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INTRODUCCIÓ
«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. La Nau aviat farà 20 anys. Pensem que
ha arribat el moment de posar fil a l’agulla i de pensar què
volem ser quan siguem grans, quins reptes volem afrontar i
quins projectes volem tirar endavant.»
Amb aquestes paraules vam acabar la memòria del 2015
i, per fer la valoració del 2016, pensem que està bé mirar
enrere i saber què ens proposàvem aleshores.
El 2015 va ser un punt d’inflexió, com vam dir. Vam decidir fer
un salt i elaborar un pla de gestió a tres anys vista en el qual
mirar amb perspectiva i ambició cap on volíem anar. Ara que
ha acabat el 2016, podem dir que anem pel bon camí.
Aquest 2016 ha estat un any de refer projectes, de qüestionarnos algunes de les activitats i accions que duiem a terme, de
marcar clarament el que fem i de fer-ho visible.
Una línia estratègica clara, fruit d’aquesta anàlisi, ha estat
passar de ser un centre de creació i difusió de la cultura a
ser un centre de residències d’arts escèniques. Ens hem
convertit en un centre on les companyies són el centre,
on l’acompanyament als creadors en els seus processos i
dotar-los de les eines perquè puguin desenvolupar els seus
projectes són els eixos principals. Un centre en el qual, pel
sol fet de passar-hi, quan en surts has crescut com a projecte
i com a companyia.
Acompanyament seria la paraula que ha marcat el 2016. Sota aquest concepte, la Nau ha centrat els seus esforços.
Acompanyar vol dir tenir present i escoltar les propostes que ens arriben, intentar oferir allò que necessiten els projectes,
crear dinàmiques i formes de treballar flexibles i que no siguin una càrrega per a l'artista, fer tothom corresponsable de la
convivència amb més projectes, intentar dotar de condicions tècniques en la mesura de les nostres possibilitats, posar el
personal tècnic a disposició de les companyies i de les persones que fan ús de l'espai per realitzar el seu espectacle, projecte,
acció, obra...
L'acompanyament també requereix d'un marc de confiança i marcar fites i objectius comuns. En aquest aspecte, la nostra
missió passa per donar la tranquil·litat als projectes perquè puguin fer la seva feina sense pressió, sense demanar un final
concret, tot valorant la feina que es fa en l'assaig-error i construint conjuntament aquest procés vivencial.
És per això que ens definim clarament com un centre de residències de creació, ser un teatre no està en el nostre ADN, no
és el nostre objectiu de futur.
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Companyies

residents

Teatre de text, artesà
i amb una mirada
contemporània

U

na gran aposta per al 2016 ha estat el programa
de companyies residents que hem engegat. Aquest
projecte, d’alguna manera, vol ser el màxim
exponent del conjunt de projectes i de la filosofia que des de
la Nau volem impulsar.
Amb l’acompanyament com a objectiu principal, La Ruta
40 i Projecte Ingenu han estat els conillets d’índies per un
període de dos anys. Fent valoració amb les companyies,
vam veure que les dinàmiques de treball de La Ruta 40
no ens permetien desenvolupar totes les accions que
volíem dur a terme amb aquest projecte. A diferència de
Projecte Ingenu, que centra molt més el seu treball diari
en la recerca escènica, La Ruta 40 té unes altres formes
de funcionar. I és per aquest motiu que vam decidir fer un
canvi de companyia resident per al 2017.
L’acompanyament s’ha basat en començar a dotar les
companyies d’eines per ajudar-les en el seu procés de
creixement i desenvolupament. Així, doncs, a banda de
cedir-los els espais d’assaig, reunió i treball per a la creació
de les seves noves produccions, Projecte Ingenu ha estat un
dels vuit projectes europeus seleccionats per formar part
de Creative Lenses, els únics, amb la Companyia Patricia
Pardo, de tot l’estat espanyol. Això ha estat possible gràcies
al programa de companyies residents de la Nau, que facilita
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l'entrada de les companyies en projectes internacionals
amb els qual la Nau està en xarxa. Creative Lenses és
un projecte de quatre anys de durada (2015-2019) que
pretén convertir les organitzacions artístiques i culturals en
entitats més resistents i sostenibles, a través de la millora
dels seus models de negoci i de desenvolupament a llarg
termini de les seves capacitats innovadores i estratègiques.
Fan un seguiment i un mentoratge dels projectes
seleccionats durant dos anys i proposen una sèrie d’ítems
i reptes que han de treballar, a banda de donar-los també
una ajuda econòmica.
Per tancar l'any vam compartir amb Projecte Ingenu la
trobada de l'IETM que es va celebrar a Valencia del 3 al 6
de novembre.

