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Editorial
Editorial

Sempre és difícil començar l’editorial per a la memòria anual: s’ha de procurar dir tot
allò que ha passat durant l’any i al mateix temps deixar-hi un missatge que resumeixi
d’una manera curta i convincent allò que volem transmetre en les pàgines següents.
Posem-nos en la situació del 2020 i mirem de fer-ho d’una forma positiva i motivadora.
Si ja és sempre complicat, l’any de la covid-19 encara ens ho ha posat més difícil.
Malgrat tot, a les reunions de valoració de l’equip de la Nau Ivanow, la sensació ha
estat positiva. Tal com hem volgut plasmar en aquesta memòria, considerem que hem
sabut adaptar-nos, repensar els projectes, crear-ne de nous i, el més important, fer-ho
amb la vocació de servei públic que hem tingut sempre a la Nau.
Han estat moments d’escoltar molt, de cuidar-nos, d’acompanyar-nos i de deixarnos acompanyar, d’obrir les portes de la Nau a totes les companyies que ens ho han
demanat, d’hores i hores de reunions virtuals, de trobades per saber com estaven, què
necessitaven, en què podíem ajudar-les i com podíem adaptar els serveis a les seves
i a les nostres necessitats.
Creiem que aquest editorial també ha de servir per posar en valor el gran equip que
formem la Nau Ivanow. Gent apassionada, que mai deixa de pensar en com seguir
creixent i millorant un projecte que a poc a poc i amb una feina de formigueta s’ha
posicionat en el sector a tot arreu; que vol marcar unes línies de treball i de discurs que
pretenen, sobretot, explicar que sovint hi ha altres maneres de fer les coses, perquè
com fa poc sentíem en una trobada amb altres espais d’Europa “el com fem les coses
ve abans de quines coses fem”. I és així, i ara més que mai ens fem nostra aquesta
frase, perquè pensem que una de les coses que marca i representa la Nau Ivanow allà
on va és el com fem les coses.
Així que us convidem a llegir aquesta memòria d’un any tan atípic i a fer aquest
viatge pel dia a dia dels projectes que duem a terme en aquest espai de residències
internacionals que és la Nau Ivanow.
Ens hi acompanyeu?

5

Projecte
Projecte
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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 a la vegada ser 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.

7
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De fàbrica de pintures a fàbrica de possibilitats

A la fi dels anys seixanta, l’empresari Victor Ivanow Bauer va
construir al barri de la Sagrera la seu de la seva empresa de
pintures, Ivanow, SA, on es va mantenir fins als anys vuitanta.
L’edifici projectat per l’arquitecte Jordi Figueres Anmella va
ser inaugurat el 1968. El creixement del negoci i l’expansió
urbana de la ciutat de Barcelona van provocar el trasllat de
l’empresa a la Zona Franca i l’edifici va anar passant a mans
de diverses empreses tèxtils fins a quedar abandonat a finals
dels anys noranta. Va ser llavors, el 1997, quan el va adquirir
l’arquitecte Xavier Basiana i comença la Nau Ivanow com
a espai multidisciplinari. Des del 2006 està gestionat per la
Fundació Sagrera, que pren el relleu de l’Associació Cultural
La Nau Ivanow.
El 2010 l’equipament fa una aposta ferma per les arts escèniques
i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona compra
l’edifici per donar continuïtat al projecte, ara emmarcat dins el
programa Fàbriques de Creació.
El 2015 la Nau Ivanow comença un procés d’internacionalització
generador de vincles arreu del món i és la porta de sortida i
d’entrada de moltes iniciatives i companyies.
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Xavier Basiana compra l’antiga fàbrica
de pintures Ivanow, situada al barri
de la Sagrera de Barcelona
Constitució
de l’Associació Cultural
La Nau Ivanow
Important inversió privada
en la fàbrica
per ensorrada de la teulada
Constitució
de la Fundació Sagrera

El projecte creix
i es lloguen
les tres naus contigües
Del voluntariat a la professionalització
de la gestió: el projecte es defineix
com a espai de creació d’arts escèniques
L’edifici passa a ser
de titularitat municipal

