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editorial
Tens a les teves mans la memòria de l’any 2019
de la Nau Ivanow. En aquesta, com a d’altres
memòries, podràs trobar un recull de tots aquells
projectes i activitats que des d’aquest centre de
residències internacionals que és la Nau hem fet
al llarg d’aquests 365 dies de l’any passat.
Una de les nostres motivacions és fer visible,

d’una manera resumida i compactada, tota
aquella vida que és respira a la Nau dia a dia
i que sovint passa desapercebuda pels veïns i
veïnes, altres usuàries de la Nau i, sobretot, les
institucions públiques, que només miraran en
gran part l'excel amb el tancament pressupostari,
sense veure l'ànima al darrera de cada número.

I és justament aquí on volem incidir en aquesta
primera pàgina de la memòria, justament en el
que no trobaràs o trobaràs de forma molt poc
representada en totes les pàgines. Des de la Nau

nauivanow
Ivanow ja fa temps que lluitem i diem que centres
com aquest han d’anar molt més enllà dels
números, dels indicadors purament quantitatius
i dels excel. Perquè això, per exemple, li podem
demanar a la industria automobilística, per
justificar les més i millors ajudes que reben en
comparació a les ajudes que podem rebre el
món de la cultura. Però un centre de creació no,
cada dia ha de cuidar, acompanyar, adaptar i
transformar, si cal, cada projecte, els seus horaris,
serveis i recursos. Perquè no val fer molt i de
qualsevol manera, cal cuidar cada detall i projecte
com si fos únic.
La transcendència d’un espai com el nostre no es
pot mesurar només per quanta gent ha passat,
per quantes companyies han assajat o per quants
seguidors tens a les XXSS. La importància d’un
projecte com aquest i l’impacte que té l’hem de
poder mesurar en coses com l’acompanyament

que hem ofert, quines condicions de treball tenen
les companyies residents quan les impliquem
en projectes propis, quina valoració tenen les
companyies del seu pas pel nostre espai, si la
Nau ha estat un detonant pel seu projecte, quines
connexions internacionals té, etc.
Sabem que això, sovint, és difícil valorar, però si
seguim mirant la cultura com un simple excel on
omplir números per saber si la inversió que es
fa en aquell projecte és rendible, ja et diem, que
aquí en aquesta memòria no trobaràs la clau.
Així doncs, et convidem a fer un viatge per aquest
2019 on, a més “d’estrenar” un nou edifici després
de la reforma, hem fet una aposta clara i decidida
per la professionalització i dignificació de les
companyies joves.

Ens hi acompanyes?
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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
Volem ser 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
- Ser 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 oferir a les companyies eines per al seu creixement
professional, apostant per la dignificació del sector i dels seus
agents.
- Convertir-nos en un espai obert on les comunitats visquin els
processos creatius, siguin partícips del procés i estableixin un diàleg
directe amb les companyies.
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Dibuix de © Pedro Strukelj fet durant les Jornades Exit.
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història
de fàbrica de pintures
a fàbrica de possibilitats

nauivanow
abans

A la fi dels anys 60, l’empresari Victor
Ivanow Bauer va fer aixecar al barri de
la Sagrera la seu de la seva empresa,
Pinturas Ivanow, que es va mantenir fins
als anys 80.
L’edifici aixecat per l’arquitecte Jordi
Figueres Anmella, va ser inaugurat el
1968. El creixement del negoci i l’expansió
urbana de la ciutat de Barcelona va
provocar el trasllat de l’empresa a la
Zona Franca. l’edifici va anar passant
després a les mans de diverses empreses
tèxtils fins a quedar abandonada a finals
dels 90. va ser llavors, el 1997, quan la
va adquirir l’arquitecte Xavier Basiana,
amb la idea de desenvolupar un centre
cultural, la Nau Ivanow. El 1998 comença
la Nau Ivanow com a nou espai per a la
creació, producció i difusió de la cultura
contemporània.
El 2010, l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona compra l’edifici
per poder continuar el projecte cultural
emmarcat dins el programa Fàbriques de
Creació, especialitzant-se, amb aquest
pas, en les arts escèniques. Des del 2006
l’espai està gestionat per la Fundació
Sagrera, que pren el relleu a l’Associació
Cultural de la Nau Ivanow.

ara
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Constitució
Associació
Cultural
Nau Ivanow

Constitució
Fundació
Sagrera

Lloguer
naus Àbaco
i Guillot

Ajuntament
de BCN
compra l’edifici

Programa
internacionalització

Premi FAD

2000

2006

2009

2010

2016

2018

1997

2005

2007

2009

2011

2017

2019

Xavier Basiana
compra la
fàbrica de
pintures Ivanow

Obres de
millora a la
fàbrica

Lloguer
nau Ion

Del voluntariat a la
professionalització
de la gestió

Incorporació
al programa
Fàbriques
de Creació

Inici obres de reforma
de l'edifici

Premi Serra d'Or
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Costa Rica

Itàlia

Xile
Cia. Pelipolaca

Grec 2020

Cuba

Hermanas Picohueso

internacionalització

Mèxic

despertalab

Ciudades Imposibles

nau 027
Encontre com a procés

xerrades

exit
Encontre Absurd
Entrenament Actoral
Hui Basa

escena germinal

VVAA
Projecte Ingenu
Cia. Pelipolaca

escola de l'espectador

Hermanas Picohueso

cies. residents

Fundación Agrupación Colectiva
Escultores del Aire

Aboon Teatro
Foradelugar

xarxes
mostres

IETM

emprenedoria

serveis
cessió d'espais
formació

ADETCA
coworking

Fàbriques de Creació

Xarxaprod
Red Teatros Alternativos
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la casa de les residències
Sovint necessitem un eslògan per poder
transmetre d’una forma fàcil i entenedora
el missatge que volem donar. Així, amb
aquesta idea, aquest 2019 vam posar
en marxa la marca “La casa de les
residències”, intentant deixar palès l’aposta
clara i decidida per aquests processos que
tenim des de la Nau Ivanow.
La casa de residències, vol ser un espai
d’acollida, d’acompanyament, d’assaig
i error, d’investigació, un refugi on les

nauivanow

companyies que l’habiten, trobin l’escalf
per poder treballar sense pressa, amb
bones condicions, i no sentint-se només
com a usuàries d’un espai, si no com a
habitants habituals del mateix.
Amb la casa de les residències volem
mostrar al món que la Nau Ivanow és el
refugi ideal per créixer i desenvolupar el
teus projectes com si fossis a casa teva.
Compartint, això sí, l’espai amb gent de tot
el món.

definició de residència
Des de la Nau Ivanow compartim i apostem
per la definició de residència sorgida a
les Jornades EXIT, una trobada realitzada
el 2017 sobre la internacionalització i la
mobilitat, on diversos agents vam establir
que:

Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica
que permeti treballar dignament al
creador/a (recursos econòmics, amb
honoraris per al procés de recerca) i d’un
equip humà que acompanyi en tots els
àmbits, sense ingerència en la creació.

Una residència ha de ser un procés
flexible que es desenvolupi en un espai i un
temps de treball que ofereixi les condicions
adequades i adaptades a les necessitats
específiques de cada projecte acollit.

Ha de poder oferir i obrir espais de connexió
i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de
les trajectòries artístiques i, per aquest motiu,
ha de formar part d’una xarxa comunitària
que inclogui l’artista, el centre de creació i
l’entorn.