companyies residents
La Ruta 40

La Ruta 40 ha estat una de les companyies residents de
la Nau Ivanow. Des dels seus inicis, hem pogut veure i
compartir els seus processos de creació i de creixement
com a companyia. També ha estat un dels principals
actius en el treball de la Nau amb el territori, ja que ha
dut a terme un treball amb les companyies de teatre no
professionals del barri de la Sagrera.

Temporada 2016/17
A començament d’octubre de 2016 van estrenar Cúbit,
de Josep Maria Miró, al Festival Temporada Alta, i al maig
del 2017 faran temporada al Teatre Lliure de Barcelona.

La Ruta 40 són Albert Prat, Sergi Torrecilla i Alberto Díaz

Al novembre van reprendre la gira d’El llarg dinar de
Nadal, on van superar la fita de les 100 funcions.
www.laruta40.net

Projecte Ingenu

Projecte Ingenu és un col·lectiu d’actors i professionals de
l’escena que treballen plegats en la creació d’espectacles
i diferents iniciatives vinculades al teatre. Des de la tardor
de 2015 fins a la primavera de 2016 han estat preparant
el seu tercer espectacle Romeu i Julieta. El procés és llarg,
artesà i laboriós. La Nau Ivanow és la llar que acull aquest
procés de creació amb els seus espais, l’assessorament i
el suport constant a la seva feina.

Temporada 2016/17
Van presentar Top Girls de Caryl Churchill al Teatre
Akadèmia i Romeu i Julieta al Teatre Tarragona i a La Seca.
Al març de 2017 estrenaran Yerma al Teatre Akadèmia.

Marc Chornet és el director de Projecte Ingenu

També, se'ls segueixen presentant nous reptes: han
entrat a formar part del programa europeu Creative
Lenses, que es dedica a cercar noves formes i models de
gestió cultural.
www.projecteingenu.com
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despertalab

L

a Nau Ivanow i la Sala Atrium han organitzat el 2016 la tercera edició del Cicle de creació escènica DespertaLab. A través
del cicle, es posa a l’abast dels artistes i les companyies l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació, la
producció, la comunicació-difusió i l’exhibició d’una obra teatral.

El cicle DespertaLab està molt consolidat. El 2016 van arribar més de 20 propostes, de les quals el jurat, format per Raimon
Molins (director Sala Atrium), Llàtzer Garcia (dramaturg i director de teatre) i David Marin (director Nau Ivanow), va
seleccionar-ne les tres guanyadores. En aquesta ocasió, es va insistir molt perquè les companyies guanyadores aprofitessin
totes les eines que posem al seu abast (formació, assessorament, espai). Igual com en el programa de residències, les tres van
acabar el seu procés de creació en residències tècniques, cosa que d’altres anys no havia passat i que enguany han valorat
molt positivament.
Les tres obres guanyadores de l'edició de 2016 van ser:

1r Premi - Cia. Paradiso 99

NO HI HA BOSC A SARAJEVO

Un franctirador serbi busca retrobar-se amb una dona bosniana a qui va estimar abans de l’inici de la guerra. Ens trobem a
la Guerra de Bòsnia de 1992. Estem a la ciutat assetjada de Sarajevo, on ningú pot entrar ni sortir i on morir és més fàcil que
sobreviure. Cap dels dos amants pot ser el mateix ara que la mort els rodeja, però existeix alguna part de la seva humanitat
perduda, com a víctimes o botxins, que puguin recuperar en retrobar-se? Tornaran a trobar-se de nou? Al seu voltant, un
soldat de l'ONU i un corresponsal de premsa es converteixen en testimonis i protagonistes al mateix temps del terror de la
guerra. Allà plou cendra constantment, i aquí, a Barcelona, assistim a les Olimpíades, impassibles a la guerra.
Cia. Paradiso 99
Direcció i text: Begoña Moral
Ajudant de direcció: Meritxell Rodríguez
Producció: Laia Falp
Traducció: Roger Batalla
Intèrprets: Albert Bassas, Roger Batalla, Xavier Grivé, Andrea Martínez, Guillem Motos, Pol Para, Núria Rocamora, Carol Rovira
i Laura Tamayo
Il·luminació i espai: Aina Vergés
Vestuari: Marc Udina
Projeccions i vídeo: Marc Salicrú i Raquel Ibort
Espai sonor: Manuel Pajuelo
Arranjaments musicals: Carol Rovira
Moviment: Igone López
Disseny gràfic: Raquel Ibort
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beca de creació escènica 2016
2n Premi - Cia. El Martell