Incorporació del projecte al programa
Fàbriques de Creació
de l’Ajuntament de Barcelona
La crisi econòmica
va obligar a prescindir
de les naus llogades
Aposta ferma
pel projecte
d’internacionalització
Primera de les quatre fases
de les obres de reforma
integral de l'edifici
Premi FAD Aplaudiment
Sebastià Gasch

Premi Crítica
Serra d’Or de Teatre

El projecte esdevé virtual
a causa de la pandèmia
per covid-19
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Procés de Creació

La Casa

de les

Residències
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OAC

Un espai flexible que generi la confiança i

panyament, d’assaig i error, d’investigació; un

el diàleg per poder tenir cura del procés de

refugi on les companyies que l’habiten poden

creadors i creadores i recollir, compartir i

trobar el caliu per treballar sense presses, amb

patrimonialitzar el coneixement que es genera

bones condicions, i que no se sentin només

a l’interior de les pràctiques artístiques.

OAC

La Nau Ivanow és un espai d’acollida, d’acom-

usuàries d’un espai, sinó habitants naturals.
És per això que amb el lema “La casa de les

que permeti treballar dignament creadors i

residències” volem fer palesa l’aposta clara i

creadores (recursos econòmics, amb honoraris

decidida pels processos que duem a terme des

per al procés de recerca) i d’un equip humà que

de la Nau Ivanow.

acompanyi en tots els àmbits, sense intervenir
en el procés creatiu.

Les residències són el nostre focus principal
de treball. Volem dignificar les condicions de

Ha de poder obrir i oferir espais de connexió

treball durant aquest procés de creació de les

i d’intercanvi que facilitin la continuïtat de les

companyies i els projectes d’emprenedoria,

trajectòries artístiques i, per això, ha de formar

acompanyant-los sempre i dotant-los dels

part d’una xarxa comunitària que inclogui

recursos necessaris que estan al nostre abast.

l’artista, el centre de creació i l’entorn.

I què és una residència per a nosaltres? Arran

La residència ha de ser accessible a través de

de les Jornades Internacionals EXIT 2017 va

diferents mecanismes de selecció, i ha d’estar

sorgir una definició de residència consensuada

basada en els temps de la creació, no de la

entre una trentena de professionals de la

producció.

Procés de Creació

Ha d’estar dotada d’una aportació econòmica

creació i de la gestió:
Una residència ha de ser un procés flexible
que es desenvolupi en un espai i un temps de
i adaptades a les necessitats específiques de
cada projecte acollit.
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

treball, que ofereixi les condicions adequades

OAC

La Casa de les Residències

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Procés de Creació

DespertaLab
DespertaLab
16

La Casa de les Residències

El jurat va estar format per Patricia Mendoza

voluntat de donar suport a la creació teatral

(programadora Sala Atrium), Gema Moraleda

més recent per contribuir a l’entrada de les

(crítica del blog Somnis de Teatre i el cultural

joves companyies a les xarxes professionals.

La Llança d’elnacional.cat), Gal·la Peire

Oferim un marc ideal per a la creació i el

(productora de la companyia Hermanas

desenvolupament d’un projecte escènic, a

Picohueso, companyia resident a la Nau

través d’una residència amb les condicions

Ivanow i guanyadora de l’edició 2019 de la Beca

necessàries per a la creació, la producció, la

DespertaLab), Daniela de Vecchi (directora de

comunicació i l’exhibició d’una obra teatral.

LAminimAL Teatre) i Aina Juanet (productora

OAC

El Cicle de creació escènica DespertaLab és la

Nau Ivanow).
importants que en la 2020 s'han millorat: s'han

Els projectes seleccionats van ser Bitch (de la

incrementat les condicions econòmiques

Fundación Mis Bragas) i Tiranes Banderes (de

per ajustar el premi a les necessitats de les

l’estudi LaSantísimaTrinidad), que gràcies a la

companyies amb la contractació d’un màxim

Beca passen a ser companyies residents a la

de cinc integrants de cada companyia durant

Nau Ivanow.

el procés. L’impacte econòmic del Cicle va ser
de més de 12.000 euros per companyia.