Un espai flexible que generi la confiança
i el diàleg per a poder cuidar el procés
del creador/a i poder recollir, compartir i
patrimonializar el coneixement que es genera
a l’interior de les pràctiques artístiques.

memòria 2019

La residència ha de ser accessible a través
de diferents mecanismes de selecció, i ha
d’estar basada en els temps de la creació,
no de la producció.

A principis d'any vam fer una roda de premsa on vam
presentar "la casa de les residències" i vam explicar
les condicions que voliem oferir a totes aquelles
companyies residents que estan amb nosaltres.

Per primer cop ens reuniem, a finals d'any, totes
les companyies per remar de forma conjunta i
planificar el nou any. Amb aquesta trobada voliem
escoltar totes les necessitats que tenien.
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beca despertalab
La Beca DespertaLab va néixer amb la
voluntat d’ajudar a companyies joves en el
seu procés d’entrada al circuit professional
de la ciutat de Barcelona.
En els gairebé 10 anys que fa que la Beca
funciona hem vist créixer i passar per aquí
moltes companyies, les quals ajudàvem
amb una petita quantia econòmica per
fer possible, dins la precarietat, els
seus projectes. També hi havia, com a
qualsevols dels projectes que acollim, un
acompanyament i assessorament que feia
que els projectes anessin creixent, però
sempre amb el problema de la precarietat
laboral dels membres de la companyiam
que no podien dedicar-se al 100% al procés.
"La Beca recull molt bé l'essència
de tot el que fem a la Nau
d'una manera concentrada".
Fruit de moltes reunions i reflexions que
hem tingut al llarg dels anys amb les
companyies, aquest 2019 vam creure que la
Beca necessitava fer un pas per ajustar-se
al discurs i ser coherent amb tot el projecte
de residències que fem a la Nau. Així doncs,
fent un primer pas, la Beca del 2019 va tenir
algun canvis importants.
El primer i principal és el fet que les

companyies seleccionades han estat
contractades durant tot el procés de
residència a la Nau Ivanow, això vol dir,
sortir durant 5 setmanes de la precarietat
i poder treballar centrant-se en el procés,
cobrant un sou i cotitzant a la Seguretat
social.
El segon canvi va ser el fet de no tenir un
primer i segon premi que diferencies a les
companyies, si no totes dues tenien un
mateix nivell de condicions.
El tercer ha estat la possibilitat de poder
disposar de l’allotjament durant el període
d’estada a la Nau i presentació a la Sala
Atrium si la companyia seleccionada era de
fora de la ciutat i ho necessitava.
I l’últim canvi d'aquesta Beca ha permès que
fos la porta d’entrada a les dues companyies
premiades a ser projectes residents a la
Nau, fent així una aposta de futur i generant
projectes amb una llarga vida.
La Beca, creiem recull molt bé l’essència
de tot el que fem a la Nau d’una manera
concentrada: procés, acompanyament,
connexió, professionalització, etc. Esperem,
poc a poc, seguir creixent i fent d’aquest
projecte una de les banderes de la Nau
Ivanow.

Cartell del Cicle i collage amb els guanyadors del 2019.
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cicle despertalab
despertalab 2019
Propostes rebudes: 33 (13 més que l'any
passat)

jurat
En aquesta edició, el jurat ha estat format
per Raimon Molins (Director de Sala
Atrium), Aida Pallarès (Periodista cultural),
Lali Álvarez (Directora i integrant de la
cia. Hui Basa, companyia resident a la
Nau Ivanow), Jordi Iglesias (Director de la
web TeatreBarcelona.com) i David Marin
(Director de la Nau Ivanow).

memòria 2019
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premiats
Unheimlich

De Pelipolaca & Les Desvestides
Direcció: Irene Vicente Salas
Assistent de direcció: Meritxell Mestre
Assistent a la dramatúrgia: Carmen Salinas
Actrius: Belén Bouso, Núria Corominas,
Rut Girona, Gal·la Sabaté
Assessoria de moviment: Carla Tovias
Producció: Maria Antolín
Disseny d’il·luminació: Joana Serra
Disseny d’espai sonor: Sofia Martori
Escenografia i vestuari: Halley Productions
Assessoria d’ escenografia: Nina López
Assessoria de vestuari: Néstor Reina

Excalibur i altres històries
d'animals morts

De Hermanas Picohueso
Direcció artística: Lluki Portas y Diego
Ingold
Direcció tècnica: Jaume Miralles
Direcció de producció: Gal·la Peire
Assessoría en la direcció artística: Pau
Masaló
Assessoría en vestuari: Pau Aulí
Tècnic adjunt i tècnic en gira: Marc Homar

valoració

☺

- Aprofitar la reforma de la Nau.
- Un espai de confiança i proximitat.
- Poder estar contractats i assegurats.
- Espai disponible en tot moment.
- La comunitat de la Nau.
- Una experiència única.

☺

- Necessitat que el teatre sigui més fosc.
- Un acompanyament tècnic.
- Incrementar la mobilitat internacional i
nacional.
11
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extractes de la memòria
El nostre procés es va iniciar el març de
2019, després d’un any i mig d’investigació,
i el pas per diferents centres de creació.
Amb una Nau a punt per ser estrenada,
nosaltres vam arribar al moment perfecte
i vam tenir la sort de poder gaudir de les
noves instal·lacions de l’allotjament, de les
sales, de la terrassa, dels banys, de les
dutxes, dels camerinos. Una reforma molt
ben pensada i molt adient per estar al servei
de les creadores de les arts escèniques i
per convertir aquell espai en un espai òptim
per l’encontre i l’intercanvi d’idees.

les Illes Balears i algunes vegades a escala
nacional i vam sortir sent una companyia
amb oportunitats de treballar dins el territori
nacional i Internacional.

"Les persones que hi treballen fan
que l’espai no tan sols sigui un espai,
sinó que és una casa, una llar,
un espai de confiança, un espai de
creació en tots els sentits".

En tot tot moment han confiat, ens han
donat suport, ens han acompanyat, ens
han assessorat i han permès que la nostra
creativitat volàs amunt. I no tan sols ens van
acompanyar durant el període de la creació
d’Excalibur i altres històries d’animals morts,
sinó que també ens ha donat la possibilitat
de viatjar a Costa Rica, i estar al centre de
creació “Comunidad los Despiertos” a San
José, i conèixer altres maneres de treballar
i poder seguir investigant i gestant un nou
espectacle.

Per a nosaltres la Nau Ivanow és un
exemple de com s’han de fer les coses
per a professionalitzar, dignificar, i ajudar
al creixement d’una indústria de les arts
escèniques sana, basada en els valors de la
cooperació i la solidaritat. I sobretot sense
perdre mai les ganes de millorar, analitzar i
proposar idees noves.
No només ha significat un espai de creació,
sinó que ha provocat un creixement. Vam
entrar sent una companyia que treballava a

El nostre pas per la Nau ens ha donat
l’oportunitat de conèixer altres companyies,
i artistes d’arts escèniques i també d’altres
disciplines igual que també ens ha donat
el regal de col·laborar amb l’Escola de
l’Espectador, i no tan sols poder compartir
diferents punts de vista, sinó que també
crear boniques amistats.

No hi ha dubte que la Nau Ivanow ha estat
una de les millors experiències que ha viscut
la nostre companyia, per no dir la millor.
Gala, Diego i Lluki.