Y-X O LA FIDELITAT DELS CIGNES NEGRES
«Si esteu llegint això és que ens estimeu. O que heu sentit
alguna espècie d’atracció inesperada per una obra amb
un títol tan desafortunat com YX (o La fidelitat dels cignes
negres) i esteu intentant esbrinar de què tracta. O potser és
que esteu secretament enamorats d’algun dels nostres actors
i, per tal de tenir tema de conversa i quedar bé, us voleu
assegurar que entendreu l’espectacle. Sigui com sigui, si
esteu llegint aquesta sinopsi feta per encàrrec i a altes hores
de la nit intentant combinar això del teatre amb qualsevol
altra feina precària, és perquè heu sentit un impuls, per petit
que sigui, vinculat a l’amor. Si és així, si heu sentit amor, amor
vertader -el de les pel·lícules de Hollywood o el dels contes
de fades-, només us fa falta seguir el vostre instint i venir a
veure YX, un caramelet romàntic que hem cuinat a foc lent.
Això sí, si realment ens estimeu, més val que no torneu mai
més al teatre i que no goseu anar a veure, no goseu ni somiar
amb cap altre espectacle. Sou el nostre públic i, si ho féssiu,
ens sentiríem profundament traïts. I ploraríem. Molt.»
Cia. El Martell
Repartiment: Sergi Gibert, Andrea Martínez, Andrea Portella,
Martí Salvat i Josep Sobrevals
Direcció i dramatúrgia: Laia Alsina Ferrer
Ajudantia de direcció: Aleix Duarri
Disseny d’escenografia i vestuari: Carlota Masvidal
Caracterització: Núria Ribera
Disseny d’il·luminació: Rubèn Taltavull
Assessoria de cant i moviment: Robert Gonzàlez
Producció: Carlota Masvidal
Ajudantia de producció: Albert Avilès

3r Premi - Carlos perelló

DRAMABURG

Un jove periodista es capbussa dins les entranyes de
l'esdeveniment més glamurós de l’any. Retransmetent en
directe per a tot el món, vol, amb una única pregunta,
despullar l’estrella principal de l’espectacle, deixant en
evidència la seva superficialitat i inconsciència. Però la gala
convertirà la puresa del periodista en part de l'espectacle, la
corromprà i la utilitzarà per mantenir l’audiència al màxim
fins a un final explosiu.
ÉS una reflexió sobre la civilització de l’espectacle. Sobre
com convertim en producte tot allò que queda pur i natural
en nosaltres, convertint-nos en còmplices i turistes de la
destrucció del nostre món.
Dramatúrgia: Carlos Perelló
Direcció: Guillem Gefaell
Intèrprets: Laia Alberch, Rafa Delacroix, Georgina Latre i
Xavier Torra
Disseny de vestuari i escenografia: Margherita Mantovani
Disseny d'espai sonor i música: Blai Barba
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programa de residències

Les residències d’assajos i les residències tècniques han
generat entre elles la dinàmica que es volia. La majoria
de companyies que han demanat una residència d’assaig,
també han demanat una residència tècnica per poder
acabar el procés de creació.

projectes que estan a punt de fer-hi temporada de disposar
del temps necessari per «adequar» el seu espectacle a les
mides d’una sala, cosa que permet començar amb un altre
tarannà, ja que disminueix l’estrès de l’estrena en haver
pogut estar dues setmanes «sobre l’escenari».

Així, doncs, tal com estava previst, es va obrir una
convocatòria per la qual s’han ofert per trimestre 5 places
de residències d’assajos i 5 de tècniques. Dels 19 projectes
seleccionats, 11 han triat fer tot el procés de residència a la
Nau, amb la qual cosa han acomplert l’objectiu que aquest
programa permeti que les companyies arribin a la Nau amb
un projecte per crear i que en surtin al cap de gairebé dos
mesos de treball amb el projecte tancat en tots els aspectes
tècnics.