Procés de Creació

En l'edició 2019 es van introduir alguns canvis

Comparteixen les seves reflexions sobre com

Companyies Residents

ha estat per a elles l'any 2020.

Propostes rebudes = 61

La Casa de les Residències
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Cicle DespertaLab

Països presentats = 14 d’Europa i Amèrica Llatina

Procés de Creació

OAC

Fundación Mis Bragas
La companyia en l'any covid

Ser Companyia Resident

El 2020 ha sido un año lleno de oportunidades

La Nau Ivanow nos ha concedido un espacio,

y también de incertidumbre. Hemos tenido

no solamente físico, sino que nos ha brindado

que apelar a nuestra flexibilidad: proyectos

un lugar como compañía dentro de este

dilatados en el tiempo, pospuestos, encuentros

proyecto internacional. Nos ha proporcionado

virtuales, trabajo de preparación y de mesa.

acompañamiento, disponibilidad. Ha sido

Cada vez que nos hemos acercado al encuentro

acogida y seguimiento, chequeo de cómo

y al ensayo, las circunstancias nos han obligado

estábamos gestionando nuestro proyecto.

a actualizar nuestras necesidades. Hemos

El equipo nos ha dado constantemente la

encontrado maneras nuevas de aprovechar

oportunidad de pedir lo que necesitábamos

el tiempo y las herramientas que tenemos.

respondiendo rápida y cuidadosamente a

La situación nos ha llevado a pensar a largo

cada demanda y duda que pudiese surgir por

plazo, a cambiar el orden de las actividades y

el camino.

de los procesos, y a reflexionar sobre nuestro
proyecto y sobre nuestro equipo, integrando
la figura de producción, de la que ahora nos
parece absurdo haber prescindido.
Si la situación covid continúa, nos dedicaremos

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

a un proyecto de investigación que ha sido
becado por la Generalitat. El no poder
centrarnos en la creación ha dado lugar a otras
reflexiones y a descubrir una vía paralela a la
creación teatral: investigar sobre la pedagogía
y el acompañamiento de adolescentes en las
artes escénicas.
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La Casa de les Residències

OAC

LaSantísimaTrinidad
La companyia en l’any covid
El 2020 hem iniciat cinc activitats que han jugat
un paper essencial en el moment emergent

Procés de Creació

en què ens trobem i que ens han permès
anar absorbint el nou llenguatge escènic:
mentoratge amb Sandy Fitzgerald i Olivearte,
taller de professionalització amb l’artista Joan
Morey, mentoratge artístic amb Santiago
Sierra, residència artística a Cal Gras (Avinyó)
i una possible residència a l’espai del Konvent.
També hem participat en les Jornades EXIT
2020 i en el Simposi Internacional de la revista
Estudis Escènics titulat “Facin joc! Formats,
dispositius i aparells d’interacció (a l’escena

Tiranes Banderes.

Ser Companyia Resident

Les dificultats que ha comportat la covid en el

La Nau Ivanow ha estat per a nosaltres

terreny artístic dels mesos que ens precedeixen

un acompanyament immillorable, tant

ens han fet detectar una clara problemàtica

en la vessant humana com en l’artística i

pel que fa a l’exhibició i la reunió presencial

professional. El context d’enguany ha estat

de persones en un mateix espai. Per això ens

complicat i paralitzador, però la Nau ha estat

plantegem una transformació de la pràctica

present en tot moment i ha creat sinergies que

artística cap a nous formats com el videoart,

ens han ajudat i facilitat a seguir amb el treball

amb altres formats sobre la taula.

artístic i estructural de l’estudi de creació L∆ST.