Procés de creació, de la Nau a Sala Atrium.
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extractes de la memòria
Benvinguda, equip, comunitat. Estem molt
contentes i agraïdes amb el tracte de l’equip
de la Nau, creiem que és molt proper i que
és molt fàcil arribar a vosaltres i resoldre
dubtes/problemes/etc.
La benvinguda ens va ajudar a conèixer
l’espai i totes les seves particularitats. Pel
que fa a la comunitat hem pogut viure els
Meeting Breakfast i conèixer a gent que
voltava per la Nau en aquell moment i que
potser no hauríem conegut. També hem
pogut formar part de l'Escola d'Espectadors.
Tot i que no són professionals, donen la
seva opinió com a públic real que és el
que ens trobem durant el temps d’exhibició
i t’aporten una mica d’oxigen quan estàs
immers en el moment de creació.

Procés de creació, de la Nau a Sala Atrium.

Tenir un espai disponible 24/7 et permet
organitzar uns horaris molt complerts i
per tant una rutina. Abans de guanyar la
beca només aconseguíem assajar un dia
a la setmana i era molt difícil tenir una
continuïtat. No havíem estat a l’espai
reformat i la sorpresa va ser molt grata.
Les característiques físiques de l’espai van
ser òptimes per la nostra estada: terra de
linòleum, llum natural, parets blanques,
lavabos nets i reformats, camerino,
coworking, terrassa per poder airejar-nos
a les pauses i poder menjar, aire calent

i fred, etc. Potser estaria bé tancar més
hermèticament la sala petita.
Va estar molt bé poder estar
assegurades durant les
5-6 setmanes de residència i tenir
un sou, allò que tantes vegades és
utòpic: cobrar per treballar.
El següent pas seria cobrar un sou com
artista i, a més, tenir una dotació econòmica
per poder dur a terme la producció.
Pel que fa la part tècnica, podem parlar
de que al teatre no hi ha un fosc total i
potser no és el lloc més adient per fer
una residència tècnica. Seria ideal tenir
un acompanyament tècnic. De la mateixa
manera que estem molt agraïdes de
l’acompanyament en producció, gestió,
comunicació, etc. és veritat que estaria bé
poder consultar a nivell tècnic dificultats
que sorgeixin a mesura que avança la
residència. Entenem, per això, el cost que
suposa i que ja teniu un tècnic a sou.
En tot cas, totes les necessitats que podíem
tenir van ser dites i escrites a la trobada de
companyies i ja esteu treballant per poderles dur a terme.
LAS PELIPOLACAS, CON AMOR.
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despertalab estrena a sala atrium
Los Escultores del Aire van començar el
2019 com a companyia adjunta a la Nau,
és a dir, aquelles companyies que havien
passat pel nostre espai i amb qui voliem
continuar vinculats d'alguna manera, per
continuar-hi treballant, generant comunitat i
sinergies amb nosaltres.
Una de les primers oportunitats va ser
estrenar dues obres a Sala Atrium, per
acabar de completar el Cicle DespertaLab
amb una proposta internacional com la
seva.

escultores del aire

nauivanow

obres presentades
La Leyenda del Fauno y el viaje

De Los Escultores del Aire
Direcció i interpretació: Mai Rojas
Veu en Off: Ignasi Campmany
Vestuari: Marta Porta i María Velásquez
Vídeo: 3elemments
Producció: Me Entertainment and Arts SL
Disseny d’ il·luminació: Andrés Velázquez
Fotografia: José Ángel Ribas i Daniel
Bernal

Després de viatjar de forma conjunta amb
nosaltres a Costa Rica van acabar l'any
esdevenint companyia resident, en una
nova organització de les companyies que
hem fet des de la Nau.

Maquillatge abans de fer funció a Sala Atrium.

memòria 2019

Gravació d'un assaig a la Nau Ivanow.

La Caja

De Los Escultores del Aire
Repartiment: Mai Rojas, Adán Aguilar,
Marc Lorenzo, Raffaella Crapio
Música en directe i composició: Matías
Muñoz y Edurne Arizu
Direcció: Mai Rojas
Adjunt de direcció: Andrés Velásquez
Tècnic de llums i so: Roger Casanovas
Disseny d’il·luminació: Pati Cortés
Disseny escenografia i vestuari: Sarah
Bernardy
Producció: ME Entertainment and Arts SL
Fotografia: Stela Salinas

Pasi general de l'obra La Caja, a Sala Atrium.
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Assajos de l'obra Mateix dia. Mateixa hora. Mateix lloc
a l'espai d'assaig de la Nau.

nauivanow

procés de residència

ser companyia resident

L'any 2019 ha estat marcat per la baixa de
maternitat de la Lali Álvarez, directora de
la companyia. A principis de setembre va
començar el projecte Mateix dia. Mateixa
hora. Mateix lloc, que va fer el procés de
residència a la Nau Ivanow i l'estrena al
Teatre Nacional.

L'estat mental de tenir una casa com a
artista, el sentiment de professionalització.
Un espai de treball. Suport. Un entorn
agradable de treball. La Nau és molt
agradable en tots els sentits, acollidora.
Plena de llum i vitalitat. Això se'ns
encomana.

Aquesta obra ha estat el punt de tornada
per engegar la maquinària de la producció i
consolidar la companyia Hui Basa.

L'encoratjament que sentim els artistes
es molt positiu, el "no judici" cap al nostre
treball, la llibertat artística.

Pasi general a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya.
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col·lectiu vvaa

procés de residència
Estem molt contents del tracte rebut des
de la Nau, ens falta concretar més la
nostra feina a mig i llarg termini, però tenim
moltes ganes de poder-ho fer.
Valorem positivament que ens demanin
concretar i fer plannings a mig i llarg
termini. Però també voldriem que ens
marquessin reunions cada X temps per
veure com se'ns pot ajudar a aconseguir
residències internacionals, etc. Que no
depengui només de nosaltres sinó també
de la Nau el fet d'exportar el nostre talent.

memòria 2019
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ser companyia resident
Una gran oportunitat per poder crear,
llibertat a l'hora de tenir espais adecuats
per reunir-nos, una oportunitat també
de conèixer altra gent, és realment molt
interessant per nosaltres i ens sap greu no
poder-ho aprofitar tant com voldríem.

Assaig de Els Malnascuts a la Nau, un projecte del
col·lectiu VVAA destinat a joves d'entre 18 i 30 anys que
vulguin experimentar i fer creació teatral.

El primer dia que reviem als VVAA coincidia amb Sant
Jordi, per això els hi vam regalar una rosa a tots.

Entrevista al teatre de la Nau sobre l'obra This is real
love, que al 2019 van recuperar al Teatre Lliure de
Montjuic. A sota, foto d'equip en l'última funció al Lliure.
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procés de residència
Han estat ben diferents perquè han sigut
tres projectes diferents, amb equips
diferents.
El més llarg ha estat Protocolos de acción
frente a lo desconocido. Per qüestions
laborals ha sigut una mena de puzzle que
la Nau ens ha facilitat molt poder-hi fer part
del procés.
Assaig a la Nau de ILLUD MYSTICUM #SR, obra que es
va estrenar a la Sala Hiroshima de Barcelona.

Assajos a la Nau Ivanow de Protocolos de acción frente
a lo desconocido, estrenat al Festival TNT de Terrassa.