A tot aquest procés cal afegir que més de la meitat d’aquestes
companyies han aprofitat també el programa Impulsa’t, que
ofereix la possibilitat de fer una presentació del projecte
assajat davant els programadors, premsa i públic en general,
promovent des de la Nau la possible entrada d’aquestes
companyies en el circuit i donant a conèixer la feina
d’aquestes companyies als professionals. El 2016 han estat
més de 300 els programadors o professionals que han passat
per la Nau i més de 1.300 de públic, sent còmplices, com
diem, del programa de suport a les companyies impulsat
des de la Nau.

Aquest programa de residències tècniques ha estat molt ben
valorat per les sales de teatre, ja que dóna l’oportunitat a
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programa de residències

La residència d'allotjament també ha jugat aquest any un
paper molt important en el projecte de la Nau. Amb un
total de 122 dies d‘ocupació, amb 8 projectes diferents, dels
quals 4 internacionals i 4 de l’estat espanyol, l’espai es va
consolidant com un eix molt important per desenvolupar en
un futur el projecte d’internacionalització de la Nau.

Programa de residències 2016
16 Companyies en residència d'assajos
14 Companyies en residències tècnica
7 han fet presentació del seus projectes a la Nau
11 han estrenat o presentat fora de la Nau
8 projectes en residència d'allotjament

Memòria 2016 Nau

Ivanow - 9

viver

coworking

E

l viver de creadors ha anat sortint a poc a poc de la
davallada que va patir entre el 2011 i 2014 quan a
causa de la crisi econòmica molts projectes es van veure
obligats a marxar.
Durant el 2016 han estat al viver de la Nau 14 projectes que
van des de productores d’arts escèniques i audiovisuals,
arquitectes i fotògrafs a associacions de treball social i
pedagògic idissenyadors web. Com va dir Maria Rovelló en
una entrevista, «formar part del Viver de Creadors de la Nau

Ivanow permet gaudir d'una xarxa de contactes, comptar
amb assessorament i utilitzar diferents espais de treball, sigui
d'oficina o per assajar».
El 2016 han fet rotació dos projectes en residència al viver:
la distribuïdora d’espectacles Pink Pepper va tancar el seu
procés i ha estat substituït per We Act Assoc, una productora
d’arts escèniques accessible.
Hem de destacar que la feina de sumar sinergies en espais
de trobada com els Meeting Breakfast i els dinars de Nadal
i estiu ha funcionat molt bé i que han estat moltes les
col·laboracions entre col·lectius aquest any.

Viver de creadors
14 projectes allotjats
2 projectes en residència
35 usuaris en total
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formació

El 2016 hem tornat a proposar cursos de formació actoral
i de gestió. La valoració dels cursos per part dels assistents
és molt positiva, tot i que nosaltres hem detectat una
disminució d’assistència en comparació a altres anys.

• Idees bàsiques per a la gestió i el control del meu projecte.
Susana Huertas.
• Taller pràctic d'escriptura social. Festival PIIGS 2016
• Taller de visuals i mapping per a arts escèniques. Paco Gramaje

Tot i que els cursos estan dissenyats a partir de les necessitats
que detectem de les companyies que passen per la Nau, ha
costat molt de fer-lo veure la necessitat d’estar formats,
sobretot en els cursos de gestió, ja que és una temàtica que
a vegades pot resultar feixuga. Moltes companyies no en
valoren la necessitat fins que no es troben amb problemes
concrets.

• Taller pràctic: Nous circuits i oportunitats per a companyies i
artistes. Toni González
• Producció de projectes culturals. Eines i recursos. Maria G.
Rovelló
• Curs d'introducció a l'espai i la llum per a teatre. Xesca Salvà i
Carles Borràs
• Escriptura i creació per a actors. Nivell I i II. Alejandra jiménez
• La lentitud. Taller intensiu d’investigació escènica amb Pablo

Amb tot, ententem que la nostra missió ens obliga a buscar
fórmules per fer més engrescador tots els aspectes que
tenen a veure amb els projectes que viuen a la Nau i, per
tant, estem buscant solucions i noves aliances amb l’SDE i
amb l’Associació d’Actors i Directors de Catalunya.