L’any 2020, tot i el context pandèmic, ha estat

La Beca DespertaLab és l’obertura de portes

fructífer. El projecte de Tiranes Banderes s’ha

constant cap a la investigació artística, al

vist afectat de ple i encara no s’ha pogut

mateix temps que la professionalització en el

estrenar, però hem seguit treballant a L∆ST

sector. La Beca i la Nau Ivanow, sens dubte,

per reforçar la nostra estructura interna i

ens han proporcionat recursos per créixer

l’aprofundiment artístic. La Beca ens ha dut a

com a projecte empresarial i artístic, i ens ha

realitzar les mentories amb Santiago Sierra,

permès teixir complicitats amb les companyies

Sandy Fitzgerald i Olivarte. La residència

residents i en el terreny artístic que ens envolta.

artística a Cal Gras ha estat també resultat de

L’equip de la Nau mostra una preocupació real

la Beca, i ha suposat una confluència de treball

i això ha facilitat molt la construcció de l’estudi

i espai compartit molt valuós. De manera ferma

de creació emergent que som.

i clara agraïm molt la Beca DespertaLab, ja que
està significant un trampolí importantíssim per
a L∆ST.

La Casa de les Residències
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Cicle DespertaLab

servir com a laboratori escènic de la peça

Companyies Residents

relacional)” en format speed-dating i que va

OAC

La Casa de les Residències

Procés de Creació

Companyies
Les companyies residents han compartit amb nosaltres
les seves reflexions d’aquest 2020 i del que suposa per a
elles ser part de la Nau Ivanow. Aquí en podreu veure un
resum en què expliquen com ha estat l’any de la covid-19

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

i què els ha significat ser companyia resident de la Nau.

Residents
20

La Casa de les Residències

La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

Amb tot, aquest 2020 hem estat prou actius:

Aquest any no ens hem pogut relacionar tant

de l’activitat concretada, se n’ha dut a terme

amb la Nau de forma presencial, però el nivell

un 80% i la resta s’ha ajornat al 2021.

de comunicació a distància ha estat força
potent: ens ho posen tot molt fàcil i agradable.

De cara al 2021 nosaltres tirarem endavant. La

Nau Ivanow, what else?

covid ens fa modificar la nostra activitat i ens
la canvia en segons quin aspecte, però no en
l’essència. De fet, ja hem començat a maquinar

Procés de Creació

OAC

FAC

l’espectacle següent per als primers mesos de
2021 i caldrà coordinar moltes coses, inclosa,

La Casa
Companyies
de les Residències
residents
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

òbviament, l’organització amb la Nau Ivanow.

Procés de Creació

OAC

Hermanas Picohueso
La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

Aquest 2020 ha estat un any especial, com per

La confiança que ens vau fer després de guanyar

a tothom. Hem fet força activitats, però molt

DespertaLab2019 i ser companyia resident va

diferents de les que esperàvem.

donar l’estabilitat que necessitàvem: sentir que
tens un lloc que pots considerar casa on sempre

Havíem de fer gira d’Excalibur, projecte

seràs benvinguda. I no només en qüestions

guanyador del DespertaLab 2019, i donar

d’espai, sinó també en altres aspectes. El fet

una forta embranzida a la creació de P-ACTE

de saber que no hi ha proposta boja que no us

idiota. Al gener vam poder presentar Excalibur

puguem fer, o que no hi ha demanda massa

a MADferia i vam obrir algunes portes al

absurda per a vosaltres, dona molta confiança,

mercat nacional. Després d’una residència de

i aquesta confiança es nota en les companyies

P-ACTE idiota a la Nau, havíem d’iniciar gires,

i els seus projectes. Esperem aquest 2021

residències a Tàrrega i a Mallorca, i anada a

ens seguiu acompanyant tan bé com ho feu

Jalisco (Mèxic); FiraTàrrega havia de ser el lloc

sempre.

on presentar oficialment el projecte i després
una mini gira llatinoamericana d’Excalibur i
una estada a Xile al gener del 2021 amb gira
d’Excalibur i creació de P-ACTE idiota . Aquests
eren els nostres plans abans que esclatés la
Companyies Residents

crisi sanitària. Els vam haver de canviar tots.
Hem hagut de reinventar les estratègies i
també la manera d’aconseguir els objectius.
Però no ha estat un any perdut: hem tingut
temps d’ordenar el projecte i de replantejar
objectius.
Ara ens dediquem a la creació de l’espectacle
nou i a organitzar gires d’Excalibur. La bona
situació de la companyia és fruit dels anys de
feina i aprenentatge, però també dels inputs
rebuts des de fora. Un d’ells, i molt important,
és la Nau Ivanow: guanyar la Beca DespertaLab
2019 va donar a la companyia una embranzida