D'alguna manera, ens doneu una feina
feta, que potser és la més complicada, i
com a companyia sense gaires recursos,
això ens permet centrar-nos en altres
aspectes i tenir una preocupació menys.

ser companyia resident
Suposa poder centrar energies cap a allò
artístic, perquè d'alguna manera, la feina
de producció està gairebé solventada. Això
aporta pau i estabilitat, molt necessàries en
tot aquest món precari del qual la nostra
companyia forma part. Suposa afrontar els
processos artístics amb totes les nostres
capacitats, perquè treballes en un lloc
acollidor, càlid, propens a que la creativitat
floreixi i amb un equip humà proper i
disponible. Suposo crear amb molt plaer.

Ha estat un any mogudet per la Fundación
Agrupación Colectiva, perquè ha tingut
varies estrenes (la vida a vegades
t'ajunta la feina i d'altres te la dilata) i
poder comptar amb aquesta casa, aquest
campament base és una tranquil·litat a
nivell producció.

Un moment de l'obra Livalone, projecte que va formar
part del planter de FiraTàrrega. Es va estrenar gràcies al
Suport a la Creació d'aquest mercat internacional.

És una llàstima parlar de preocupació, però
sense diners els maldecaps són constants.
I tenir una casa, fa que els maldecaps
disminueixin i puguem concentrar energies
i esforços. A més, ens permet entrar en
contacte amb altres companyies i artistes i
això nodreix les dinàmiques i el fet artístic.
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procés de residència
La Nau Ivanow ha sigut casa i un lloc
on créixer i poder desenvoluoar els
primers muntatges que després ens han
permès fer el salt a produccions amb més
pressupost.

ser companyia resident

Foto promocional dels 5 anys i els 3 Shakespeares que
van recuperar al Teatre Akadèmia de Barcelona.

A nivell personal ens suposa tenir un espai
d'assaig i un suport de l'equip humà que hi
ha al darrere. Sense haver de patir per la
llargada dels nostres processos de creació.
A nivell professional ser companyia
resident ens ha obert moltes portes,
una d'elles ha estat el Creative Lenses,
que ens va portar a Europa. També
l'experiència de Xile el 2018 o l'oportunitat
d'engegar projectes conjunts amb la Nau
Ivanow com Escena Germinal.
Gràcies a ser companyia resident hem
pogut participar de totes les activitats i
tallers que s'ofereixen i fer xarxa amb
altres companyies.
Amb Vaig ser Pròsper o recordant la Tempesta van fer la
primera mostra a la Nau Ivanow després de les reformes
fetes a l'edifici. També van aprofitar per celebrar el
cinquè aniversari.

És una garantia de rigor i seriositat quan
presentes un projecte i tens el coixí Ivanow
que et recolza.

Procés de creació fet a la Nau Ivanow de l'obra La
dona pantera, que es va poder veure durant el febrer a
l'Escenari Joan Brossa de Barcelona.
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procés de residència
Hay una palabra en boca de todos: "Casa".
En casa, cuidas y te sientes cuidado. Es
un lugar seguro, de refugio, de reflexión,
en donde preparas tu día a día... No
podríamos encontrar una mejor similitud
con la Nau Ivanow!
Destacar el aporte en nuestra gira
por America, con dos espectáculos y
workshops en Costa Rica, New York
y New Jersey. Estos espectáculos se
pudieron ver en Barcelona, dentro del Ciclo
DespertaLab. El inicio de una alianza con

vistas de continuidad entre nuestro Festival
Embrujarte en Costa Rica y el programa
Exit de La Nau. Y los innumerables
ensayos sin contador "ni marcar tarjeta" en
las maravillosas salas de la Nau.
Este año fue el inicio (y digo "inicio" por
que este fue el primer paso de un largo
y excitante camino) de nuestro proyecto
pedagógico Lab Project. También de dos
proyectos audiovisuales grabado en las
instalaciones de La Nau: Anticuerpos y
The Miners.

Foto davant el Thater Center de Jersey (NY)

ser companyia resident
Un privilegio y un titulo que llevamos
con orgullo. El gol de la temporada. La
tranquilidad del reposo en el regazo de tu
abuelo.
Agradecemos sobre todo la fé que tienen
en nuestro quehacer emprendedor y pro
activo. Entendiendo que nos acompañan,
pero no que han de hacer el trabajo por
nosotros... que nos amplifican, no que
nos operan... que asumen riesgos con
nosotros, no que desperdician recursos.

Assaig de La Leyenda del Fauno y el Viaje a la Nau
Ivanow. L'obra es va poder veure a Barcelona a la
Sala Atrium.

Pasi general de l'obra La Caja, que es va poder veure a
la Sala Atrium de Barcelona, amb qui fa més de 5 anys
que estem vinculats a través del Cicle DespertaLab.
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ser companyia resident
Tant a nivell personal com a nivell
professional es tradueix en estabilitat.
Sempre és important tenir un lloc que
considerem "casa", avui en dia, els
projectes conviuen entre ells i tenim unes
vides molt líquides, i aquesta liquidesa
també es percep a nivell professional, la
nostra manera de treballar és en periodes
intensius però espaiats en el temps. Per a
Hermanas Picohueso no té sentit tenir un
espai físic només per a nosaltres i només
per un projecte, sino que necessitem
moltes cases que puguin acollir els
diferents projectes que tenim en cada
moment del procés.

Assajant al terrat de la Nau Ivanow l'obra Gaza, un
encarrec de microteatre de UNRWA, l'agencia de les
Nacions Unides pels refugiats palestins.
Sessió de fotos del Jordi Buxó, que forma part del
coworking, durant el procés de creació d'Excalibur i
altres històries d'animals morts, un dels "premis" que
ofereix el Cicle Despert DespertaLab.

procés de residència

Hermanas Picohueso va recuperar, en una mostra a
la Nau, una antiga obra: Ningú no va als aniversaris a
l'estiu, que s'havia estrenat a Palma i vist a FiraTàrrega.

La companyia va viatjar a Costa Rica per iniciar un
procés de creació, anomenat Más o menos. Des de
la Nau els hi vam facilitar contactes d'allà com el del
Festival Embrujarte.

A nivell professional ens ha aportat unes
condicions que no havíem tingut mai,
això ha permès que féssim una immersió
absoluta en la creació. Aquest fet ha
comportat unes conseqüències molt
positives pel que fa a la professionalitat i
qualitat del nostre espectacle, però també
a nivell de companyia i a nivell personal ha
suposat un pas endavant, una solidificació
de la feina i la creació d'un projecte amb
objectius a llarg termini que abans no
estaven tant definits.
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memòria 2019

nauivanow

El nou projecte de la companyia Pelipolaca comença el 2020. Gràcies a la Nau Ivanow faran una residència de
creació a Xile, amb els amics de TeatroPuerto (La Serena). L'obra s'anomena Ellas comen.

ser companyia resident
Doncs tranquil·litat, en primer lloc. Saber
que tenim una casa, que hi ha algú que
vetlla per nosaltres i que ens cuida. A
nivell personal ens sentim molt estimades
i us ho agraïm.
A nivell professional significa una garantia
de poder crear sense la pressió de rebre
beques o subvencions, etc. És a dir,
podem ocupar-nos d'altres feines perquè
tenim resolt el tema del lloc d'assaig. I
amb tot el que vam parlar a la trobada de
companyies, sentim que també tenim un
soport administratiu/de gestoria que ens
ajuda a focalitzar en la part més artística.
Resumint, ens suposeu pau i amor.