Messiez

Programa de formació 2016
16 Cursos ofertats
9 Cursos realitzats
84 Assistents als cursos
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xarxes de creació
Des de la Nau sempre hem donat molta importància al
fet d'estar en xarxa i connectats amb altres projectes,
espais o persones que pensem que ens ajuden a créixer
i a saber més del nostre sector. És per això que ja fa anys
que formem part de moltes xarxes, tant d'àmbit local com
internacional.
Pel nostre tarannà, creiem que el fet d'estar en una
xarxa ens ha d'aportar alguna cosa més, que no podem
simplement ser-hi, pagar una quota i anar de tant en tant a
una reunió.
Això ens ha dut a ser actius en totes les xarxes de les quals
som membres, i a formar part dels seus òrgans de màxima
representació.
Fàbriques de Creació: Xarxa pública d'espais, que vol
aglutinar els equipaments públics de la ciutat de Barcelona.
Possiblement és la xarxa on estem més inactius i sense un
objectiu clar, molt sovint polititzada i sense una definició
que faci que realment es pugui treure tot el potencial que
considerem que pot tenir una xarxa com aquesta. L'aspecte
positiu de ser membre d'aquesta xarxa és el fet de poder
estar en contacte i mantenir una bona relació amb altres
espais de la ciutat amb les mateixes caractrístiques que la
Nau Ivanow.
Xarxaprod: Xarxa catalana d'espais de creació i producció,
tant públics com privats. Al contrari de la de Fàbriques de
creació, Xarxaprod sí que té un objectiu clar: vol ser, i és, la
veu d'uns espais molt sovint oblidats a l'hora de planificar
i pensar les polítiques culturals. En el món de la cultura, és
fàcil trobar col·lectius d'artistes i associacions professionals,
però qui defensa els espais que els acullen? qui vetlla
perquè els creadors hi tinguin els recursos necessaris?
Xarxaprod és aquest òrgan. Nau Ivanow forma part de la
junta directiva, on hi ocupa el càrrec de tresorer.
ADETCA: Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
Aquesta associació aglutina gairebé el 100% de sales i
teatres privats de Catalunya. Una xarxa amb una gran
força i una gran identitat dins el sector. La força de poder
representar des de teatres de gran format fins a la sala més
petita, fa que realment sigui un bon espai per compartir.
El paper que hem tingut d'enllaç entre les sales de petit
format i les companyies, ens ha dut ha ser escollits el
representant de les sales de petit format dins de la junta.
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∆

Logo trobada IETM València 2016 "Crossroads"

TransIbérica: Xarxa espanyola d'espais culturals
independents. Aquesta xarxa neix de la necessitat de tenir
un punt de trobada amb altres espais similars a nosaltres
de tota Espanya. Una xarxa per posar en valor la gestió
dels espais des de la gestió independent, és a dir, sense
ingerències polítiques, i on es vol ser catalitzador de noves
propostes de gestió similars a qualsevol ciutat o poble. Nau
Ivanow és un dels membres fundadors d'aquesta xarxa i
ocupa el càrrec de secretaria de la xarxa.
Red de Teatros Alternativos: En aquests moments, la xarxa
més activa i amb uns objectius de futur més clar i més
proper als nostres. La internacionalització, els projectes
en residència i assignar un representant de les sales i dels
espais davant l'administració, són els objectius de la xarxa.
Des de la Nau Ivanow, intentem aportar el nostre granet de
sorra des del càrrec de la vicepresidència que ocupem.
IETM: Tal com ells mateixos es defineixen, són la Xarxa
Internacional d'Arts Escèniques Contemporànies (IETM), o
sigui, una xarxa formada per més de 500 organitzacions i
persones individuals de les arts escèniques contemporànies
internacionals. Tot i no ser-ne encara membres oficals
(esperem ser-ho durant el primer trimestre de 2017), el
2016 aquesta xarxa ha estat un punt important. El mes
d'octubre es va celebrar a València l'IETM Meeting València
2016, organitzat per la Red de Teatros Alternativos i la sala
Inestable de València. La nostra participació dins la comissió
de continguts i la comissió d'organització de la trobada
ens ho va fer veure i viure d'una manera molt intensa i
propera. Aquesta experiència, sumada al nostre projecte
d'internacionalització i de companyies residents, han fet
que aquesta xarxa sigui un objectiu important de cara al
futur.