Cicle DespertaLab

decisiva.
Per al 2021, els plans ja estan adaptats a la
situació covid.
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La Casa de les Residències

La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

Hem estat centrats en la creació de l’espectacle

Des que som residents a la Nau Ivanow, ens hi

LIFE (de cómo los árboles nos salvaron la

hem sentit com a casa. Valorem especialment

vida), una coproducció amb el Festival Grec

l’acompanyament incondicional que la Nau

de Barcelona que s’havia d’estrenar al juliol

ens brinda en moments tan convulsos;

a l’Espai Lliure. El confinament no ho va

sentir que tenim un suport per tirar endavant

fer possible i vam fer una mostra work in

malgrat les adversitats ens dona seguretat i

progress al Jardí Botànic de Barcelona amb

estabilitat quan tot canvia d’un dia per l’altre.

el títol Caminant cap a LIFE. Amb aquesta

La disponibilitat de l’equip de la Nau per fer-

acció d’emergència, vam comprendre que

nos costat i d’espais per treballar ens ajuden

l’espectacle pot tenir un recorregut com a

a no sentir-nos tan perduts com l’època que

site-specific en espais oberts, una línia que

vivim.

Procés de Creació

OAC

Hui Basa

treballarem en el futur. El darrer trimestre ens
hem centrat en la versió de sala que estrenarem
al gener a l’Antic Teatre.
La nostra companyia s’ha vist sacsejada, com
tothom, per la situació de pandèmia i estem
en procés de redefinició. La idea és potenciar
la nostra vessant de treball en l’espai públic i
amb la comunitat.

La Casa
Companyies
de les Residències
residents
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

espais no convencionals, i treballs de creació

Procés de Creació

OAC

Los Escultores del Aire
La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

Si pudiéramos definir en una sola frase lo

La manera en que la Nau Ivanow nos acompaña

que para nosotros ha significado el 2020,

nos hace sentir muy arropados. El diálogo

sería: ¿Cómo transformar la dificultad en una

es fluido y cercano, lejos de una operativa

oportunidad? El año empezó con la compañía

burocrática. Siempre están en disposición de

en el momento más alto de alianzas en nuevos

ayudarnos a cubrir nuestras necesidades.

mercados y de objetivos, redefinidos con la
entrada de la pandemia. Para no salir del punto

Nuestro discurso siempre ha sido de elogio y

de mira del mercado tuvimos que subirnos al

admiración para el equipo y gestión de la Nau

online, un medio que desconocíamos y que

Ivanow. Deseamos que se den las condiciones

nos supuso un proceso de adaptación.

para poder poner en marcha un proyecto real
de embajaduría y seguir creando puentes entre

El largo periodo de “inactividad” sobre el

la Nau y nuestras redes, creyendo fuertemente

escenario ha significado grandes conquistas;

en las posibilidades exponenciales de la

en el podio, nuestro proyecto pedagógico para

sinergia.

acercar al público el teatro físico, a través de
nuestros espectáculos y también desde los
talleres de entrenamiento y creación.

Companyies Residents

El 2020 ha servido para crear nuestra web, abrir
Instagram, Vimeo y Spotify, crear material
de los talleres pedagógicos, participar en
festivales virtuales internacionales, coproducir
el espectáculo Balada para una noche de luna
llena, iniciar los ensayos de nuestro nuevo
espectáculo A skin poem for a cosy house
y grabar dos capítulos para la miniserie
documental La alquimia del movimiento de la
plataforma Lifemedia.
Sin embargo, esta pandemia también canceló
varios de nuestros proyectos: los estrenos
de A skin poem for a cosy house y El hombre
cabeza de globo; el Lab Project Maratón (12
horas ininterrumpidas de entrenamientos); la
Cicle DespertaLab

apertura del Lab Project Academy (proyecto
pedagógico presencial) y el espectáculo de
inauguración y diseño de la campaña de
televisión de las Fiestas de la Mercè.
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Companyies residents