Assajant a la Nau Ivanow l'obra Unheimlich.

procés de residència
Genial, hem pogut disposar de l'espai
sempre que ho hem necessitat, amb tot
l'equipament corresponent. Molt bona
comunicació entre la Nau Ivanow i la
companyia Pelipolaca. Cap queixa.

Moment de pausa d'Unheimlich, de la companyia
Pelipolaca & Les Desvestides. Van fer la part final del
procés de creació a la Nau Ivanow.
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Guadalajara

Santiago de Chile i
Serena

Diversos espais

L’Havana

Diversos espais

Barcelona

Liborno i Roma

Diversos espais

Mèxic

Xile

Costa Rica

Cuba

Espanya

Catalunya

Itàlia

Europa
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xarxes
Com sempre hem dit i defensat des de la
Nau Ivanow, avui dia, amb una societat
hiperconectada, si no estas en xarxa amb
d'altres no ets ningú.
Des de la Nau Ivanow, sempre hem cregut
que aquesta connexió havia de venir en
forma d'ona circular (aquella que es forma
quan tirem una pedra a un llac), o sigui, que
havíem de poder estar connectats en tots
els àmbits, des del més proper, el nostre
barri, fins al més llunyà, l'altre costat de
l'oceà.
Amb aquesta lògica la Nau, durant el 2019,
ha seguit connectada i participant de la
vida del barri de la Sagrera, compartint
amb altres entitats i associacions la vida del
mateix, enfortint i donant forma a trobades
regular amb els altres equipaments del
propi teixit associatiu. També a Barcelona,
formem part de la xarxa de fàbriques de
creació, on compartim amb els altres espais
debats i reflexions entorn la nostra ciutat.
Si ens fixem en un punt més enllà, a nivell
de País, a Catalunya, seguim amb les dues
xarxes que creiem que justament de la
seva diferència, fem millor virtut en ser-hi,
com poden ser ADETCA i Xarxaprod, una
molt més centrada en els espais d'exhibició
de les arts escèniques i l'altre promotora
d'un espai de debat, encontre i reflexió,
entorn els espais de creació i producció.

nauivanow
Aquí volem fer un èmfasi especial, ja que
justament al final d’aquest any, la Nau
Ivanow, ha estat escollida per presidir
Xarxaprod durant els propers 3 anys.
Pensem que justament ara, la nau esta
en un moment de maduresa que aquesta
responsabilitat, la pot assumir i liderar amb
molta energia i amb moltes ganes de seguir
fent d’aqueta xarxa, un espai de defensa i
pensament en el sector.
A nivell Espanyol, formem part de la Red de
Teatros Alternativos, on ocupem càrrecs
de sots president a la junta.
I, per últim, en aquest 2019 a nivell
internacional hem fet un salt endavant
molt important i hem tornat a sumar-nos
a una xarxa d’aires internacionals com és
l’IETM, un espai de trobada, reflexió i treball
entorn les arts escèniques on agents a títol
individual i organitzacions, volem compartir i
créixer plegats.
La importància de totes aquestes
connexions, com dèiem a l'apartat de
residències, és crear el marc ideal perquè
les companyies, creadores i d'altres agents,
trobin a la Nau, la seva referència per
poder transitar per tot aquest entramat
de connexions. Des de la Sagrera, estem
creant i teixint, xarxes, ponts i connexions,
amb molts països i institucions d'arreu del
món sencer.

Trobada de Xarxaprod a la Nau Ivanow

Presentació del nostre projecte a l'IETM
celebrat a Rijeka, a Croàcia.

23

la nau al món -

memòria 2019

on hem estat

nauivanow

itàlia
El primer viatge de l'any va ser al març,
a Itàlia. Allà vam poder visitar diversos
espais com el centro Jobel de Torricella
in Sabina, a la regió del Lacio o el Nuovo
Teatro delle Commedia de Livorno.
Va ser interessant per conèixer per primer
cop aquests espais i començar a posar
idees sobre la taula, plantejar intercanvis o
dissenyar projectes futurs.

xile
EL 2019 ha estat l'any de connexió
definitiva amb Xile. Després de la
residència de creació el 2018 amb Projecte
Ingenu enguany i hem estat presents en
el primer Congrés d’Innovació en Arts
Escèniques que es va celebrar al juny a La
Serena.
Un país on no només hi hem estat,
sinò que també hem rebut a l'espai
TeatroPuerto.

costa rica
Durant el novembre vam estar presents al
Festival Embrujarte (Escazu), un festival
de teatre comunitari on a més és va fer el
1r Congrés de Gestors i Actors Culturals
de Costa Rica.
Allà vam poder compartir i crear sinergies
amb altres espais com Brasil, Uruguai, Xile
i EUA, mirant de crear una xarxa on faciliti
aquest trànsit, l’intercanvi i les residències
de projectes escènics.
24
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mallorca
Vam acabar l'any participant en les
primeres Jornades de Producció i Creació
que va organitzar el Teatre Principal de
Palma.

valència

Unes jornades amb diversos espais de
creació, no només de les Illes Balears
sinò també d'Europa on les residències
eren, igual que a València, un dels eixos
principals de treball.

A València, vam participar a les Rutes
Internacionals de Graners de Creació.
Vam poder explicar el nostre projecte de
residència i el nostre espai.

ietm
Des del juliol del 2019 formem part
de l’IETM – International Network
for Contemporary Performing Arts
(Xarxa Internacional d’Arts Escèniques
Contemporànies).

Vam compartir taula amb espais com el
Marche Teatro (Itàlia), el Schloss Broellin
(Alemanya), el Reactor Cluj (Romania),
el Nuovo Teatro delle Commedie (Itàlia),
el TeatroPuerto (Xile) i el Eilertsen &
Granados (Noruega).

La primera trobada va ser a l'octubre a
Rijeka, a Croàcia, en l’encontre anual de
l’IETM. Allà vam poder explicar a Europa
qui som i què fem, però el més important
de tot, com ho fem.
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teatropuerto
El 2017 ens va visitar el Rodrigo
Zarricueta, per aprendre sobre la gestió del
nostre espai. Durant anys hem mantingut
el contacte fins que el juliol tot l'equip de
TeatroPuerto, espai teatral de La Serena,
va estar fent residència de gestió amb
nosaltres.
Aquest 2019 hem pogut firmar també un
conveni d'intercanvi entre els dos espais.

Tot i ser-hi pocs dies el Martin va participar en una
formació i en un esmorzar conjunt a la Nau.

martin de goycoechea
A finals d'octubre el vam rebre provinent
d'Argentina, un contacte amb qui vem
coincidir al Festival Embrujarte de Costa
Rica, on també imparteix tallers en la
companyia Nacional de Teatre d'aquest
país.
Tot i ser-hi pocs dies va poder organitzar
dos tallers internacionals, un d'entrenam
sobre la consciència de forma i un altre
sobre l'espai creatiu.

L'equip de TeatroPuerto i la Nau Ivanow vam passar un
cap de setmana a Can Serrat per analitzar els nostres
espais i programes i així aprendre i aprendre'ns entre
tots plegats. També hi va participar ParaiSu Rural.

pedro enrique villareal sosa
El 2018 vam obrir un pont amb Cuba i
amb l'arribada del Pedro vam completar
aquesta connexió amb l'illa del carib.
A la Nau hi va estat tot un mes en
residència, també va participar a l'encontre
d'Escena Germinal que es va fer a
Maçanet de Cabrenys i va tenir ocasió
d'organitzar un taller sobre memòria
genealògica dels migrants de parla
hispana que resideixen a Barcelona.
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teatro nómada i teatro estudio
La relació amb aquesta companyia
va nèixer quan van guanyar la Beca
DespertaLab internacional el 2017.

clara matas

Aquest 2019 han fet mostra a la Nau
Ivanow de l'obra guanyadora Juana Inés,
paráfrasis de sí misma, aprofitant una gira
per l'estat que havien aconseguit. També
vam organitzar un sopar amb l'Escola de
l'Espectador.