la nau al món

U

n dels fets més detaclables del 2016 ha estat la nostra
participació com a convidats internacionals dins la
MET (Muestra Estatal de Teatro) de Jalisco, que va
tenir lloc de l'1 a l'11 de setembre de 2016 a Guadalajara
(Mèxic), on se celebrava la segona trobada de creadors de
l'estat i la primera trobada d’espais escènics independents. La
Nau Ivanow en va poder formar part per explicar i compartir
la nostra experiència en la gestió d'espais de creació.
Després de gairebé un any de converses i trobades per Skype
amb Gabriela Escatel, coordinadora de teatre de la Secretaria
de Cultura de Jalisco, que va conèixer la Nau en una visita a
Barcelona, vam ser convidats a participar en aquests dos fòrums.
En el primer fòrum es van treballar les condicions laborals i
els aspectes legals dels artistes i treballadors de la cultura, les
problemàtiques i els buits legals, entre altres temes, i es van
buscar estratègies de reflexió col·lectiva per fer front comú.
El segon, la trobada d’espais escènics independents, tenia
justament l'objectiu de conèixer quins espais independents hi
ha a l'estat de Jalisco, com treballen, quines problemàtiques
tenen i com crear eines i recursos per a la supervivència, i, si
es creu oportú, crear una xarxa d’espais d'àmbit local, estatal
o nacional.
Ha estat una tasca complicada. La realitat de molts d’aquests
espais és força crua; el buit jurídic local converteix en gairebé
un miracle la possible legalització a la ciutat, però la valoració
final va ser molt positiva. Les ganes de fer equip, de treballar
per mirar de solucionar aquest i d’altres problemes, i la
concreció de diversos projectes a realitzar entre tots, van fer
que marxéssim amb molt bones sensacions.
A més de compartir la nostra tasca i de participar en els
debats amb la nostra experiència, el viatge també ha servit
per tancar un conveni d’intercanvi internacional amb la
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, per a la mobilitat
de gestors i companyies dels dos països.
Aquest conveni es concreta en dos projectes: d'una banda,
fruit de l’experiència de la trobada d’espais, s'estableix
un intercanvi en el camp de la gestió cultural pel qual es
convidarà un espai a una petita estada a la Nau Ivanow, per
conèixer la gestió del nostre espai, i que servirà per facilitar
el contacte amb altres centres de la ciutat i del país.

I d'altra banda, un intercanvi en el terreny artístic que anirà
en els dos sentits:
- Una companyia de Jalisco presentarà el seu projecte dins el
marc del Cicle de creació escènica DespertaLab. La Secretaria
farà arribar la convocatòria perquè les companyies de Jalisco
s'hi puguin presentar i se n'escollirà una que farà residència
a la Nau i després exhibirà el seu espectacle.
-Una companyia resident de la Nau serà convidada a
participar en la MET 2017.
És només un petit primer pas, però estem molt contents
que el pont ja sigui una realitat i que haguem concretat la
internacionalització de la Nau Ivanow i les companyies del
país.
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territori
En l'àmbit de territori, cal destacar la posada en
marxa de l’Escola de l’Espectador de la Sagrera.
Valorar una obra de teatre pels 60 minuts
aproximats que dura la representació
considerem que no fa justícia a la feina que hi
ha darrera d’aquella obra. Per donar a conèixer
tot el procés de creació, es duran a terme
diferents accions: disposar del text de l'obra,
formar part de les primeres lectures i dels
assajos, visitar l’escenògraf i fer un petit curs de
llums i, finalment, veure l’obra acabada i poder
debatre amb la companyia.
En el marc de la festa major de la Sagrera, al
novembre es va fer una crida per les xarxes i
es va organitzar una xerrada informativa, de la
qual han mostrat el seu interès 15 persones.
El projecte sobre el qual faran seguiment és
el procés de creació de Yerma, de Federico
Garcia Lorca, que està preparà Projecte Ingenu
i que estrenaran al març al teatre Akadèmia. La
intenció de la companyia és deixar que aquest
grup també pugui participar durant el procés i
compartir dubtes i suggeriments.

Vols formar part de
l’escola de l’espectador
de la sagrera?

vine a viure el procés de creació teatral

Amb el teatre no professional del barri també
sessió informativa 22 de novembre a les 18h
hem tancat un acord a través del Centre Cívic
a la Nau ivanow
La Barraca perquè una de les seves companyies
contacta amb nosaltres
no professionals puguin formar part de la
setmana que dediquem a la Mostra dels Cívics,
933407468
nauivanow
info@nauivanow.com
on els guanyadors de 4 centres que fan els
seus concursos poden representar l'obra a la Nau amb unes condicions tècniques força més properes a una sala de teatre
convencional. En aquest cas, també compten amb l’acompanyament de l’equip de la Nau per resoldre dubtes alhora de
gestionar les seves companyies.
Ningú posa en dubte que la necessitat d’espais per a les entitats de la Sagrera és un fet; per això davant d’aquesta
mancança la Nau torna a cedir les seves intal·lacions i el personal durant la setmana de festes de primavera a l’abril i les
dues setmanes de festa major al novembre, com també i el cap de setmana de la cursa del barri. Entenem que la necessitat
d’un auditori ampli serà aviat resolt amb l’opertura de l'Ateneu Sagrerenc-Espai30 i el nou Casal de Barri ubicat a la torreta
Clara Zetkin.
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altres fets del 2016

U

n del fets que
volem remarcar
del 2016 ha estat
la participació de la Nau
Ivanow en la Nit dels
Museus de Barcelona,
dins el projecte, Creació &
Museus, on vam poder unir
creació i territori.
Aquest projecte consisteix
a donar la possibilitat a les
Fàbriques de Creació de la
ciutat de participar en la
Nit dels museus amb un
espectacle.
La proposta de la Nau
Ivanow va ser l’espectacle
Blau, fruit d’un treball de
creació de la companyia
resident Projecte Ingenu,
que es va representar al
Museu de la Fabra i coats.

∆

Representació de l'espectacle, Blau, a la fabra i coats, dins la nit dels museus 2016

Aquest treball es va dur
a terme durant un any amb uns joves estudiants de secundària, no professionals de les arts escèniques, per fer-los viure
l’experiència que hi ha darrera d’una producció teatral. El resultat en va ser aquesta peça.
Vam creure que aquest treball que van fer acompanyats i tutelats per professionals d’edat similar a la seva i amb moltes
inquietuds en comú, no tindria gaire sentit si la posada en escena d’aquesta obra només fos en circuits d'aficionats, ja
que aleshores la motivació i l’energia d’aquests joves, de ben segur, no hauria estat la mateixa. El resultat va ser molt
satisfactori, tant per a nosaltres i per a ells, com per al museu que ens va acollir.
També destacarem la participació de la Nau en diferents taules i accions on hem fet visible el projecte i la nostra forma
d'entendre la gestió d'un espai de creació, entre elles, IETM, Universitat de València, Jornada Colaborativa de Gerentes de
Espacios Creativos del Ministerio de Cultura, i en les visites dels diferents Màsters de Gestió Cultural, de Patrimoni o de
Cooperació internacional de la Universitat de Barcelona.
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estudis de sector
El 2016 vam posar en marxa un estudi per
saber quina era la situació de les joves
companyies de Catalunya. Aprofitant el
seu pas per la Nau i el nostre programa de
residències, els vam fer un petit qüestionari
sobre el funcionament. Els resultat són més
que sorprenents.
Si agafem com a foto les gairebé 20
companyies que hi han participat, veiem
que, per exemple, més de la meitat de
les companyies no estan constituïdes
legalment, que el pressupost real es veu
reduït gairebé un 50% de l'ideal i que 9 de
cada 10 membres de les companyies no
han cobrat i no han estat assegurats durant
els assajos.
Aquestes dades ens han de fer reflexionar
sobre les polítiques culturals i els sistemes
d'ajudes als creadors, en aquests moments
molt basats en ajudar a produir però molt
poc orientats a la seva sostenibilitat, gestió
i investigació.
Mostrem uns gràfics que esperem que
aviat ens donin eines per poder fer millor la
nostra tasca d'acollides i acompanyament a
a les companyies.
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altres activitats
A la Nau pensem que hem de fer visible molta altra
feina que fan gestors o espais de la ciutat, i per això ja
fa temps que col·laborem amb altres iniciatives amb
les quals ens sentim molt identificats.
El Festival PIIGS n'és un clar exemple i el 2016 n'hem
pogut ser coorganitzadors.
Dintre del marc del Festival Grec de Barcelona, la
Nau Ivanow ha acollit i coproduït el Festival PIIGS,
dedicat a la dramatúrgia contemporània. La crisi que
ha transformat la vida de milions d'europeus també
té la seva traducció escènica. Dramaturgs de tot el
continent n'exploren les causes i conseqüències en un
festival que arriba enguany a la tercera edició.
Inicialment, el festival estava centrat en les
dramatúrgies dels països més afectats per la crisi,
aquells que, sota l'acrònim de PIIGS (Portugal, Irlanda,
Itàlia, Grècia i Espanya), havien suportat la càrrega
més pesada d'una crisi econòmica, sí, però també
social i institucional. Des de l'any passat, però, el
festival PIIGS s'ha obert a autors i autores de tot
Europa, que han estat convocats a un concurs de
propostes.
Debats, tallers, xerrades amb públic, representacions
teatrals i moltes altres activitats més formen part de
la programació del PIIGS.
La programació, integrada dins del Festival Grec de
Barcelona, recau sobre les lectures escèniques de les
obres seleccionades.

També el 2016, la Nau Ivanow va ser per segona vegada col·laboradora del Festival Píndoles, un festival en què es
presenten espectacles teatrals de petit format (entre un i quatre actors), en espais reduïts (un aforament de 20 persones) i
de curta durada (15-20 minuts). L'objectiu del Píndoles és que les obres guanyadores tinguin un recorregut i es reestrenin
en espais consolidats de la ciutat, que aposten per la innovació teatral i els joves creadors: aquí és on nosaltres aportem el
nostre granet de sorra.
Per últim, la Mostra dels Cívics, en què els projectes seleccionats en els diversos cicles o festivals organitzats per Centres
Cívics de Barcelona durant la temporada anterior presenten el seu espectacle a la Nau Ivanow. Des de la Nau, seguim
atentament la tasca de suport a les joves companyies de teatre que duen a terme aquests centres i per això hem organitzat
per segona vegada aquesta Mostra per tal que les companyies puguin dur fins al final els projectes i acabin presentant
els seus espectacles en unes condicions professionals. Tenim establerta una col·laboració amb el Parc Sandaru (festival
Mostra’t), el Centre Cívic Guinardó (Mostra d’Art Jove Stripart) i el Centre Cívic Casa Groga (mostra Estrena’t).
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altres informacions
Companyies i projectes en residència el 2016
Residència Fusells / Cia. Descartable Teatre
Residència Romeu i Julieta / Projecte Ingenu
Residència F.R.A.U / Albert Arribas
Residència De las mis a la mitad / A.C. Diversitat Teatral
Residència Estma'm que tinc pressa / Xucrut Teatre
Residència Un Somni de nit de Sant Joan / Adria Davant
Residència Odisseus / Tot Terreny
Residencia La Tinxera / Cia. Laura
Residencia Els bons fills / cia La Picor
Residència La Fiesta En paz
Residència Hay demasiadas flores. Un retrato cruel de la miseria humana / FHOLIA Teatro
Residència Homo Tecnologicus / PSICOPROJECT EN MOVIMENT
Beca DespertaLab No hi ha bosc per a Sarejevo / Cia. Paradiso 99
Beca DespertaLab Dramaburg / Carles Perellò
Beca DespertaLab Y-X O LA FIDELITAT DELS CIGNES NEGRES / Cia. El Martell
Residencia La Estuardo / Cia. La Bastarda
Residencia Déu és bellesa / Parking Shakespeare
Residencia Una casa a l'est / Residencia La Santa

projectes que han estat assajats a la Nau durant el 2016
Assajos Port Arthur
Assajos Birdie
Assajos el Test
Assajos You say Tomato
Assajos l'Electe
Assajos Això és tot
Assajos Només son dones

Altres activitats que s'han dut a terme
presentacions dels Tallers del col·legi de teatre de barcelona
jornades Xarxaprod Espais creats | Noves convivències
presentacions dels Tallers Escola Aules de teatre

Hem estat presents a

Muestra estatal de teatro de jalisco
IETM València Meeting 2016
V Encuentro de la Red Trans Ibérica
Jornades Espais creats | Noves convivències
BE SpectACTive ! Barcelona Conference
PAM, Mostra de Produccions Artístiques i Multimedia de la universitat politècnica de valència
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espai gestionat per

amb la col·laboració de

amb el suport de

En col·Laboració amb

Formem part de
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