OAC

Companyia Pelipolaca
A començament d’any vam estar un mes a

Quan el confinament va començar, es feia

Xile gràcies a la residència internacional de la

difícil projectar com seria fer teatre. Vèiem

Nau Ivanow. Això ens va donar molta energia i

l’activitat de la gent als balcons com un retaule

sobretot vam aprendre a treballar en col·lectiu.

i d’aquí vam extreure la idea de la temàtica

Tornant de Xile, sonen veus d’un virus que

de l’espectacle Intimitats Obertes: les vides

havia atacat la Xina de forma devastadora.

íntimes i a l’hora quotidianes de les persones

Ellas comen, l’espectacle que vam començar

vistes de manera individual, però relacionades

a Xile, quedava enrere, tot i que més endavant

entre sí de forma visual i textual. Amb aquest

va tornar a estar present.

projecte hem guanyat la beca de l’OSIC per a la

Procés de Creació

La companyia en l’any covid

recerca i investigació en les arts. A partir d’això,
Una setmana abans de marxar a Xile, en Nico,

ens presentem a la convocatòria de residència

amb qui també treballem des de la companyia,

de companyies de FiraTàrrega i n’esperem la

em va explicar una idea escènica que va tenir

resposta.

feia 10 anys en acabar els estudis a l’Institut
del Teatre: crear un espectacle que passés dins

Mentre, seguirem treballant en l’espectacle i

els edificis, als balcons i a les terrasses, i que

farem un primer assaig obert amb el material

l’espectador el pogués veure des de fora i en la

de so (auriculars) en algun edifici accessible.

distància. Un espectacle perfecte per a l’època

El tipus d’espectacle que tenim entre mans

pandèmica.

pot funcionar en un moment pandèmic com
Companyies Residents

l’actual.

Ser Companyia Resident
L’acompanyament, com sempre, ha estat
impecable.
El que no ha pogut ser gaire constant ha estat

La Casa
Companyies
de les Residències
residents
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Cicle DespertaLab

la nostra presència a la Nau.

Procés de Creació

OAC

Projecte Ingenu
La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

El 2020 teníem previst estrenar dos espectacles:

La bona comunicació i acompanyament amb

El segon Diluvi, en ple procés d’assaig a la

la Nau han estat constants i molt propers, tant

Nau Ivanow quan va arribar la pandèmia, i La

de producció com de comunicació. Ho valorem

ruta de la palta, que no es va poder estrenar

molt positivament.

al Festival Grec, però que per sort ha pogut
prendre forma a final d’any dins del De Grec a

També volem agrair-vos la vostra perseverança

Grec, a més de funcions a Barcelona i gira per

durant el confinament, buscant espais de

Tarragona i València.

trobada, amb les companyies i diferents
agents vinculats amb la Nau, com els Meeting

Ens vam presentar a l’Art for Change de la

Breakfast o el nou format de les jornades

Fundació La Caixa amb el projecte RurArt, que

EXIT. Heu sabut estar molt presents i no heu

vol apropar la cultura i els nous llenguatges

desaparegut en un context on tot era incert i

artístics contemporanis a l’àmbit rural d’arreu

ningú sabia què fer.

del territori amb una peça que posi en diàleg
avis i àvies amb els seus nets i netes. La
resolució del premi no ha estat favorable, però
estem mirant de readaptar-lo.

Companyies Residents

Com a finalistes del premi BBVA de Teatre,
havíem de presentar l’espectacle Vaig ser
Pròsper a Valls, però un dels nostres intèrprets
va passar la covid en aquelles dates i va quedar
suspès. Per les circumstàncies actuals, som
finalistes de la propera edició.
El més immediat és l’estrena d’un nou
espectacle, amb dates ja tancades. Mentalment
sempre treballem en un marc ideal en què tot
es podrà dur a terme i si arribat el moment les

Cicle DespertaLab

circumstàncies canvien, ho adaptarem.
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Companyies residents

La companyia en l’any covid

Ser Companyia Resident

No vam poder realitzar un últim bolo de This

L’acompanyament de la Nau ha estat molt bo,

is real love per la covid, però sí que vam poder

com sempre. Quan ens ha calgut alguna cosa,

iniciar el procés de creació ARCAS 2020. La Nau

sempre heu estat allà per ajudar-nos i fer-nos-

Ivanow hi ha tingut un paper molt important,

ho més fàcil. Estem molt contents de formar

perquè hem utilitzat els seus espais i perquè

part de la família i de poder gaudir del vostre

ens va oferir l’oportunitat d’anar a Cal Gras,

acompanyament i les instal·lacions de la Nau

on vam començar aquest procés. També hem

Ivanow.

seguit amb el projecte Els Malnascuts.

Procés de Creació

OAC

VVAA

La pandèmia ens va agafar en procés de
creació, sempre més fàcil de gestionar que
una exhibició o gira. Si no podem estrenar el
que començarem a preparar el 2021, haurem

La Casa
Companyies
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residents
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Cicle DespertaLab

Companyies Residents

de replantejar-nos moltes coses.

Procés de Creació

OAC

Procés de
Creació
Recollim aquí tots els processos de creació

necessària i acabin fent una mostra al públic i

que s’han pogut realitzar a la Nau Ivanow,

professionals en sessions obertes durant tres

tant de les companyies residents com d’altres

o quatre dies.

projectes en creació.
En les mostres prioritzem l’objectiu que
Alguns d’aquests processos han continuat

programadores i programadors puguin veure

el seu treball després de fer una residència

aquest procés de creació i que, a la vegada,

tècnica, amb la intenció que els projectes

la companyia obtingui el material gràfic que li

s’acabin de vestir, les companyies puguin

servirà per elaborar el dossier de premsa.

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

elaborar tota la documentació gràfica

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12
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11. Fancy fence de Colectivo Enmedio

de novembre de 2019 a gener de 2020

setembre de 2020

02. Infanticida, adaptació de Marc Angelet

12. El peix que se’m menja la cama

de novembre de 2019 a gener de 2020

(a queixalades) de La Marrón

OAC

01. Vale Vale Vale d’Incautas Project

de setembre a octubre de 2020
03. Aquest vers és el present de Projecte Ingenu
de desembre de 2019 a març de 2020

13. La fàbrica fantàstica de Retrocontes
octubre 2020

de gener a març de 2020 i de

14. Heroïnes o res d’Iván Morales

setembre a octubre de 2020

octubre 2020

05. La espera de Teatro del Terror

15. Antrophos enamorat de L’Altreatre

de febrer a març de 2020

octubre 2020

06. Life, de cómo los árboles nos

16. Poder voler sortir de La decimonònica

salvaron la vida de Hui Basa

octubre 2020

Procés de Creació

04. Médium d’Omar Montes

de febrer a maig de 2020 i
17. Las bellacas de La Maièutica

d’octubre a desembre de 2020

d’octubre a desembre de 2020
18. FAM de Les Impuxibles

d’octubre a novembre de 2020

d’octubre a desembre de 2020

08. Els gossos Sala Trono i Festival Grec

19. Mivion de La conquesta del Pol Sud

d’agost a setembre de 2020

d’octubre a desembre de 2020

09. Club Venus

20. La ruta de la palta de Projecte Ingenu

setembre de 2020

d’octubre a desembre de 2020

10. Silver drops d’Anna Macau
setembre de 2020

13

14

15
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de febrer a març de 2020 i

Companyies Residents

07. Tránsitos

Cicle DespertaLab

Companyies Residents

Procés de Creació

OAC
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OAC

Des de la Nau Ivanow fa anys que treballem en
l’acompanyament de les companyies i artistes que
passen per aquí i els assessorem en la gestió dels seus
projectes, molt especialment en temes de producció,
administració i comunicació.
Procés de Creació

El 2019 ja vam voler anar més enllà i formalitzar aquests
acompanyaments i serveis d’assessoria amb el que
hem anomenat Oficina d’Acompanyament a la Creació,
una OAC particular, i que ha agafat embranzida. Aquest
2020, s’ha intensificat i li hem donat més protagonisme
amb una secció al web i oferint un espai continuat en el
temps, adaptat al format digital.