Ha treballat com a artista en la seva
primera etapa professional per després
dedicar-se a la producció i a la gestió
cultural. Recentment ha iniciat Téntol,
des d’on produeix, acompanya i gestiona
propostes artístiques i escèniques.

firatàrrega i mostra igualada
FiraTàrrega i la Mostra d'Igualada són
dels dels grans aparadors de l’actualitat
escènica i aquest 2019 han aterrat a la
Nau. A l’espai del coworking hi tenen
una oficina tècnica on reunir-se amb les
companyies i altre agents del sector a
Barcelona.

El 2019 ha estat el seu primer any de
coworking i ja hem pogut organitzar
algunes activitats de forma conjunta com la
fira professional del Festival RBLS.

Dos mercats teatrals, amb mirada
internacional, amb qui poc a poc anem
teixint complicitats.
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què és
El 2019 van tornar les Jornades EXIT,
un projecte propi sobre la sensibilització,
formació i treball, al voltant de la
internacionalització i la gestió cultural.

nauivanow
jornades exit
El 14 de març vam organitzar diverses
taules rodones durant tot un dia sencer, a
la Nau Ivanow.

La jornada va estar dedicada a la
mediació, als públics i la mobilitat,
des d’una perspectiva internacional.
Companyies i professionals ens van
acompanyar per debatre, reflexionar i
aprendre sobre com la gestió cultural entra
a l’escena.

La primera del matí va ser al voltant dels
públics. La Nau Ivanow es va omplir
per seguir les intervencions de Lara
Alonso de l’AsSocPerla, responsable
dels amics de la companyia Perla 29; el
Cesc Casadesús, del Festival Grec de
Barcelona, i Aitor Tejada, de El Pavón
Teatro Kamikaze de Madrid.

En aquestes Jornades també vam fer una
formació amb el projecte europeu Creative
Lenses, coordinat per Sandy Fitzgerald,
i vam aprofitar per celebrar els cinc anys
de la companyia resident Projecte Ingenu,
a qui els més de dos anys de residència a
la Nau li han servit per internacionalitzarse a països com Alemanya, Regne Unit,
Grècia o Xile.

Després d'un dinar conjunt a la terrassa,
ideal per compartir impressions, fer xarxa
i intercanviar alguns contactes, va ser
el torn de les dues taules de la tarda.
La primera va ser la de mediació. En
ella hi van participar el Lau Delgado, de
FiraTàrrega; l’Elisa Matallín, dels Graners
de Creació de València, i el Thomas
Louvat, de Vulnus arts vives i recerca.
L’última de les taules rodones va estar
dedicada a la internacionalització i les
experiències internacionals. En aquesta
taula hi van participar la Marta Oliveres,
de MOM & El Vivero; La Marta Barceló,
de C.IN.E Sineu de Mallorca; el Marc
Chornet, de Projecte Ingenu, companyia
resident a la Nau Ivanow, i Toni González,
d’Escena Internacional.

Per ordre, les taules sobre públics,
mediació i la mobilitat internacional.
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equip
Aquestes Jornades no haurien estat
el mateix sense un equip que ens va
acompanyar. La Margarida Troguet va ser
l'encarregada de moderar totes les taules
rodones, La Clara Asín Ferrer va ser la
relatora de la jornada i el Pedro Strukelj
va fer-ne una crònica il·lustrada d'on en va
sorgir un llibre que vam oferir als assistents
de les jornades.
També va comptar amb la gravació
d'Omen, projecte audiovisual dins el
coworking i les fotografies del Jordi Buxó,
que també forma part del coworking.

workshop exit

D'esquerra a dreta i de dalt a baix,
detall de la crònica il·lustrada, la moderadora
admirant els dibuixos de la crònica, punt de vista
des del tècnic i la relatoria en plena feina.

El 15 de març vam oferir la part més
formativa de les Jornades. Vam organitzar
un workshop, un taller amb un aliat
internacional: Creative Lenses. Els
participants, més de 20, van apendre
conceptes claus, exemples i pràctiques
de models de negoci en organitzacions
d’arts escèniques. Sandy Fitzgerald, el
tutor encarregat de dirigir el curs, va fer
un taller a través d’informació teòrica,
de presentacions, de pràctica d’estudis
de casos, de vídeos, de treball en grup
pràctic, d’exercicis, de reflexió personal i
d’exposició d’idees.
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què és
Escena Germinal és un espai impulsat per
la Nau Ivanow i Projecte Ingenu. Volem
potenciar l’encontre entre professionals
i posar en valor el procés de creació
escènica. Tenim el convenciment que el
slow theatre i la vivència creativa poden
ser un motor de progrés i d’intercanvi
artístic i vital. Aquesta és la tercera edició
d’una experiència que vol fomentar
situacions que puguin esdevenir germen.
Escena Germinal consta de tres grans
àmbits d’actuació: L'encontre com a
procés, un seminari que es fa en un espai
lluny de Barcelona; els col·loquis entre el
públic i professionals sobre una temàtica
concreta o d'actualitat; els entrenaments
actorals (bimensual) i encontres absurds
(mensual), dues formacions gratuites
on professionals i no professionals es
troben un espai d’intercanvi i manteniment
continu.

encontre com a procés
El tercer encontre d'Escena Germinal va ser
a Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà.
Cris Blanco va ser l'encarregada d'aquesta
formació on van investigar en l’error, la ficció
versus la realitat i la mentida en escena.

L'encontre es va fer entre el 2 i el 6
d'octubre i va comptar amb la col·laboració
de l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys,
que va cedir espais on fer la formació i
allotjar-se i el restaurant Can Tenli.
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entrenament actoral
Oferim un espai un dilluns cada dues
setmanes perquè de forma lliure,
autogestionada i gratuïta es puguin trobar
els professionals de les arts escèniques i
comparteixin tècniques d’entrenament.
Un espai obert als professionals residents
a la Nau Ivanow, a les companyies no
professionals o aquelles companyies i
professionals de les arts escèniques que
vulguin aprendre. El 2019 vam comptar
amb aquests professionals:
• Ivan Andrade, de The Amateurs
• Ilona Muñoz i Toni Mas, de Col·lectiu
Mut
• Míriam Marcet, de Voice Studio
• Francesca Ghiretti amb la Poética del
cuerpo
• Felipe Lagos i Daniela Molina, de
Lafamiliateatro

En aquest Encontre Absurd hi van participar els xilens
de Lafamíliateatro, que feien una mostra a la Nau.

encontre absurd
Diversos Entrenaments Actorals fets el 2019.

Es tracta d'un espai per a propiciar la unió
i l’encontre de professionals de les arts
escèniques. Coordinat pel dramaturg Jordi
Casado, l’Encontre Absurd vol generar,
a través de trobades mensuals, un espai
on explorar i posar en valor la creació i la
investigació escènica.
Dues hores on els intèrprets, la
dramaturgia, uns textos estranys s’uneixen
sota un objectiu comú: el joc.

