys. Pensem que ha arribat
el moment de posar fil a l’agulla i pensar què
volem ser quan siguem grans, quins reptes volem
afrontar i quins projectes volem tirar endavant.
L’any 2007 vam fer un gran pas endavant i vam deixar de ser un contenidor per
ser generadors de contingut. Ara toca fer un altre pas: fer que aquest contingut
tingui un espai preparat i en bones condicions per poder dur a terme tots els
reptes de futur que tenim sobre la taula.
Així, doncs, esperem que el 2016 sigui l’any en què les administracions valorin
el projecte com creiem que es mereix i ens ajudin a fer realitat la reforma dels
espais perquè els creadors tinguin les bones condicions que els permeti sentirs’hi millor.

Espai gestionat per:

Amb la col·laboració:
La Nau Ivanow forma part de:

Dins el projecte
En col·laboració amb:

