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editorial
Podríem definir el 2018 com un any de
transició. Un any on a causa de les obres de
reforma de l'escala principal, molt més que
necessàries, han fet que l'activitat i el dia a
dia es vegi fortament alterat.
Vuit dels dotze mesos de l'any els hem hagut
de passar en un espai provisional, on hem
mantingut l'oficina, l'espai del viver i una
petita sala d'assaig, fet que ens ha permès
no haver de "tancar" del tot, però sí, tenir
uns serveis mínims.
Però com diuen: si la vida et dona llimones,
fes llimonada, no? Doncs això hem fet.
Aquest 2018, aprofitant la baixada d'activitat,
hem volgut aprofundir en aspectes que el dia
a dia de la gestió d'un projecte com la Nau
no ens permet.
Hem aprofitat per fer i enfortir les xarxes
nacionals i internacionals, creant un pont
molt important entre Llatinoamèrica i
Catalunya. Aquest podríem dir que ha estat
un dels elements més importants de l'any.
Com podreu veure a l'interior d'aquesta
memòria, la mobilitat de projectes a
ambdós costats de l'Atlàntic ha sigut molt
enriquidora.
També hem aprofitat per revisar, repensar
i redibuixar, la majoria dels projectes que

nauivanow
duem a terme. Per fer-ho, vam convidar
a participar en diferents taules de debat a
creadors, companyies i usuaris, que d'una
manera o d'un altre, han fet servir o han
estat vinculats a alguns dels projectes.
Aquestes taules ens han ajudat a saber
com ho veien, i que en pensaven, així com
ajudar-nos a definir com seria el projecte
2019.

d'ara endavant tot el suport a la creació i el
programa de residències.
Així doncs, us convidem a acompanyar-nos
en aquest viatge per un any "diferent" de la
història de la Nau.

Una de les altres grans apostes d'aquest
2018 ha estat lluitar i esdevenir un punt
important del sector en la lluita sobre la
precarització de les joves –bé, i no tan
joves– companyies on hem redefinit molts
dels projectes per no contribuir en aquest
problema i poder posar el nostre granet de
sorra en aquest àmbit.
Segurament, si mirem els indicadors
quantitatius que tant li agraden a les
administracions i altres agents, el 2018 de la
Nau no ha sigut un any per tirar coets.
Però si mirem els indicadors qualitatius,
que haurien de ser els que marquen la
realitat i el futur dels projectes com el
nostre, creiem que, de ben segur, el 2018
pot haver marcat un abans i un després en
el projecte de la Nau Ivanow. Ja no només
pel que fa a l'edifici i les instal·lacions que
oferim als usuaris, també a com encarem

Un dels millors moments dels 2018 ha estat ser
distingits amb el Premi FAD Sebastià Gasch pel Cicle
de creació escènica DespertaLab.
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missió
La Nau Ivanow té com a missió facilitar la creació, la mobilitat i la internacionalització dels projectes, així com la capacitació dels
professionals de la cultura, en especial de les companyies de teatre emergents.

visió
La visió de la Nau és esdevenir un referent internacional en la professionalització, la mobilitat i les residències de creació escènica, tot
ajudant a la dignificació del sector, i un espai on les comunitats dels territoris puguin conviure amb les companyies i siguin part dels
processos creatius.

objectius estratègics

valors

- Esdevenir un espai on les companyies puguin fer créixer i donar a
conèixer el seu treball, potenciant la mobilitat i la internacionalització
dels projectes.
- Acompanyar i dotar les companyies d’eines per fer-les créixer en el
seu procés professional fent una aposta clara per la dignificació del
sector i dels seus agents.
- Esdevenir un espai obert on les comunitats visquin els processos
creatius, siguin partícips del procés i estableixin un diàleg directe
amb les companyies.

“Hi ha dues maneres de ser creatiu. Un pot
cantar i ballar. O un pot crear un ambient en
el que floreixin els cantants i els ballarins”
Warren Bennis
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any de transformació
què hem fet
Aquest 2018 la partida destinada a inversió ha anat
a la posada en normativa de l’escala interior de la
Nau. Amb un pressupost de 432.000 euros hem
aconseguit fer una escala nova, adequar l’espai
escènic amb una distribució diferent, reformar
l’espai de descans per artistes, fer uns vestidors
nous i arreglar parts de la façana exterior que
estaven molt deteriorades.
Aquesta inversió forma part d’un projecte de
reforma integral que hem elaborat i que necessita la
Nau. Ara toca tornar a presentar la part del projecte
que no està fet i que afecta a tota la façana de
l’edifici, que ens ajudarà a millorar la seguretat de
l’estructura, aconseguir un aïllament tèrmic i evitar
filtracions d’aire i aigua. Aquesta nova fase millorarà
la distribució i la qualitat (inexistent ara mateix) dels
espais de creació.

nauivanow
com ha afectat
L’afectació ha estat molt significativa. Hem
desplaçat la nostra seu durant un any a un local
proper a la Nau. Només hem disposat d'una sala
d'assaig i espai pels projectes d'emprenedoria,
que han mantingut una certa estabilitat. Saber que
estàvem de forma provisional i per poc temps no
ens ha permès invertir en aquest espai temporal,
per tant, les condicions de confort i climatització
no han estat idònies. Per aquest motiu, hem
vist rebaixades les demandes d’espai per fer-hi
residències.

per què ho hem fet
Dins del projecte de reforma integral, presentat a
l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la reforma
de l'escala principal ha estat una prioritat per
l'Ajuntament.
Hem intentat fer aquesta actuació pensant en la
següent fase i així aprofitar al màxim tota la inversió
feta. S’ha planejat dins el global de l’obra per poder
focalitzar en aquesta acció de reforma.
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valoració

☺
- Ha estat un any per poder repensar
projectes i reflexionar sobre la situació de
les companyies emergents.
- Ens ha permès duu a terme projectes
amb més qualitat per davant de la
quantitat.
- Tornem a un espai que, tot i la falta
d'inversió en millores, ha fet un salt
qualitatiu important amb el vestidor,
l’espai escènic i l’espai de descans
reformats.

☺
- No aconseguir enllaçar aquesta fase
d’obra amb la següent, ara que estàvem
fora de la Nau, és un problema de futur.
- No hem aconseguit posar-nos d’acord en
la prioritat d’inversió entre el que l’espai
necessita per la seva antiguitat, el que
les companyies necessiten per fer la
seva feina i el que és prioritari segons
els diners que disposa l’administració en
cada exercici. Això està fent que l’import
total d’inversió sigui més elevat.
6
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presentació
Quan parlem de residències, ja fa un parell d'anys que des de la
Nau Ivanow tenim clar quins conceptes i valors volem associar a
aquesta terminologia.
El fet de viatjar, conèixer altres realitats i circuits, escoltar al sector
creatiu i veure les dificultats i virtuts, ens ha fet apostar d'una
forma clara i decidida a voler ser la Casa de les Residències.
Entenem les residències com un espai flexible on s'ofereixen
condicions òptimes per poder crear. On el diàleg i la confiança
crea un entorn que permet al creatiu treballar dignament i sense
pressió.
Volem crear espais sense cap mena d'ingerència artística. Però
a la vegada, dotant d'eines, de serveis i d'un equip humà que

permeti el creixement i desenvolupament professional.
Les connexions, l'intercanvi i la formació han de ser també eixos
d'aquest espai que hem creat, per tal que aquella companyia que
vulgui passar per la Nau trobi realment tot l'espai al seu servei.
Sabem i som conscients que encara ens manca molt. Però a poc a
poc anem fent passes i tenim clar on volem arribar i sobretot, quan
i amb qui.
Així que esperem que aquestes primeres passes que hem realitzat
en el 2018, ens serveixin de guia i ens marquin clarament el camí
a seguir.
La Casa de les Residències ja està oberta, hi vols entrar?
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projecte ingenu

objectius inicials
Quan el 2013 van començar a treballar,
el col·lectiu no era més que un grup
d’entrenament i d’investigació actoral
regular que havia detectat la necessitat
d’impedir que només el "mercat" governés
les seves carreres artístiques.

nauivanow

obres estrenades al 2018
Vaig ser pròsper o
recordant la tempesta

inFAUST

Basat en La tempesta de W. Shakespeare
Direcció: Marc Chornet
Intèrprets: Víctor Rodrigo, Toni Guillemat,
Cristina López, Neus Pàmies, Martí
Salvat, Roser Tapias i Xavier Torra

Basat en Faust de Goethe
Direcció: Marc Chornet
Intèrprets: Toni Guillemat, Neus Pàmies,
Martí Salvat, Roser Tapias i Cristina
Arenas

Naixia Projecte Ingenu, un grup
d’investigació pràctica sobre el fet teatral,
amb la voluntat de compaginar el treball
professional amb l’evolució personal i
la investigació permanent d’un model
possible d’actor contemporani.

objectius assolits
Projecte Ingenu s’ha anat diversificant
en tres grans àmbits o línies de treball:
espectacles, entrenament i recerca (sota
el projecte d'Escena Germinal) i teatre fora
del teatre.
Apliquen la filosofia del Moviment Slow en
els seus muntatges. Han intentat no perdre
l’essència que els havia mogut inicialment
i que s’estenia més enllà del concepte
“espectacles”. Així doncs, han fet una
producció slow d’espectacles, mantenintse al marge del tempo estàndard de
producció.

Taller creatiu a l'espai Balmaceda de Valparaíso (Xile).

Fotomuntatge de l'obra Vaig ser pròsper o recordant la
tempesta, estrenat a l'Espai Brossa de Barcelona.

Assaig de la nova obra La dona pantera.

Assaig de la nova obra La dona pantera.
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residència a santiago de xile
Gràcies al programa de residències internacionals
de la Nau Ivanow vam oferir a Projecte Ingenu
una residència al centre cultural xilè Espacio
Checoeslovaquia d'un mes de durada.
Des de la Nau Ivanow hi hem contribuït
econòmicament amb els desplaçaments de tots
els membres de la companyia i els sous. Per part
de l’espai de residència Checoeslovaquia han
contribuït amb les dietes. D'aquesta experiència
n'ha sortit una obra teatral anomenada Fusilando
con amor, que es va estrenar al mateix espai
Checoeslovaquia. Aquesta és la memòria que ens
ha escrit la companyia resident.
El viatge a Santiago de Xile i la residència artística a
l’espai Checoeslovaquia va ser un pas endavant en la
nostra trajectòria com a companyia.
Vam trobar-nos amb diferents artistes amb qui vam
compartir un mes de treball creatiu: ballarins, actors
o performers. Vam compartir espais de treball amb
altres artistes del país (escenògrafs, músics, tècnics,
etc.) i això ens va permetre conèixer i formar part d’un
panorama teatral o escènic diferent del nostre.
Va ser un repte treballar com a companyia amb un
grup d’intèrprets xilens que no havien treballat mai
junts entre ells. Ens va obligar a consolidar la nostra
metodologia de treball i ser exigents amb la nostra
ideologia artística: explicar la importància del procés

creatiu, concebre l’assaig com un banc de proves,
transmetre la rellevància d’un treball cooperatiu i de
l’ús de l’escolta actoral com a eina bàsica de creació.
Topar amb realitats culturals diferents de les pròpies
va ser un aprenentatge molt enriquidor. Conèixer
altres cultures, altres maneres de relacionar-se amb
l’entorn, altres realitats socioeconòmiques, etc. Tot
plegat dóna una perspectiva nova al nostre treball
creatiu que, sense ser-ne massa conscients, sempre
està molt (o massa) lligat a la nostra realitat.
L'experiència de la mobilitat
El fet d’haver viatjat, d’haver-nos entès amb un
grup d’artistes xilens, ja és una porta oberta a nous
intercanvis i a noves experiències similars. Haver
pres consciència de la possibilitat i la necessitat de la
mobilitat és una de les coses més importants que ens
enduem de la nostra estada a Xile.
Hem aconseguit contactes amb artistes locals
(sobretot els artistes amb els quals vam treballar) i tot
l’equip de l’espai Checoeslovaquia. També vam entrar
en contacte amb l’equip de l’espai Balmaceda de
Valparaíso i la directora del centre de la capital.
El procés de creació
Vam arribar a Santiago sense la pressa per resoldre
un espectacle o ensenyar alguna cosa acabada
al cap d’un mes. Això va ser un encert. Això va
permetre’ns investigar i jugar, trobar punts comuns
entre els dos mons, el xilè i el català, i aprendre’ns:

les bromes, les “coletilles” pròpies de l’idioma, els
referents, les vivències, etc.
L’entesa amb el grup d’artistes amb qui vam treballar
va ser fàcil i ràpidament vam teixir complicitats. Van
deixar-se portar per nosaltres amb molta confiança i
vam poder treballar conjuntament en les premisses
que havíem dissenyat abans de viatjar cap a Xile.
Va ser molt important també la sessió de treball
o workshop que vam fer a l’espai Balmaceda de
Valparaíso. Conèixer gent jove en formació o recent
acabats els seus estudis va ser molt interessant.
Entendre la diferència entre la formació teatral a
Catalunya i a Xile, veure quins són els seus referents,
observar com les diferents realitats socials són crucials
també en el tipus de material artístic que es genera.
L'acompanyament de la Nau
Ens vam sentir molt acompanyats en tot moment
per part de l’equip de la Nau Ivanow. Va ser molt
interessant que poguessin viatjar a Xile i ser allà amb
nosaltres durant uns dies.
Un dels aspectes que probablement podria millorar és
conèixer una mica millor l’espai (tant de treball com
l’espai quotidià) abans d’anar-hi. Saber amb quines
dificultats ens podem trobar, quines coses podríem
anticipar, etc. Tenir una mica més clar, abans del
viatge, quina serà la realitat del nostre dia a dia un
cop arribem a Santiago.
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objectius inicials

quins projectes han treballat

Funció accessible de l'obra Barcelona (contra la paret).

Viatge a Nova York gràcies a l'Institut Ramon Llull.

Actualment com a companyia estem entomant
i encarant nous projectes pel 2019, i seguirem
treballant per donar sortida a aquesta primera
creació.
companyia resident

memòria de la companyia hui basa
L’Agrupació Hui Basa neix de la trobada entre
Lali Álvarez, Pau Matas i David Teixidó. Després
de treballar junts a Ragazzo i Barcelona (contra
la paret), ara engeguen aquest nou projecte
en residència a la Nau Ivanow. Centren la seva
recerca i creació en dues línies: el documental
teatral i el treball escènic a l’espai públic.

Tot aquest treball s’ha fet de la mà de la Nau Ivanow,
dels quals hem comptat amb un suport constant com
a companyia resident i on hem pogut executar la
major part del procés creatiu.

Hui Basa

obres estrenades al 2018
De Lali Álvarez i Pau Matas
Direcció: Lali Álvarez
Ajudant de direcció: Clara Garcés
Intèrprets: Sasha Agranov, Jorge
Albuerne, Lola Gonzalez, Alba Saez,
David Teixidó

objectius assolits

També ens ha permès treballar amb la col·laboració
de l’Escola de l’Espectador de la Sagrera, els quals
han pogut conèixer la realitat i els processos del
projecte, a més de poder intercanviar inquietuds i
opinions que anaven apareixent durant el procés de
creació.

nauivanow
Tha tzpar (l'espera)

Hui Basa tenia clar d'on venia i cap a
on volia anar, però no tenia projectes
concrets en aquell moment, sí les ganes
d'organitzar el col·lectiu i de desenvolupar
projectes a llarg plaç a la Nau Ivanow.

Durant el 2018 la companyia Hui Basa ens hem
centrat fonamentalment en la investigació del
projecte Privilegi i en la creació i producció del
projecte Tha Tzpar (L'espera).

memòria 2018

Creació de Disseny Hug obra estrenada dins el Museu
del Disseny de Barcelona, durant la Nit dels Museus.

Actualment treballen en tres projectes: Privilegi,
un espectacle de sala amb una base documental
sobre el concepte de privilegi. Tha Tzpar (L’espera),
l’espectacle de carrer que es va estrenar el
setembre de 2018 a FiraTàrrega, dins el programa
de Suport a la Creació. I Squatart, un projecte d’art
i comunitat on els habitants d’un lloc determinat són
subjecte del fet artístic.
També han estat els creadors de l’acció duta a
terme per la Nau Ivanow al Disseny Hub Barcelona
durant la Nit dels Museus, en el marc del programa
Creació&Museus, que vincula museus i Fàbriques
de Creació de Barcelona.
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memòria de tha tzpar
Vam plantejar la ficció des d’un prisma d’anàlisi del
context social i polític europeu i tractant conceptes
com la violència (institucional i estructural). En aquest
sentit, el guió es va crear a quatre mans entre Lali
Álvarez i Pau Matas, que van posar l'èmfasi en el
treball de la dramatúrgia a través de l’acció.
Entre els mesos d'abril i agost vam realitzar un procés
d’assajos i de creació a la Nau Ivanow i a la Central del
Circ. La creació de l’espectacle es va fer amb un equip
multidisciplanar d’artistes, amb un llenguatge polièdric
on totes i cadascuna de les disciplines artístiques

presents (dansa, música, teatre i circ) hi van tenir un
paper troncal. Després dels assajos vam realitzar una
residència a FiraTàrrega durant la segona quinzena de
juliol, on vam fer una mostra oberta al públic.
Al festival de FiraTàrrega vam fer un total de sis
espectacles. Ha servit per poder obrir-nos a circuits
nacionals i internacionals, com el festival Ramonville
de França, i iniciar converses amb programadors. Des
d’aleshores, hem iniciat la fase de seguiment de les
tasques de distribució i internacionalització, així com
el contacte amb Catalan Arts i altres festivals.

Assaig general de Tha Tzpar a FiraTàrrega.

crònica del viatge a nova york
Del 15 al 17 de gener, l'Institut Ramon Llull va
organitzar unes trobades a Nova York en què quatre
artistes catalanes van tenir l’oportunitat de conèixer
part del context teatral novaiorquès i de presentar
els seus projectes davant de programadors nordamericans, i compartir-los, també, amb agents
culturals del país. Aquesta trobada va ser compartida
amb artistes suïssos, ja que la trobada es va
organitzar en col·laboració amb Pro-Helvetia.
El col·lectiu Hui Basa, resident a la Nau Ivanow, hi
vam ser presents amb la nostra directora artística, Lali
Álvarez. Els speed-meetings sempre marquen una
certa pressió, en 10 minuts has d'explicar el que vols
dir, i això no és simple, però t'encoratja a sintetitzar.
La nostra missió era explicar quines són les línies de
treball del col·lectiu i quins espectacles estem cuinant.

Vam poder compartir la nostra feina amb els
alumnes de l'HB Studio, una de les escoles de
teatre més antigues de Nova York, fundada el 1945
per Herbert Berghof. Vam conèixer la feina de
StoreFront Gallery, un espai d'art, performance i
arquitectura insòlit que es dedica, sobretot, a oferir
llum a noves expressions artístiques. Vam visitar
el Public Theatre, una amalgama de sis escenaris,
de la mà de Mark Russell, el director de l’Under
the Radar Festival, que des de 2005 omple els
hiverns de Nova York de propostes arriscades. I
vam moure’ns fins al cor del barri xinès de Queens,
on vam poder conèixer la feina que fan a Flushing
Town Hall, un curiós edifici construït el 1862 per ser
un jutjat i que actualment allotja música jazz, teatre i
projectes de comunitat.

Aquests dies hem entès una mica que la cultura
americana i la cultura europea, la realitat del sector i
les realitats artístiques, són molt diferents. Però que
a uns ens interessen els de les altres i viceversa.
Projectes teatrals de petit format i arrel política o
social com els nostres els semblen exòtics en un
món de musicals, com exòtiques ens semblen a
nosaltres les realitats de producció, molt diferents
de les que estem acostumats a lluitar aquí. I ara
ens toca traçar ponts, perquè l'Atlàntic es faci petit
i puguem portar a les seves costes la nostra feina,
viva, en escena. I això, els artistes, no ho podem
fer sols, per això, ocasions com aquesta, són
indispensables.

Lali Àlvarez
Directora i dramaturga de Hui Basa
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beca despertalab
quarta edició despertalab
Propostes rebudes: 20

jurat
En la 4a edició del Cicle de creació escènica
DespertaLab 2018, el jurat format per: Iolanda
G.Madariaga (Recomana.cat), Marc Chornet
(director de teatre / companyia resident a la Nau
Ivanow), Neus Molina (revista Godot BCN) i
Raimon Molins (director Sala Atrium) van ser els
encarregats de seleccionar els dos projectes.

premiats
Hàbitat (doble penetració)
De Roger Torns
Direcció: Roger Torns
Intèrprets: Maria Hernàndez, Jaume
Viñas, Diana Gómez, Gerogina Latre i
Rafa Delacroix

GOLDiLOCKS
De Jaume Viñas
Direcció: Julia Barceló
Intèrprets: Meritxell Termes i Alba
Ribas

valoració

☺

- Aposta per les joves companyies.
- Flexibilitat en els horaris i els espais
d'assaig.
- Oferir espais com el coworking o les
sales de reunions per treballar prèviament
l'obra.

☺

- Dotació econòmica més equilibrada per a
cada companyia.
- Més presència de programadors durant el
procés de creació.

nauivanow
procés
El Cicle de creació escènica va començar
a finals del 2017 amb una convocatòria
pública per optar a la Beca. A principis del
2018 es va anunciar els premiats.
Des del primer moment van poder gaudir
d'un espai per producció al coworking
de la Nau o sales de reunions per fer les
primeres lectures i calendarització.
Un cop establert els temps de residència
els premiats van estar a la Nau entre el
març i l'abril fent residència de creació i
tècnica.
Durant aquest temps vam aprofitar per
oferir-los formació en comunicació, gestió i
producció del projecte escènic. A més, uns
dels premiats van gaudir de la possibilitat
de fer residència a Cal Gras, a Avinyó.
Entre l'abril i el maig van presentar l'obra
al públic a Sala Atrium, que abans havia
fet roda de premsa i tota la difusió dels
espectacles.
Un cop finalitzada la Beca hem
seguit l'obra i la companyia en tot
moment, establint també contacte amb
programadors i explicant el procés de
creació en les nostres publicacions.

Imatges d'Hàbitat (doble penetració).
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memòria de la companyia goldilocks
Goldilocks ens mostra la situació límit del
maltracte de gènere, agafant la majoria
d’edat com a exemple objectivable de les
responsabilitats socials, ja que l’assoliment de la
majoria d’edat comporta, segons la societat,
fer-se gran per fer coses de gran.
El text de Goldilocks estava plantejat des de
l'exploració, que anés sent completat a partir de
la mirada de tot l’equip creatiu. Un privilegi que
difícilment es pot trobar en els processos de muntatge
estàndards dels teatres convencionals o de gran
format.

Però el que no hem de permetre a la societat és que
s’acostumi al fet que un espectacle amb un resultat
professional i amb un equip de professionals costi
2.500 euros.
En el cas de Goldilocks fer aquest espectacle ha
costat sis mesos d’escriptura, un de preparació per
optar a la beca, un mes i mig d’assajos presencials i
feina autònoma contemplada en l’ofici i, finalment, la
representació de tres setmanes.

Un cop acabat el text, vam arribar a la conclusió que
l’eina de producció que s’esqueia més era la d’obtenir
la Beca DespertaLab, ja que gràcies a l’aixopluc
de Sala Atrium i Nau Ivanow, tindríem la partida
econòmica per aixecar el projecte, la infraestructura
per assajar, el consell i el seguiment necessari.
La Beca DespertaLab ha demostrat que es pot
plantejar un espai d’exhibició on el risc sigui un dels
principals eixos. Sembla que cada muntatge en què
actuem, firmem o escrivim, sigui un examen constant
on el risc no és benvingut.

Per tota aquesta feina, cada persona de l’equip ha
cobrat uns 300 euros excepte les actrius que n’han
cobrat 700. Creiem que és important ensenyar els
números perquè es vegi que ser guanyador de la
Beca no és un privilegi, és un repte.

Ens agradaria remarcar l’extraordinari esforç que fan
Sala Atrium i Nau Ivanow en el projecte de la Beca
DespertaLab, ja que ens ha permès la possibilitat de
materialitzar el nostre treball en una conseqüència
final a la qual podríem anomenar espectacle.

Ens agradaria apuntar que tot i l’amor que sentim
per la feina i que intentem traslladar sempre en cada
projecte que desenvolupem, la situació es torna
insostenible per una generació que som catalogats
com emergents. La realitat, després de més de

10 anys en la professió, sembla que ens estiguem
convertint en “eternament emergents”.

"Estem convençuts que es pot trobar
un terme mig entre els grans pressupostos
dels teatres públics i l’oportunitat d’oferir
a les joves companyies la creació
d’aquests nous espectacles"
Creiem que l’aposta per la creació i les companyies
és un dels grans camins a seguir en aquests temps.
Som en un país on el teatre està basat en les
companyies, i d’ençà de la creació dels grans tòtems
que van aixecar l’artesania d’aquest ofici, sembla
que fins als anys de la crisi amb l’eclosió de les sales
de petit format i de les companyies havíem oblidat
gran part d’aquests orígens. Companyies amigues
que fa anys que guanyen premis i ofereixen molt
bons resultats encara no han sigut convocades als
teatres públics i els seus integrants viuen a base de
malabarismes per seguir endavant amb els projectes.
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memòria d'hàbitat
El nostre pas per la Nau Ivanow ha estat molt
productiu i plaent. Des de l’inici se’m va oferir un
espai al coworking on poder treballar i en el qual
vaig estar molt còmode. El coworking és un espai
compartit per diferents creadors on cadascú fa la
seva i, alhora, es nota una comunió interessant,
que pels pocs dies que hi vaig ser no vaig poder
experimentar, però em va donar la sensació que la
gent que corria per allà es coneixien prou, i segur
que compartien projectes i s’ajudaven entre ells.
La llibertat i la confiança van construir la meva
responsabilitat i la meva preocupació per aquell espai
comú, que de cop també era una mica meu.
Llavors va arribar el moment d’assajar i com a la Nau
havien de començar a fer obres ens van derivar a
l’espai on ara ells estaran instal·lats fins que s’acabin
les obres per renovar la Nau Ivanow. Vam estar dues
setmanes assajant a un local on abans hi havia una
immobiliària i de cop tenia molt sentit que l’obra
es digués HÀBITAT. Podíem fer la nostra i arribar,
entrar i sortir quan volguéssim i això va ser tot un
luxe després d’estar acostumats a assajar en centres
cívics o a les aules de l’institut del teatre on cada dia
assages en un espai diferent i has d’estar pendent
que et vinguin a obrir i avisar quan tanques.
Després d’aquestes dues setmanes assajant al local
de la immobiliària vam estar dues setmanes més
al teatre, a la sala Andy Warhol instal·lats fent una
residència tècnica, on podíem fer i desfer, muntar

i desmuntar, escalfar tuppers i dinar a la cuina del
costat. Trobo que aquestes dues setmanes no les
vam aprofitar prou.
Abans de la setmana d’estrena però vam poder
gaudir d’un cap de setmana de residència artística
a Cal Gras on vam cuinar, vam parlar molt sobre
l’obra, ens vam conèixer a fons i vam assajar amb la
comoditat de tenir la sala d’assaig a la mateixa casa
on dormíem, tot una utopia en els temps que corren.
En rebre el premi em vaig alegrar pel que això suposa
i després fent números em vaig començar a estirar
dels cabells i vaig cridar: “Burro! Però què fas?” A
l’equip som tres actrius, dos actors, una escenògrafa
i un escenògraf, jo i després els col·laboradors que
han fet les fotos i el disseny del cartell, les fotos i
la gravació de l’espectacle i el disseny del dossier
per poder girar posteriorment l’espectacle. Des del
moment que vaig saber que disposaria d’uns diners
per fer un espectacle vaig voler destinar els diners
a pagar uns sous mínimament dignes i de manera
legal.
Tururut. Vaig estar a punt de desestimar la Beca pel
simple fet que essent els que érem no podíem cobrar
el que tocaria per assajar i per fer funcions. Així
doncs, al final, vaig dir que sí per les ganes, la il·lusió
i el compromís que van mostrar els implicats.
Vam fer funcions durant tres setmanes a la Sala
Atrium amb un 80% d’ocupació, la qual cosa no està

gens malament i amb això el meu risc econòmic
personal es va amainar.
Vull aprofitar aquest espai per dir que és fantàstic
i meravellós que es doni un premi remunerat per a
la producció d’un espectacle, però crec que a l’hora
de donar el premi s’hauria de valorar la quantitat de
gent que hi ha a l’equip i l’equilibri en sous que això
suposa.
Així doncs dir que ens ho hem passat molt bé,
hem fet un espectacle que ha funcionat i ha tingut
una bona rebuda per part de públic i crítica, i ens
agradaria seguir rodant-lo i que el pugui veure el
màxim de gent possible. Crec, i desitjo, que això
en un futur hauria de ser un premi amb una dotació
equilibrada amb la realitat del cost d’una producció
professional, i això no està en mans dels fantàstics
gestors que porten la Nau Ivanow que lluiten i
generen moviment constant (aprofito per felicitarlos a ells i a la gestió de la Sala Atrium que fan una
fantàstica feina), sinó en mans d’aquell superior Déu
pare nostre senyor capital invisible i omnipotent.
Si ens escolta, o ens llegeix, dir-li que s’espavili,
s’arremangui i vingui a treballar amb nosaltres per
conèixer les possibilitats potencials que poden
esdevenir si reguem els nostres carrers amb aigua
potable que faci créixer jardins culturals i no amb
Vichy per a quatre i els seus balnearis.

Roger Torns
Director de l'obra
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"Per oferir un laboratori on poder investigar propostes que,
per agosarades o poc convencionals,
difícilment tindrien l’oportunitat de pujar als escenaris.
Per creure que un altre teatre és possible i necessari"
Jurat del Premi Fad Barcelona
premi Sebastià Gasch 2018 pel
Cicle de creació escènica DespertaLab

Calendarització i lectures de l'equip d'Hàbitat.

Assaig de GoldiLocks a l'espai 16 de la Nau Ivanow.

Imatge promocional del Cicle DespertaLab.

15

residències internacionals

memòria 2018

nauivanow

objectiu
Amb aquest programa cerquem el
creixement a través de l’experiència
de joves professionals de les arts
escèniques a espais culturals similars al
nostre. Mitjançant un pla de residències
internacionals, col·laborem amb altres
agents, institucions i centres de tot el món
en intercanvis els més iguals possibles per
poder crear una obra.
L’objectiu és establir unes residències de
treball que permetin compartir processos,
metodologies i recursos entre companyies
catalanes i internacionals.
"Volem afermar un model de
residències que pensem ha de ser
una pedra angular per les joves
companyies"

Des de la Nau, entenem les residències,
com un procés flexible que es desenvolupa
en un espai i un temps i que ofereix les
condicions adequades i adaptades a les
necessitats específiques de cada projecte.
Aquesta residència ha d'estar dotada d'una
aportació econòmica que permeti treballar
dignament la creació i d'un equip humà
que acompanyi en tots els àmbits, sense
ingerència en el procés creatiu.

A la Muestra Estatal de Teatro Jalisco (Mèxic) del 2018 han participat dues companyies mexicanes (Arrogante
Albino i Teatro Nómada - Teatro Estudio TEES) i una catalana (Fundación Agrupació Colectiva - FAC), totes tres
guanyadores del premi internacional DespertaLab.

la importància de la mobilitat
El primer contacte amb un país mai no és
fàcil. Son viatges intensos, sovint no més
d’una setmana, per conèixer nous projectes
i explicar qui som. Es tracta d’escoltar els
espais, com treballen, quines xarxes tenen
entre elles o quines són les seves eines.
Construir aquests ponts són processos
que poden allargar-se diversos anys en
el temps. Demanar a una companyia que
assumeixi aquesta tasca pot arribar a
ser desanimador. La falta de contactes,
capacitat de gestió o recursos fa sovint
inviable aquest primer pas.

Per aquest motiu, fa molts anys que
treballem per connectar-nos amb diversos
països que poden ser una bona porta
d’entrada al procés de mobilitat de les
companyies. Des de la Nau assumim aquest
repte de relacions i xarxes professionals
arreu del planeta. Com a espai escènic
públic el nostre objectiu és acompanyar a
les companyies professionals perquè trobin
el seu camí internacional. Les companyies
han de decidir el seu futur, però nosaltres
com a espai hem d’oferir tots els recursos
que estan al nostre abast perquè aquesta
decisió no sigui limitada.
16

internacionals segon intercanvi amb mèxic
Propostes rebudes: 13

arrogante albino

memòria 2018

nauivanow

premiat
Un grupo de performers
mira hacia el oriente
De Arrogante Albino
Intèrprets: Natalia Martínez, Isabel
Rodríguez, Carolina Vázquez-Chau,
Elizabeth Tapia, Karla Soza, Jesús
Estrada
Dramaturgia: Isabel Rodríguez
Direcció audiovisual: Natalia Martínez
Direcció escénica: Jesús Estrada
Producció: Carolina Vázquez-Chau, Karla
Sosa, Elizabeth Tapia
Diseny de vestuari: Lilia Hernández
Diseny sonor: Carlos Pesina

Presentació de l'obra a la premsa, a Sala Atrium.

la crítica ha dit
"Sempre és refrescant veure el treball de
companyies independents provinents d'altres
països, ja que, en moltes ocasions, obren la
perspectiva del teatre al qual estem acostumats a
veure a la nostra ciutat"
Recomanació d'Iván F. Mula a Teatre Barcelona

Dinar conjunt amb la companyia FAC i la Nau Ivanow.

"La peripècia els ha ensenyat molt de com es viu a
Barcelona, de quines diferències hi ha de la seva
Guadalajara natal"
Crítica de Jordi Bordas a Recomana

Cartell promocional de l'obra Un grupo de perfomers
mira hacia el oriente, estrenat a Sala Atrium.

"Ofrecen un intercambio muy estimulante que
permite implicarnos de un modo espontáneo"
Crítica de Fernando Solla a En Platea

Moment de l'obra que simulen una connexió en directe
amb la resta de la companyia Arrogante Albino, a Mèxic.
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memòria d'arrogante albino
El gener del 2018 anunciàvem els guanyadors
d’una nova edició de la Beca de Creació Escènica
DespertaLab, convocada amb la Sala Atrium. La
novetat d’enguany la difoníem al febrer, ja que per
primer cop teníem un intercanvi igual entre Jalisco
(Mèxic) i Catalunya, gràcies a Cultura Jalisco
i l’espai Foro Periplo. Aquesta és la memòria
d'Arrogante Albino, la companyia tapatía que va
guanyar el Premi Internacional DespertaLab 2018.
Esta experiencia supuso un parteaguas tanto a
nivel personal y profesional. En el ámbito personal
supuso conocer la cultura catalana, sus dinámicas de
convivencia, su contexto social y político a través de
las personas que conocí y que aprecio bastante.
En el ámbito profesional supuso conocer otros
procesos de producción artística y exhibición pública.
Como compañía supuso nuestra primera experiencia
divididas y con un proceso tan concentrado y
privilegiado. También nos ha aportado rutas sobre
qué temas, estética y tipos de procesos seguiremos
trabajando.
Nos ha ayudado a replantearnos los deseos del
grupo, específicamente el valor del espacio de
experimentación, que en las circunstancias que
normalmente creamos en Guadalajara se ve
pausada. La residencia en la Nau supuso una
experiencia integral por el contexto, el proceso
concentrado y la exhibición a un público no conocido.

Movilidad internacional
Nos abre la posibilidad de trabajar en otras
comunidades tomando perspectiva de nuestro trabajo
y nuestro contexto, no me refiero al valor curricular
que abre posibilidades nuevas, si no que vamos
encontrando a través de la experiencia metodologías
y generando archivos de nuestro propio trabajo.

"Algo que aprecio mucho es el espacio
de libertad creativa que nos permitieron
y el esfuerzo porqué la burocracia no se
involucrara tanto con lo creativo"
Afortunadamente y gracias al intercambio, pudimos
trabajar con Fundación Agrupación Colectiva no
solamente en su pieza si no generamos un espacio
de experimentación sobre el performance llamado
FlashClub. Pudimos compartir un proceso creativo.
Esperamos seguir colaborando o funcionar como
puente con Nau Ivanow, FAC y las demás compañías
que conocimos en Cataluña.
Creando fuera de casa
Ninguna de nosotras habíamos vivido un proceso tan
concentrado y además muy particular por el hecho
de vivir juntos en el extranjero. No es la única manera
pero creo que nos ha hecho cuestionarnos y trabajar
en torno a nuestra profesionalización. Algo que aprecio
mucho es el espacio de libertad creativa que nos
permitieron y el esfuerzo porque la burocracia no se
involucrara tanto con lo creativo, cuidar ese espacio.

Agradezco mucho la tarea de vincularnos con la
comunidad, por generar espacios de encuentro como
las sesiones de entrenamiento de los lunes. Como lo
mencioné antes pudimos trabajar más con Fundación
Agrupación Colectiva gracias al intercambio. El
encuentro con la Escuela del Espectador fue muy
enriquecedor y especial no solo a nivel personal si no
que habla del esfuerzo de Nau Ivanow por trabajar
con su barrio y facilitarles espacios para intercambiar
con otros través de la experiencia estética.
Nuestro proceso se nutrió sin duda de esos
encuentros, de vivir la ciudad de una forma mucho
más íntima.
El acompañamiento de la Nau
El cuidado y respeto por el proceso creativo del
grupo, la facilitación de lo burocrático, el cuidado por
nuestro bienestar inclusive y a pesar de las obras en
el edificio.
Me costó mucho trabajo redactar una respuesta.
Pienso que el aspecto en el que se podría mejorar
tendría que ver con la continuidad. Había que pensar
en estrategias por parte de los dos lados. Espero que
encontremos formas de continuar con el vínculo entre
Cataluña y Jalisco.

Jesús Estrada
Director escènic de l'obra
Un grupo de perfomers mirha hacia el oriente
estrenada a Sala Atrium
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"Este lazo de intercambio con Barcelona es
resultado de la primera muestra internacional,
un acercamiento real y genuino"
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premiat
Subversive Collective Violence
De Fundación Agrupación Colectiva
Intèrprets: Xavier Torra i Francesc
Cuéllar
Producció: Anna Maruny

Gabriela Escatel
Coordinadora de teatre
de la Secretaria de Cultura de Jalisco

Taller de teatre a Guadalajara entre FAC i la companyia
Arrogante Albino.

Entrevista conjunta amb els guanyadors internacionals
de la Beca DespertaLab 2017 i 2018 i FAC.

nauivanow
objectius assolits
Com a companyia, l’opció de poder
internacionalitzar-nos ha estat una meravella. De
cop, Fundación Agrupación Colectiva és estimada
a Guadalajara, no parem de rebre missatges de
gent i col·lectius demandant el nostre dia de tornada
a la ciutat. I això és preciós. D’alguna manera,
trobem que hi ha una mena, tal com fan els pobles,
d’agermanament amb certes entitats i col·lectius
mexicans, com són els Arrogante Albino. Saps que
tens aliats a l’altra banda del món que respiren l’art
com tu. I, com a companyia, saber que existeix un
suport, que algú troba necessària la feina que tu fas
és molt reconfortant. I a la vegada et fa fer un anàlisi
implícit i explícit de la teva feina i si aquesta va més
enllà de l’àmbit local.
No teníem cap objectiu concret, simplement seguir
creant. Per tant, assolir nous objectius no. Ara,
créixer sí. Per la necessitat d’establir diàlegs amb
altres institucions, altres teatres, altres públics. Això
et fa créixer, et fa entendre que hi ha altres maneres
de generar vincles amb la burocràcia. T’obliga a
haver d’explicar el teu projecte i, per tant, clarificarlo cada vegada més. A ser més concís i, per tant,
aprendre’n d’això. T’obliga a explicar la teva feina i,
per tant, aquesta cada vegada agafa més volada.
Es va expandint. Involuntàriament la companyía té
més seguidors, per tant, es propaga. I així, seguint la
cadena involuntària d’esdeveniments.

Fundación Agrupación Colectiva
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memòria de la companyia fundación agrupación col·lectiva
Fundación Agrupación Colectiva va obtenir una
residència a Guadalajara, Mèxic, de 5 setmanes
gràcies a una proposta inspirada en la pel·lícula
Saló (120 días de Sodoma). La companyia,
liderada per Fran Cuéllar i Xavier Torra, amb la
producció d'Anna Maruny, va presentar l'obra
Subersive, collective, violence a la Muestra
Estatal de Teatro (MET) el setembre de 2018.
Com a creadors ha suposat sortir de l’àrea de confort
durant les creacions. És curiós perquè el fet creatiu i
els processos es replantegen i resignifiquen sols. De
cop, havies marxat 10.000 km lluny de casa i les teves
vint-i-quatre hores durant 60 dies estaven destinades
només a això. L’energia total, el pensament complet,
l’amor absolut, tot per l’art, tot per la peça. Quan havia
passat això? Fins ara mai. A casa, unes hores del teu
dia van dedicades a això, però la resta recuperes la teva
vida amb una certa naturalitat. Aquí, com a professional,
estableixes una relació molt més íntima amb la teva
creació, t’enfades amb la teva peça, l’arribes a odiar, a
no voler saber-ne res fins la setmana que ve, però no
pots. El temps passa i estreny. Ella et demana coses i
tu proves de donar-li, però no et vols oblidar de tu, del
teu company, de la teva companyia. I a tot això suma-li
que coneixes noves realitats, noves companyies, noves
dinàmiques teatrals. I t’hi sumes, vols rebre, rebre,
xuclar, xuclar, però a la vegada no pots oblidar-te que
tu has de donar, donar, fer, fer. És bonic poder haver
establit vincles amb altres creadors i creadores i poder,
el dia d’avui, considerar-los amics i amigues. Perquè
de cop, això de fer teatre deixa de ser tan elitista,

deixes de mirar-te el melic i comences a poder intuir
nous horitzons i altres paradigmes des d’on col·locar-te
davant de tot això que a vegades fa basarda.

Mobilitat internacional
El fet d’haver d’anar explicant el teu projecte, la teva
feina, els teus processos... fa que els vagis clarificant
cada vegada més, que vagis trobant una veu comuna
sobre el projecte (ja no només el concret sinó el projecte
de cia. a llarg termini), fa que vagis trobant vies de
comunicació i rols que fan que tot avanci més de pressa.
El projecte i l’equip esdevé més sòlid, més a la una.
No sabem si el fet d’haver passat per Mèxic ajudarà
a l’hora de vendre aquesta peça o d’altres. Esperem
que sí i que Mèxic ens torni a acollir amb els braços
oberts per tornar amb la peça o per anar-hi amb una
de nova. Però no estaria bé que això acabés aquí.
Les institucions i col·lectius que ho heu propiciat, ens
agradaria que forméssiu part no només d’haver plantat
la llavor, sinó de fer-la créixer amb nosaltres, que seguiu
fent l’acompanyament perquè aquest arbre doni fruits.

El procés de creació
Vam arribar a Guadalajara amb molt de material escrit,
amb una idea de com havia de ser l'espectacle que
nosaltres consideràvem concreta i definida, però que
va resultar vague i massa àmplia. Durant la primera
setmana d'assajos vam haver de reformular l'espectacle
sencer. La "tesi" o rerefons estava clar, ja que tota
la feina que ens vam endur de Barcelona era la que
posteriorment sustentava tota l'obra. Però no va ser
fins que es va iniciar la residència que ens vam adonar
que volíem parlar de massa coses i de massa maneres
diferents.
El gran avantatge d'una residència així és que totes
les hores del dia, ja siguis a sala d'assaig, a casa, al
bar o caminant pel carrer, estàs generant material o
comentant idees o creant. La solució sobre com definir
una estructura va venir fent visionats de pel·lícules
a casa. En veure Saló o els 120 dies de Sodoma de
Pasolini ens va donar la clau per a tenir una estructura
definida i concreta. L'argument i estructura de la
pel·lícula s'ajustava perfectament als temes que volíem
tractar nosaltres però deixava obsolet gairebé tot el text
que havíem escrit. De manera que vam decidir girar cap
a un espectacle més visual que textual, un espectacle
que fos una experiència en si mateix, que obligués al
públic a sentir o experimentar emocions i sensacions.
A nivell pràctic el procés de creació va ser d'alts i
baixos. La majoria de decisions que preníem estaven
absolutament supeditades a la reacció i joc del públic,
per tant només podíem treballar amb hipòtesis. Això feia
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memòria de la companyia fundación agrupación col·lectiva
que la repetició de les escenes fos inútil. Vam crear una
estructura i ens vam centrar a polir molt concretament
les imatges que volíem donar. Algunes eren més
complexes tècnicament i fins al final dels assajos no es
van poder provar.

"Gràcies al fet que ens acompanyés una
persona encarregada de les tasques de
producció, vam alliberar feina burocràtica
per poder-nos centrar en la part artística"
Pel que fa als espais de residència tant Foro Periplo com
el Teatro Larva van ser idonis. A Foro Periplo vam tenir
accés una mica més tard del que teníem previst a causa
d'un canvi en la seva agenda, però des de la Secretaria
de Cultura ens van donar altres espais els dies que era
impossible que estiguéssim al Periplo. L'última setmana
va ser de residència tècnica a Larva, que ens van deixar
l'escenari i l'equip tècnic del teatre perquè poguéssim fer
la implantació. La residència tècnica va ser essencial,
ja que amb només dos dies de muntatge, com sol ser
l'habitual en els teatres, no haguéssim arribat a l'estrena.
Creació conjunta
Malgrat que en un principi el treball va estar separat
per blocs setmanals, en cap moment vam fer d'aquesta
metodologia un encotillament. La primera part de l'obra
va ser la que ens va ocupar més temps i la segona
va venir arran de diferents decisions que es van anar
prenent per necessitats tècniques com artístiques.
El suport, els recursos i l'ajuda que vam rebre per part de
les companyies de Guadalajara va ser enorme.Arrogante

Albino i la Secretaria de Cultura van estar per nosaltres
en tot moment, ens van fer sentir com a casa i ens van
facilitar la vida. Arribar a un lloc on no tens cap mena de
contacte i trobar el suport de gent local és fonamental.
Aquest és un tema a fomentar i potenciar. D'altra banda
la pinya que vam fer amb aquest grup de gent ens va
ajudar a l'hora de tenir una vida cultural activa. Això ens
va acostar al públic potencial. Tenir un espai còmode i
accessible, estar rodejat de persones còmplices i que
t'ajudin, i disposar d'un temps i espai concrets a l'hora
de fer el muntatge tècnic, són els factors que han fet
d'aquesta residència hagi estat un èxit.

L'acompanyament
La primera part de la convocatòria és on la Nau va estar
més activa. Tant en la cerca dels vols com d'organitzar
i trobar els diners necessaris com gestionar els
contactes amb les institucions mexicanes. A Guadalajara
l'organisme que ens va acompanyar més va ser la

Secretaria de Cultura de Jalisco, però és normal i
natural, ja que la Nau estava a uns 10.000 km de
distància. Tot i això, l'interès per què estàvem fent i per
com ho estàvem va ser constant.
Creiem que hi ha dos aspectes que potser serien
millorables: la claredat en la distribució dels diners
en les bases de la convocatòria i els contactes
amb programadors mexicans que podrien haver
vist l'espectacle. Pel que fa al primer, el paper que
significarà la presentació i quin pressupost i mitjans es
destinaran per part dels organismes mexicans cal que
estigui molt clar per ambdues parts. Pel que fa al segon
aspecte, seria una gran idea marxar amb una llista feta
prèviament de tots els programadors o de les persones
més interessants amb qui reunir-se durant la residència
i amb qui poder establir vincles per a un possible
retorn de la peça a Mèxic. També estaria bé posar als
participants en coneixement de la diferència cultural
que es trobaran a Mèxic, tant pel que fa a nivell pràctic
i laboral -els ritmes de treball són molt diferents- com el
tracte amb les persones del carrer, sobretot en el cas de
les dones.
Els aspectes positius que s'han de seguir potenciant,
sense cap mena de dubte, són els espais de residència.
Foro Periplo és un gran espai i cal conservar-lo. També
la relació amb les companyies que treballen a la ciutat
on es viatja. És vital tenir contactes personals per tal de
poder arribar a un lloc nou i sentir-te a gust i còmode
per poder realitzar amb èxit un treball artístic de tal
envergadura.
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emprenedoria convocatòria
Propostes rebudes: 9

criteris de selecció
La selecció la duen a terme una comissió formada
pels residents del coworking i l’equip de gestió de
la Nau Ivanow. Es posa una atenció especial en les
propostes que puguin generar una acció territorial
al barri (La Sagrera).

premiades
Incautas neix de l’associació de les actrius
i emprenedores Ginebra Vall i Cintia Ballbé.
Decideixen fundar al 2016 Incautas Project, amb
l’objectiu d’experimentar i obrir diferents formes
escèniques i audiovisuals.
Treballen també, en col·laboració, juntament amb
diferents artistes a nivell nacional i internacional.

memòria 2018

incautas project
procés
Gràcies al projecte d’emprenedoria de la
Nau Ivanow, la Ginebra Vall i la Cintia Ballbé
han tingut el suport i els coneixements per a
poder formar una companyia en l'àmbit legal
anomenada Incautas Project.
Per a arribar fins aquí, hem necessitat
l’assessorament de l’equip de la Nau Ivanow, a
l'igual que les facilitats tècniques i d’espai que ens
oferia aquesta beca d’emprenedoria. D’aquesta
manera, el novembre del 2018 es van poder establir
els estatuts de manera legal de la nostra companyia
començant així, a formalitzar les activitats.

nauivanow
experiència
Aquesta és la valoració que fan les integrants
d'Incautas Project de l'experiència a la Nau.
Gràcies al projecte d’emprenedoria de la Nau
Ivanow hem estat acompanyades en tot moment
en els nostres projectes i en específic en el procés
de formalitzar una associació teatral. L’espai,
l’assessorament i el tracte en conjunt de tot l’equip
humà ha estat immillorable en tot moment i ens
sentim afortunades de poder comptar amb un lloc
de treball i desenvolupament artístic tan acollidor
com la Nau Ivanow. La companyia Incautas està en
"marxa" gràcies a aquest espai!

D’una altra banda, hem pogut presentar-nos a
diferents esdeveniments i projectes. Hem començat
el procés de creació de diferents peces artístiques
fent ús dels espais d’assaig i els espais comuns.
També hem pogut establir vincles amb la resta
de professionals que es beneficien d’aquesta
ajuda I ens han donat l’oportunitat de participar
als diferents tallers que proposava la Nau Ivanow
com producció, disseny gràfic o d'actuació, com
l’entrenament actoral d’Escena Germinal.
Avui dia, estem treballant en projectes que no
serien possibles sense tenir un espai tan específic i
acollidor com aquest, juntament amb professionals
també vinculats a la fàbrica de creació.
Només esperem seguir creixent i creant amb la Nau
Ivanow.

Entrevista sobre teatre i gènere en el programa Teló de
Fons de la Xarxa de televisions locals.
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escena germinal
què és
Escena Germinal és un certamen impulsat per
la Nau Ivanow i Projecte Ingenu per potenciar
l’encontre entre artistes i públics amb l’objectiu
de posar en valor el procés de creació escènica
des del convenciment que el slow theater i la
vivència creativa poden ser un motor de progrés i
d’intercanvi artístic i vital.
Germinal vol fomentar situacions que puguin
esdevenir germen d’experiències futures en àmbits
ben diferents: des d’una millor comprensió del
fet escènic per part d’un espectador, passant per
l’apropament a llenguatges escènics aliens, fins a
sinergies artístiques capaces de sintetitzar-se en
espectacles futurs.
Escena Germinal pretén arribar a un públic nou,
no avesat a anar al teatre, i obrir-li la porta a la
vivència del fet teatral, transmetent així d’una
manera més profunda els valors intrínsecs
del teatre (treball de grup, empatia, escolta,
cooperació) i despertant-los la curiositat com
a possibles futurs espectadors, però sobretot,
transmetent-los d’una manera íntima què és el
teatre i donant-los eines per a poder aproximar-s’hi.

memòria 2018
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objectius
Escena Germinal consta de tres grans
àmbits d’actuació:
L'encontre com a procés
Enguany ha comptat amb dos seminaris
de creació, dos "gèrmens" que s'han dut a
terme entre el 26 i el 30 de setembre del
2018. Cada germen ha constat de dues
fases:
- Una residència de 4 dies (3 nits) al
Konvent.0, un espai de Cal Rosal (Berga)
que promou la cultura i la creació més
contemporània.
- Una trobada de les 2 línies en una jornada
festiva a Barcelona, al Centre Cívic de la
Sagrera "La Barraca", on els gèrmens han
entrat en contacte amb els col·lectius del
barri per formar part de la peça teatral de
manera activa. Després s'ha presentat en el
públic.

Col·loquis
Donen la possibilitat d’assistir a
conferències, col·loquis o taules rodones al
voltant del teatre, l’art i el slow moviment,
apropant-nos a l’espectador, en aquest
cas, d’una manera més pedagògica i amb
continguts interessants, despertant-los així
una major curiositat pel fet teatral.
Entrenament actoral
Un espai d’entrenament actoral
autogestionat on professionals i no
professionals trobin un espai d’intercanvi
i manteniment continu, de forma gratuïta,
que es desenvolupa aproximadament un
dia a la setmana durant tot l’any a l'espai
30 de la Sagrera. Està obert a tothom,
especialment als participants dels gèrmens
de l’encontre com a procés i als interessats
dels col·lectius participants de la segona
fase d’aquest.

quanta gent ha participat
16 persones, 3 docents (David Climent, Carles Sales i Isabel Soriano), l'Escola de l'Espectador de la Sagrera i 4 equipaments culturals
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resultats
l’interès cultural del projecte rau en la
vivencialitat. Escena Germinal entén l’usuari
de la cultura com un element actiu de la peça,
fins i tot determinant. Així doncs apostem,
tant en l’encontre com a procés com en els
entrenaments, per una relació directa del
públic amb els creadors que els apropi d’una
manera emocional al fet teatral. Passant per la
vivència creativa, generem interès al públic pel
fet cultural. Per dur-ho a terme hem comptat
amb artistes de primer nivell, que han estat els
encarregats de dotar de contingut i profunditat
la vivència per convertir-la d’una anècdota a
una experiència transcendent.
La globalitat d’Escena Germinal es basa en una
simbiosi amb altres agents culturals. Hem comptat
amb la col·laboració del Konvent.Zero, espai de
creació residència de Cal Rosal (Berga); i estem
en converses amb l'espai de Can Serrat, una
residència internacional de producció artística
ubicada al Bruc.
El fet de descentralitzar part del certamen ens
aporta el contacte amb ciutadania i col·lectius
diferents, sobretot de la Sagrera, on hem ofert al
públic els resultats de les creacions.

Una de les novetats d’enguany va ser la presentació del
resultat final al Centre Cívic de la Sagrera “La Barraca”.

Pel que fa al bloc dels col·loquis estem en contacte
amb l’Institut del Teatre de Barcelona i amb la
fàbrica de creació de La Seca-Espai Brossa.
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col·loquis
Tenen com a objectiu contactar i fidelitzar
als usuaris de l'encontre com a procés i
també a un públic més avesat al teatre que
busca continguts de formació paral·lels
a l’exhibició teatral. Volem generar una
escola d’espectadors per a fidelitzar un
públic més habitual al teatre.
Sota Escena Germinal hem ofert una taula
rodona gratuïta que ha posat en valor
algunes lluites necessàries a fer des de les
institucions escèniques.
El 8 de novembre vam organitzar aquest
debat per parlar sobre la igualtat de gènere
en les institucions escèniques. L’acte el vam
fer al Centre d’Estudis i Recursos Culturals
(CERC – pati Manning), al costat del CCCB.
Hi van participar participen la Magda Puyo,
directora de l’Institut del Teatre, l’Àngels
Margarit, directora del Mercat de les Flors
i l’Anne Morin, codirectora i formadora del
Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel. La
taula rodona va estar moderada per Elisenda
Figueras, directora de Taleia Cultura.
Un altra manera de fer les coses és possible.
Més de 30 persones van assistir a aquest
acte que posava una petita llavor en un debat
ciutadà imprescindible.

“Una de les necessitats és plantar el germen
d’un públic que s’acosti vivencialment a
l’experiència teatral”
Necessitats d'Escena Germinal
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entrenament actoral
Oferim un espai d’entrenament actoral
alguns dilluns al mes perquè de forma
lliure, autogestionada i gratuïta es
puguin trobar els professionals de les
arts escèniques i comparteixin tècniques
d’entrenament.
Amb la intenció de donar continuïtat
a la formació actoral en el camp de la
investigació i la mirada més íntima, des de
la Nau Ivanow, Projecte Ingenu i Espai30
proposem un espai de trobada al barri de
la Sagrera per poder continuar creixent en
aquest sentit.
Es tracta d'un espai obert als professionals
residents a la Nau Ivanow, a les companyies
i intèrprets no professionals del barri i a les
companyies i els professionals de les arts
escèniques de la ciutat.
Sempre guiat per algun professional, no es
cobra ni per impartir ni per rebre la formació.
L'horari és habitualment de 10 a 14 h i es pot
accedir en qualsevol moment.
Algunes de les companyies o professional
que han dirigit alguns dels entrenaments
actorals han estat: Arrogante Albino, Eva
Ortega, Plateforme Moutarde o el mateix
Projecte Ingenu.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix. El primer entrenament actoral, impartit per Projecte Ingenu, corresponsable
d'Escena Germinal. Una sessió més petita, també liderada per Projecte Ingenu. Un entrenament actoral
organitzat per Eva Ortega on participa Arrogante Albino, que explora material creatiu al voltant de l'edifici de la
Nau Ivanow. La companyia Plateforme Moutarde dirigint un dels entrenaments actorals.
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què ha sigut

L’Escola de l’Espectador de la Sagrera és un
espai on trenquem la barrera entre companyia
i públic amb l’objectiu de mostrar la feina del
procés creatiu.
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quanta gent ha participat
Aquest 2018 més de 20 persones diferents

seguiment

Donem a conèixer tota la feina que els creadors
i tècnics realitzen per a transformar una idea
en una obra. Els espectadors acompanyen les
companyies des del primer moment per a sentir
el teatre de més a prop.

Hem seguit 7 procesos de creació
Intèrprets i espectadors junts al Festival d'Almagro.

L’objectiu és viure el teatre més enllà de la
representació final, d’una manera més familiar.
Amb l’Escola creem un vincle més proper per
fer del teatre una escena quotidiana.
Si durant el 2017 els objectius de l’escola de
l’espectador eren, veure i entendre com és un
procés de creació d’una obra teatral i conèixer els
diferents professionals que intervenen en la creació
més enllà dels interprets i la direcció, aquest 2018
hem afegit un element clau en la sensibilització
de la realitat cultural i escènica del país, que és la
precarització del sector.

valoració
- Vincula la comunitat en els processos de
creació
- Coneixement de la situació real en la qual
conviuen les companyies teatrals joves.
Espectadors a l'assaig d'Arrogante Albino.

- Coneixement dels professionals que
formen part d’un procés de creació
- Es generen vincles amb les companyies
que passen per la Nau.

A més de continuar amb els objectius del 2017,
aquest any hem incidit en què els membres de
l’escola puguin fer un seguiment d’un procés de
creació des del vessant de la producció. Això ha
permès conèixer i puntualment les problemàtiques
i reptes a les que s’enfronta una companyia teatral
quan inicia i dur a terme la seva feina.

- Es genera un públic crític.
- Per les companyies és molt important
aquest vincle que es genera i poder
testejar el procés.
L'Escola dins l'espai professional de FiraTàrrega.
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què s'ha fet

Vam acompanyar el procés de la companyia
resident Hui Basa, que estrenava Tha Tzpar
(l’Espera) a FiraTàrrega. Va ser un procés llarg,
més de 7 mesos, on els integrants de l’escola
van conèixer en detall la producció així com
la creació dels personatges i els assajos a
la Central del Circ. Finalment, vam assistir a
Tàrrega per veure l’obra acabada.
A més d’aquest procés, vam acompanyar a Les
Antonietes amb el seu espectacle Othello, on
l'escola va participar dels assajos i reunions
amb el productor dins el nostre espai.
Quan ens van informar que les companyies
Teatro Estudio TEES i Teatro Nómada, que
havien estat vinculades a l'escola d'espectadors
el 2017, eren seleccionades per participar en el
Festival Off d'Almagro, vam organitzar un viatge
per veure la funció i compartir amb la companyia
algunes hores.
Ens van posar al dia de la continuïtat del seu

procés a Mèxic, iniciat a Barcelona l’any anterior
gràcies a una residència internacional pròpia.
L’arribada de la companyia mexicana Arrogante
Albino, en residència durant més de dos mesos
al nostre espai, també va suposar un vincle amb
l’escola. Donat que era una companyia molt jove
i que era la primera vegada que sortien del seu
país, els membres de l’escola es van involucrar
molt en el fet que la seva estada a la ciutat fos
el més agradable possible, acompanyant-los i
establint-hi relación personals.

Amb el programa Factoria Grec els espectadors van
poder gaudir d'un avançament de Shenzhen.

Un altre projecte que hem vinculat a l’escola és
Shenzhen, que es presentava al Grec.
I per últim la participació en el projecte d'Escena
Germinal, que venia d’estar fent un procés de
creació durant tres dies i on el quart dia, l’escola
i col·lectius del barri es van poder agrupar en
una sessió matinal i van participar activament,
per mostrar aquesta fusió al mateix dia a la
tarda.

"La metamorfosi imaginativa de l’espai
que experimentem els membres
l’Escola d'espectadors als assajos
de la Nau Ivanow seria impossible sense
la profunda i creïble interpretació de la
companyia Les Antonietes"

"Un cop dins tot va ser intriga, misteri i
satisfacció en veure cada detall de l'escena
tan ben cuidat. Aquell lloc et feia creure que
ja no estaves a Tàrrega, sinó dins de l'obra.
Va passar l’estona volant,
sense adonar-nos dels temps"

Genie

Mary

La productora Aina Juanet de Hui Basa explica el
procés de creació de Tha Tzpar a la Central del Circ.

El director Oriol Tarrasón presenta Othello.
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què hem fet
Fa uns anys, en les primeres planificacions
que fèiem a la Nau amb una mica de visió
de futur, una cosa teníem clara: el treball
en xarxa i poder estar connectats entre
iguals del sector havia de ser un dels eixos
principals.
Avui dia, amb una societat hiperconnectada,
no cal dir que si no estas connectat amb
d'altres no ets ningú.
Des de la Nau, sempre hem cregut que
aquesta connexió havia de venir en forma
d'ona circular, aquella que, per exemple, es
forma quan tirem una pedra a un llac. Per
tant, havíem de poder estar connectats en
tots els àmbits, des del més proper, com el
nostre barri, fins al més llunyà, com l'altre
banda de l'oceà.
Amb aquesta lògica, la Nau ha seguit
connectada durant el 2018 amb la vida
del barri de la Sagrera, participant i
compartint aquesta vida amb altres entitats
i associacions. També a Barcelona, formant
part de la xarxa de Fàbriques de Creació,
on compartim amb altres espais debats i
reflexions a l'entorn de la nostra ciutat.
Si ens fixem en un punt més enllà, en
l'àmbit català, estem en dues xarxes

diferents on la virtut és ser-hi. Aquestes
són ADETCA i Xarxaprod, la primera més
centrada en els espais d'exhibició de les
arts escèniques i l'altra promotora d'un
espai de debat, encontre i reflexió al voltant
dels espais de creació i producció. Cal
afegir, que en totes due la Nau forma part
de la junta directiva, vetllant així per estar-hi
implicat en els sectors.
A nivell espanyol, formem part de la
Red de Teatros Alternativos i de la Red
Transibérica que, podríem dir, són les
homònimes a Catalunya, essent la primera
més d'exhibició i l'altre d'espais creatius. En
aquestes dues, també hi ocupem càrrecs a
les juntes.
Per últim, aquest 2018, a escala
internacional, no formem part de cap xarxa
oficial, però si que hi estem creant i teixint
xarxes, ponts i connexions amb molts
països i institucions d'arreu del món.
La importància de totes aquestes
connexions, com dèiem a l'apartat de
residències, és crear el marc ideal perquè
les companyies, creadors i altres agents
trobin a la Nau la seva referència per
poder transitar per tot aquest entramat de
connexions.

Cartell del taller fet a Cuba dins el programa INSERVI.

III Jornada Colaborativa de Gerentes de Espacios
Creativos del Minsteri de Cultura i Esports d'Espanya
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Guadalajara
Mèxic
Intercanvi internacional
DespertaLab
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Santiago de Xile
Intercanvi internacional
amb espacio
Checoeslovaquia

L'Havana
Cuba
Festival
INSERVI

Nova York
EEUU
Trobada
creadors catalans

Covilhã
Portugal
Trobada cultural
Encontros com a Cultura

Santander
Espanya
XXVI Congrès Red de
Teatros Alternativos
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serveis
mostres
La Nau Ivanow entén la posada en escena
com una eina en el suport a les companyies,
la culminació del procés creatiu a través
de la presentació del projecte davant dels
programadors i del públic. D’aquesta manera,
la Nau obre els seus espais per a l’exhibició
d’espectacles a les companyies emergents.

nauivanow
coworking
Espai de treball i reunió al servei de creadors
i professionals de la cultura. Donem suport
a iniciatives culturals posant al seu abast els
mitjans necessaris perquè desenvolupin els
seus projectes en convivència amb altres
professionals, tot potenciant la generació de
sinergies i complicitats.

formació
Des de la Nau Ivanow entenem la formació com
un complement essencial de l’activitat d’una
companyia. Aquesta és la llista d'algunes de les
formacions que hem ofert durant el 2018:
- Disseny de vestuari.
- Idees bàsiques per a la gestió.
- Curs de producció.
- Escriptura i creació per a intèrprets.

MAIDen (Grècia)
Direcció i interpretació: Zoi Xanthopoulou
Codirecció: Marisa Tsiga
Traducció: Iris Zachariadi
Memoria [en blanco] (Madrid)
Dramaturgia i direcció: Carlos Sarrió
Intèrprets: Carlos Sarrió, Begoña Crespo, Eva
Blanco, Julio C. García i Antonio Sarrió

- Comunicació i finançament per a les arts
escèniques.
- Introducció a l'espai i la llum per a teatre.
- Taller de creació de personatge.
- Pràctiques de visibilització, venda i distribució.
- Control del projecte.
Meeting Breekfast és un esmorzar conjunt al mes.

cesió d'espais
La cessió d'espais a preus reduïts i de fàcil
accessibilitat a les companyies vol donar
resposta a les dificultats que troben per accedir
a espais de treball i d’assaig des d'on engegar,
treballar o polir els seus projectes.

Imatge de MAIDen.

- Circuits de difusió nacionals i internacionals de les
arts escèniques.
- El projecte i l'obra escènica internacionalitzable
- Taller de teatre físic.

Francesc Cerro - Lectures Teatre Fortuny de Reus.
3 germanes.
Temps de Mèlt de Quartet Mèlt.
Immortal amb Bruno Oro de Marc Angelet.
David Ruano fotogràfies pel Gaudí.
Shenzhen significa infern de Stefano Massini.

32

memòria 2018

serveis

nauivanow

assajos
La Nau Ivanow ofereix a les companyies
emergents l’espai i els recursos tècnics
necessaris per a l’assaig, la creació,
la investigació i la producció del seus
projectes escènics.
Moltes companyies necessiten acabar el
procés de creació dels seus espectacles,
per això els hi oferim una sala on assajar
amb totes les necessitats tècniques, on
enregistrar un bon vídeo, on programar
sessions tancades per a programadors i
públic, on instal·lar l’escenografia i elaborar
el plànol de llums, entre d'altres necessitat.
En definitiva, es tracta d'oferir un espai
on acabar de donar-li forma tot just abans
d’anar a una sala a fer temporada.

Maite Jáuregui és Una, dirigida per Pau Aran.
Límits, de Ferran Orobitg, va adaptar l'obra a sala.

destinataris
Els espais d'assaig i tècnic s’adrecen a
les companyies que tiren endavant els
seus projectes escènics o que es troben
en procés d’entrada al circuit professional
d’arts escèniques.

Assaig tècnic de El Gran Fracaroli, d'Els Pirates Teatre.
Plateforme Moutarde adaptà al francés Sé de un lugar.

número de companyies
8 companyies s'han beneficiat de la cessió.

Preparant la mostra de Després de tu, de La Cítrica.

Fuga de Conills, de Zero10, va ser un èxit de crítica.
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comunicació
on som
Aquest 2018 hem aprofitat per introduir
algunes millors comunicatives aprofitant
l'aturada per la transformació de la Nau.
La principal millora és sobretot la nova
web, que és compatible en tots els
dipositius electrònics.
L'ús de Mailchimp per enviar els butlletins
per segon any ens ha permès comunicar
de forma més específica la informació
i complir amb el nou Reglament de
Protecció de Dades de la Unió Europea.
Tot i les dificultats per poder arribar a tots
els públics potencials de les xarxes socials,
la resposta és útil, els missatges arriben
sobretot quan són fotografies o vídeos.
Hem fet una aposta forta pels mitjans
impresos amb el llibre recopilatori dels 20
anys i el fulletó desplegable sobre què és i
què fem a la Nau Ivanow.
Finalment, hem actualitzat els contactes
dels mitjans de comunicació, tant de
territori com culturals. Hem aparegut en
algunes publicacions del diari El Mundo
o El Periódico. També en programes com
Teló de Fons de la Xarxa de televisions
locals o la secció del districte de Betevé.

nauivanow
quanta gent som
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TENDèNCIES
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16.000 usuaris de 22.000 sessions

El codirector de
la Nau Ivanow,
David Marin, y
algunas de las
compañías que
han pasado por
sus salas.

35 notícies sobre nosaltres a la web

ANTONIO MORENO

ANA MARÍA
DÁVILA

7.172 persones els agrada la Nau

de contenidos. Somos un ecosistema creativo porque nuestro
trabajo es generar proyectos
que permitan poner a disposición de las jóvenes compañías
de teatro herramientas y recursos que les permitan desarrollar
sus proyectos artísticos», señala
el gestor.
Integrada desde 2010 al proyecto de Fábricas de Creación
del Institut de Cultura de Barcelona, la Nau Ivanow presenta un
perfil diferencial al de otros cen-

Este 2018 ha
cumplido 20
años y lo celebra poniéndose guapa. Cerrada durante unos meses –aunque la actividad no ha cesado–
para afrontar unas necesarias
obras de renovación y mejora
de sus instalaciones, la Nau
Ivanow reabrirá sus puertas la
próxima primavera dispuesta a
seguir siendo «la masía del
teatro catalán, el lugar
donde poner la primera
piedra para que la gente
TEATRO
inicie su carrera profesional».
Lo dice David Marin,
codirector del centro, para quien este año al ralentí ha permitido una siempre necesaria reflexión.
«Estamos en un momento
muy positivo. Tenemos un
proyecto claro, definido y
En el año que
muy bien posicionado. Y
cumple su 20
encararemos 2019 con un
edificio reformado y adeaniversario, la Nau
cuado a los proyectos que
Ivanow se renueva.
se están llevando a cabo,
sobre todo a los internaTras unas obras
cionales, que es nuestra
gran apuesta de los últinecesarias (que no
mos dos o tres años», exhan parado su
plica.
Vecino del barrio y acactividad) la
tivo miembro de su mopróxima primavera
vimiento asociativo desde los 15 años, Marin coreabrirá sus puertas.
menzó a vincularse al
centro como voluntario,
acabó cursando un posgrado en gestión cultural
en la Universitat de Barcelona
tros. «Lo que más nos define es
y desde 2012, tras la marcha
que somos un centro de recurdel fundador de la Nau, el arsos abocado a las compañías, no
quitecto Xavier Basiana, tiene
a los creadores individuales. No
a su cargo la responsabilidad
aportamos recursos para produde coordinación y programacir o exhibir un espectáculo, ya
ción del espacio.
hay otros centros que hacen esNaturalmente, muchas cosas
to, sino que dotamos a las comhan cambiado a lo largo de españías de herramientas que les
tas dos décadas en este centro,
permitan crecer profesional y
inicialmente abierto a todas las
creativamente», indica.
disciplinas artísticas y hoy cenY en ese proyecto de desarrotrado en la creación escénica.
llo artístico, el equipo de la Iva«Antes sólo éramos un contenenow entiende que la ambición
dor cultural, en el que cabía tointernacional ha de estar en el
do, y ahora somos generadores
ideario de las jóvenes compa-

LA MASÍA DEL TEATRO CATALÁN

7.572 persones segueixen la Nau

1.948 instagramers ens segueixen

14 nous vídeos a Vimeo

EL MUNDO

ñías. «Hace dos años, en el curso de unas jornadas de debate,
vimos que ésta era una de las
preocupaciones que existían.
Esto nos llevó a establecer
acuerdos con varios países, Chile, México, Cuba, que nos permite enviar y recibir también
compañías y, en algunos casos,
crear espectáculos conjuntos.
Conocer otras realidades es
muy enriquecedor artísticamente para los grupos».
La vinculación con el barrio
también forma parte
del ADN del centro y
de ahí nace otro de
los proyectos singulares del centro, la Escola de l’Espectador,
un espacio de formación donde no se aspira a enseñar al público a ver teatro sino
a vivir el teatro. «A la
gente le gusta tanto el
fútbol porque lo ha vivido desde pequeño,
conoce las reglas, sabe lo que pasa, es
partícipe de este deporte. Con el teatro,
en cambio, sólo nos
enseñan a sentarnos
en una silla. La idea
nuestra es que el público acompañe todo
el proceso creativo,
de la lectura del texto
a la puesta en escena.
La gente asiste a los
ensayos y entra en
contacto con toda la
cadena de producción, incluso la parte
económica».
¿Que cómo serán los próximos 20 años de La Nau Ivanow? David Marin lo tiene claro: «La Nau, como todos los espacios de creación, tiene que
ser un proyecto vivo. Eso significa que no podemos decir qué
haremos dentro de diez o 20
años, porque nuestra virtud es
adaptarnos a las necesidades
de nuestros usuarios. Tenemos
que ser un eje vertebrador e independiente para que las compañías puedan llevar adelante
sus proyectos de forma digna».

65 seguidors al perfil professional

4.300 subscriptors al butlletí mail
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nou espai
Us imagineu que hagués passat si, en
aquella Florència del segle XV, els Medici no
haguessin apostat per crear un ecosistema
cultural on afloressin alguns genis d'aquella
època?
Doncs ara anem-nos-en al segle XXI. Us
imagineu si espais com la Nau Ivanow
no existissin? I no només la Nau, sinó
d'altres molt similars... Potser molta gent
no ho notaria o potser altres la trobarien a
faltar durant un temps. Però en un futur el
sector del teatre o de la dansa o fins i tot
el circ veurien com la creació decau i les
condicions per crear encara serien precàries
o burocràtiques.
No volem dir que siguem imprescindibles,
ningú ho és, diuen, però si que creiem que
hem de fer valdre la feina que fem. Són
moltes les companyies, els intèrprets, els
professionals dramaturgs, escenografs,
il·luminadors i altres feines dins la cadena
de valor de les arts en viu que han fet
les seves primeres passes en el món
professional en espais com la Nau Ivanow.
Durant 20 anys hem treballat per crear un
ecosistema que faci aflorar el talent més
jove. Potser ens hem equivocat i potser
l'hem encertat. Però hem seguit avançant

perquè creiem que ara, en un moment que
la Nau està a punt de fer un pas i reobrir les
seves portes amb més energia i projectes
que mai, toca reivindicar i demanar a les
institucions que estiguin a l'altura. No es
poden deixar espais a mig fer com la Nau.
Cal ajudar a crear condicions de treball
dignes, amb espai adients per la seva
pràctica artística i amb pressupostos de
cultura adaptats als creadors i creadores
que tenim. No volem estar pidolant o
contribuint a precaritzar encara més un
sector ja prou dèbil.
L'any 2019, la Nau Ivanow reobrirà no
acabada i no adequada al 100% als
projectes i realitats que dia a dia omplen els
seus espais. Però, igual que els Medici al
segle XV, creant un espai on les arts en viu
floreixin dia a dia i acabin, amb el temps,
omplint els escenaris d'arreu del món.

“Hi ha dues maneres de
ser creatiu. Un pot cantar
i ballar. O un pot crear un
ambient en el que floreixin els
cantants i els ballarins”
Warren Bennis

Renders del nous espais i usos de la Nau Ivanow
que ben aviat estrenarem, després d'un any de
transformació.
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espai gestionat per

amb la col·laboració de

amb el suport de

En col·Laboració amb

Formem part de

FT#VL
nauivanow.com
@nauivanow

Hondures, 28 - 30
08027 - Barcelona
Tel. 93 340 74 68
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