Imatge del primer Encontre Absurd del 2019.

Aquests encontres son el tercer dimarts de
cada mes, al terrat de la Nau Ivanow (si fa
bon temps).
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emprenedoria
convocatòria
Propostes rebudes: 5

criteris de selecció
Al nostre espai hi conviuen companyies,
projectes, emprenedors i petites empreses
culturals en un únic espai, el coworking.
Amb la convocatòria d'emprenedoria
obrim l'espai de treball i d’intercanvi del
coworking a dos projectes culturals nous.

nauivanow
aboon teatre
La companyia Aboon Teatre, formada
per Eduardo Telletxea i Mei Samarra, ha
aprofitat l’espai i els recursos del coworking
per promocionar i distribuir l'espectacle
Baby Esferic, una obra dirigida a nadons
que explica l’origen del món.
Com a curiositat, la companyia ja va estar
a la Nau Ivanow el 2015, preparant l’obra
familiar Esferic, que anys més tard tindria
la seva versió per a públic més petit.

foradelugar
Aquesta companyia, que defineix el seu
teatre com a desubicat, ha estrenat a
FiraTàrrega The Half, una obra inspirada
en Canto cósmico, d’Ernesto Cardenal.
El primer projecte de Foradelugar, El rei
Gaspar, es va estrenar el 2014 també a
FiraTàrrega.
La companyia la lideren l'Arnau Vinós i
la Mònica Mar, la seva particularitat és la
fusió de l'escena catalana i mexicana.

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).

Primera trobada entre els seleccionats.

Detall de l'obra Baby Esferic.

Imatge de The Half, estrenada a FiraTàrrega.
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l'escola de l'espectador de la sagrera
“La experiencia va más allá de divertir
o entretener: si hoy pasamos la misma
escena tres veces es porque se debe hacer,
y la Escuela viene a ver este proceso. Es
una gran labor que se tiene que mantener”.
Ariadna F., directora d’Espai Liminal
“Un acte de generositat per part de les
companyies d’acceptar la nostra presència,
intrusos en el seu univers creatiu, i fer-nos
partícips de l’íntima recerca del personatge i
el seu entorn.” Genie G.

Reunió amb l'Escola de l'Espectador de la Sagrera i
la companyia, durant el procés de creació d'Excalibur
i altres històries d'animals morts, obra guanyadora del
Cicle DespertaLab 2019.

“L’objectiu final d’una obra de teatre és,
sens dubte, la seva posada en escena, però
és important no oblidar les moltes hores
d’assaig que hi ha al darrere, les converses,
les correccions i tots els esforços que cal
realitzar”. Jordi S.
Des del principi l’Escola de l’Espectador ens
han obert les portes, ens han fet partícips
del seu projecte i ens han escoltat cada dia.
Han tingut en compte les nostres opinions”.
Marie Carmen B.

l'Escola assisteix, amb total comoditat, a l'assaig obert
de L'amic retrobat, obra del Teatre de l'Aurora que es
va estrenar al Teatre Nacional de Catalunya.

Aquestes són algunes de les opinions i
escrits, que tant els participants de l’escola
de l’espectador o les pròpies companyies
que obren les portes dels seus assajos, ens
han fet arribar del que és per elles aquesta
experiència.

Amb l’Escola de l’Espectador de la Sagrera
volem trencar la barrera entre companyia
i públic amb l’objectiu de mostrar la feina
del procés creatiu, tota la cadena que h ha
darrera un projecte escènic.
Es vol donar a conèixer tota la feina que i
les persones que hi ha per a transformar
una idea en una obra acompanyant des d’un
inici la companyia per a sentir el projecte de
prop i entrar fins el cor del mateix.
Trenquem la gran barrera entre creació i
públic amb l’objectiu de viure el teatre més
enllà de la representació final, d’una manera
més familiar, creem un vincle més proper
per fer del teatre una escena quotidiana,
però poc a poc i com sempre diem, aquesta
“escola” ja no es conforma només amb venir
a la Nau, ja és un projecte nòmada, que
visita altres espais de creació de la ciutat,
Fires d’arreu de Catalunya o fins i tot és
capaç d’agafar carretera i manta i anar-se’n
fins Almagro a retrobar vells companys de
projecte.
Així doncs, ja no podem dir que és nomes
una escola d’espectadors, ara ja és un grup
nòmada apassionat per veure i conèixer el
teatre.
Us hi veniu?
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ciudades imposibles

museu de la ciutat imposible

La Nau Ivanow va abordar, amb tota la
comunitat del barri i altres professionals
de diversos àmbits, les eternes obres de
transformació entorn de l’eix ferroviari de
la Sagrera i tots els projectes descartats al
llarg dels anys.

Aprofitant la Festa Major d'hivern de la
Sagrera vam compartir l’investigació que
vam realitzar sobre com seria l’impacte
dels projectes urbanístics de la Sagrera si
s’haguessin realitzat, com la futura estació
de la Sagrera.

Vam promoure una residència
d’investigació amb el col·lectiu Ciudades
Imposibles i la col·laboració de El globus
vermell, projecte que forma part del
coworking, per analitzar aquesta realitat.

Van ser dies de recórrer la zona i treballar
amb la comunitat més pròxima. Amb tota
aquesta col·lecció fantasma composta per
plans, maquetes, vestigis arquitectònics
i urbanístics projectats vam crear una
col·lecció, un artefacte narratiu que vam
estrenar a la façana Nau Ivanow, en
un recorregut guiat per veure tots els
projectes.

A través de plànols, projectes urbanístics
i arquitectònics no realitzats i narracions
orals vam analitzar com ens afecten
aquestes absències, però també com
hauria canviat el barri, i com ens hauria
afectat, si els projectes s’haguessin
construït.
Ciudades Imposibles és una plataforma
mexicana, dirigida per Aristeo Mora,
que estudia i analitza la manera com
els projectes arquitectònics i urbanístics
inconclusos o fallits afecten diferents
ciutats al món. El projecte es desenvolupa
a partir de diferents pràctiques que tenen
la intenció d’investigar les possibilitats i
conseqüències dels futurs imaginats de les
nostres ciutats en el passat.
Preparant el Museu de la Ciutat Imposible de la Sagrera.
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Més enllà de les residències, oferim altres serveis a tots
els usuaris al llarg de la seva estada. Moltes vegades
venen determinats per les necessitats o demandes que
les mateixes companyies i usuaris ens fan.

Internacionalització

◄
Companyies
residents

programa
de residències

Escola del
Espectador

◄

Beca
DespertaLab

◄

Coworking
Escena
Germinal

NAU 027

Emprenedoria

◄

◄

Formació
serveis i
projectes

◄

EXIT

Cessió
d’espais
Mostres
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quanta gent som
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23.882 usuaris de 33.300 sessions, gairebé 14.000 més que el període del 2017

A la web, hem generat 38 notícies al voltant nostre, 3 més que l'any passat

7.589 persones els agrada la Nau, d'un total de 8.087 seguidors a Facebook

7.948 persones ens segueixen a Twitter, amb una mitjana de 600 impressions al dia

3.224 instagramers ens segueixen, hem guanyat més de 1.000 en un any!
Gravació de Betevé i visita als espais de la Nau.

16 nous vídeos a Vimeo, d'un total de 66 que tenim en aquesta plataforma

Tenim 90 seguidors en aquesta xarxa professional, 25 més que l'any passat

Tenim 4.993 subscriptors al butlletí mail i hem enviat 54 butlletins en tot el 2019

Notícia a TV3 sobre el Cicle DespertaLab.
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discurs de recollida del premi serra d'or
Benvolgudes autoritats, amics i companys.
Primer de tot felicitar als altres guanyadors i
agrair molt i molt especialment al jurat encarregat
d’atorgar els Premis Crítica «Serra d’Or» de
Teatre 2019, per haver-nos guardonat amb el de
Millor aportació.
Per un espai com nosaltres, on estem més
acostumats a donar premis o reconeixements als
altres, és tota una declaració d’intencions, aquest
premi, i fa molt més visible la feina que dia a dia
durant aquests 20 anys hem anat fent.
Avui, podria fer un discurs aprofitant aquest
altaveu on reivindiqués moltes coses, les quals
des de la nostre humil posició i esforç, crec que
ens han portat just fins aquest premi, grans
reptes que d’alguna manera, en el nostre dia a
dia, intentem canviar, millorar o defensar, com
per exemple, la precarització de les joves i no
tant joves companyies que acollim, acompanyem
i proporcionem eines per a que puguin tirar
endavant els seus projectes escènics.
Una altra, podria ser, la manca d’inversió en
creació, centrant-se molt sovint en producte final,
i no en un I+D escènic, on l’ecosistema creatiu
pugui treballar en la recerca sense malviure o
havent de pagar-se el poder fer-ho.
o una altra, la manca d’inversió en els espais com
la Nau, que acollim aquests projectes i que sovint

fa que no puguem oferir unes condicions dignes i
de qualitat a aquest ecosistema creatiu,
perquè com va dir Warren Bennis: "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".
Però bé, no ho faré, avui vull aprofitar aquest
altaveu per fer un gran reconeixement i sobretot,
sobretot, per donar les gràcies a tot l’equip
que durant 20 anys, ha fet això possible, però
especialment en els darrers 10 anys, on la Nau
Ivanow, s’ha convertit en allò que és avui dia.
Amb aquest premi, crec que es posa en relleu,
la feina que sempre hem fet des de darrera,
com una formiga, sense esperar res més, que
la satisfacció d’aquells que dia a dia omplen els
espais de la Nau.Un equip que sap multiplicar
cada euro per convertir-lo en 3, (com un dia, un
bon amic ens va dir).

dia, la rep, l’acompanya, i la fa sentir com a casa
seva, PERQUE sí, això és la Nau, una casa, una
casa de creadors d’arts escèniques on tothom es
co-responsable, on podem estar molt capficats
tots en la nostra feina, però que quan un fa una
pregunta, es genera un debat que pot durar
hores, i en el que també es convida a participar
a aquell que ha picat a la porta per demanar un
altaveu o un cable i es vol sumar al debat.
Sí, la Nau Ivanow, és justament això, un espai
on tothom troba el seu acompanyament i on un
gran equip de persones i professionals que han
estat o estan ara mateix darrera dels creadors,
fa possible que rebem un reconeixement per la
contribució al teatre,
i com sempre dic, si el Barça té la seva Masia, el
teatre català té la Nau Ivanow.

Un equip, que pel matí es reuneix amb
institucions i prepara projectes internacionals i
per la tarda, munta una barra i es posa a vendre
cerveses, o fa un batut de fruita fresca a les
companyies, amb les fruites que han sobrat d’una
trobada del dia anterior. Sí, un bon equip en cada
moment.
Un equip que quan arriba la companyia el primer

El premi físic davant la porta de la Nau Ivanow.
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equip de la fundació sagrera

voluntaris i agraïments

Patronat
Ester Nadal
José Manuel Gil
Agnela Domínguez
Gabriela Flores
Lluís Viu
Sergi Penedès
Carles Castells
Àngel Mestres

Voluntaris
Jordi Aragones
Francisco Jimenez

Personal
David Marin
Fernando González
Eugenia Ustrell
Roger Martrat
Aina Juanet
Victor Pamias
Xavier Calvet
Dolores Navarro

A les entitats del barri, per acollir els projectes
que desde la Nau intentem dur a terme amb i
en el barri.

Foto de l'equip abans del dinar de Nadal.

Agraïments
A l’Escola de l’Espectador de la Sagrera, per
la seva constància i per les ganes que ens
transmetren per conèixer de primera mà la
creació escènica actual.

Als equipaments de proximitat del nostre
entorn, per la seva visió territorial i les ganes
de fer coses plegades.
Al veinatge que sent curiositat pel que passa a
la Nau Ivanow, i ens pregunta, ens visita i ens
demostra tant afecte.

Per ordre, sopar amb els patrons, dinar d'hivern i
sopar amb l'Escola de l'Espectador i la companyia
mexicana Teatro Nómada i Teatro Estudio.

El Jordi Aragones ens dona un cop de mà amb el jardí.
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d'ara endevant
Parlar de futur sempre és complicat i més
en el món de la cultura, on la precarietat i
la incertesa econòmica són intrínsecs als
nostres projectes.
Malgrat tot això, des de la Nau podem dir
que amb petits alts i baixos de tresoreria,
mantenim una estabilitat que ens ha permès
en els darrers anys, donar impuls amb pas
ferm a projectes com la internacionalització,
la Beca, les residències, etc.
Però justament aquesta estabilitat que
tenim com a projecte i com equip, ens ha fet
plantejar que no podem ser co-responsables
de la precarització del sector, no podem,
nosaltres que rebem un alt percentatge de
diner públic, mirar cap a una altra banda
quan joves companyies passen dia a dia
pel nostre centre amb una nivell d’auto
explotació i precarietat, fruit d’un sistema
pervers i mal organitzat.
És just llavors en aquest àmbit que des de
la Nau mirem el futur amb ganes de ser
model, de ser un petit exemple de bones
pràctiques, de liderar un discurs on amb fets
com la contractació dels creadors i creadores
que acollim, que internacionalitzem o que
acompanyem, ajudin a veure que les coses
es poden fer millor si tots hi posem una mica
de la nostra part. Sabem que la situació

és precària, que els recursos molt limitats,
però el problema el tenim de base, nosaltres
que acollim projectes molt incipients, veiem
com les persones, surten ja dels espais
formatius pensant més en crear i en com fer
l’escenografia o la il·luminació, que no pas en
el pressupost de la producció, en si és podrà
o no contractar l’equip, si la inversió feta és
podrà recuperar, sí serà fàcil de moure el
projecte, etc.
Sabem que és molt important crear, sabem
que tenim un país amb gran capacitat per fer
projectes, però hem de tenir un país capaç
de tractar i veure els i les professional de les
arts escèniques i la cultura com autèntics
professionals que fan la seva feina igual que
qualsevol altra professional i que es mereix el
mateix tracta i condicions.
Així doncs des de la Nau, encarem el
2020 amb aquest repte de seguir cuidant,
acompanyant i professionalitzant les nostres
joves companyies oferint els pocs recursos
que tenim i les millors condicions que
puguem.
I com vam veure en una façana d’un teatre
de Dinamarca, potser ara és el moment de:

Stop Acting
Start Thinking
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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, 30
08027 - Barcelona
Tel. 93 340 74 68
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Hi ha dues maneres de ser creatiu
Un pot cantar i ballar
O un pot crear un ambient en el que
f loreixin els cantants i els ballarins
Warren Bennis

La casa de les residències d’arts escèniques
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