Qualsevol entitat, agrupació, companyia o

i les seves tasques. Detectem que moltes

artista independent, tant si treballa a la Nau

companyies no donen valor a aquest rol dins

Ivanow com a altres espais, pot recórrer als

la companyia fins que moltes vegades ja és

serveis de l’OAC per fer consultes de tot tipus,

massa tard i la feina es desborda.

tal com dèiem, a la gestió, la producció i la

Per aquest motiu, un dels objectius d'enguany

comunicació de les produccions que puguin

ha estat reforçar aquesta figura en les

estar duent a terme.

companyies i per això vam proposar col·laborar
amb la Xarxa de Productores de Catalunya

En les converses mantingudes hem pogut

(Xarxa de Professionals de la Producció d’Arts

observar que molts dels dubtes que ens

Escèniques) en la formació sobre producció

arriben fan referència a la figura de producció

que van engegar a final d’any.

Companyies Residents

que acostumen a estar vinculades sobretot,

Indicadors
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El 2020 hem assessorat 23 projectes diferents, en
sessions en línia d’entre 30 i 90 minuts, i en algun cas
s'han repetit les sessions una vegada el projecte havia
evolucionat per poder-ne fer el seguiment.

Produccions
El projecte ‘La ruta de la palta’
està impulsat per Nau Ivanow
i Projecte Ingenu.

Pròpies

La ruta de la palta
La Nau Ivanow fa temps que concentra els seus

Les tres potes del projecte van començar a parlar

esforços en la internacionalització de projectes

de la possibilitat de seguir la feina i liderar una

escènics independents i en experiències d’intercanvi

producció des del mateix moment en què es va

artístic. Cada experiència d’intercanvi solen ser

acabar la residència d’intercanvi. Així doncs, la

anys de contactes i treball previs, com va ser

Nau Ivanow, com a líder del projecte, es planteja la

amb Espacio Checoeslovaquia, un centre cultural

proposta com una experiència d’anada i tornada.

d’iniciativa privada amb principis fundacionals

L’anada ja es va produir (Santiago de Xile, maig-

molt similars a la Nau Ivanow, fins que el treball

juny 2018) i es va plantar la llavor d'una tornada en

es va sintetitzar en una experiència d’intercanvi

què l’equip xilè es desplaçaria a Barcelona per unir-

artístic entre maig i juny de 2018 a Santiago de Xile.

se a Projecte Ingenu i acabar l’experiència artística,
amb la qual cosa es tancaria un procés de creació.

La trobada, d’un mes de durada, estava liderada
artísticament per Projecte Ingenu acompanyats de

Inicialment, l’obra havia d’estrenar-se al mes de

cinc intèrprets xilens (actors, actrius, performers,

juliol dins el Festival Grec de Barcelona, però degut

ballarins i ballarines). L’acció va tenir el suport

a les restriccions per la covid-19 es va posposar fins

de l’ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) i del

al mes de desembre en el marc del De Grec a Grec.

Ministeri de Cultura.

Al mes d’octubre de 2020, es va iniciar el procés
de creació de La ruta de la palta a la Nau Ivanow

Les experiències d’intercanvi són essencials en una

amb els membres de la companyia Projecte Ingenu

societat culturalment madura per estimular un acte

i l’actor Cristian Chaparro, que va venir des de

creatiu més ric i complex, conscient de la varietat

Xile. L’obra es va estrenar el 4 de desembre a la

de mirades possibles. Són també necessàries per

Sala Trono de Tarragona i es va exhibir també a

possibilitar vies de producció internacionals, cada

l’Escenari Joan Brossa de Barcelona i a l’Espai

dia més imprescindibles per a la materialització

Inestable de València.

d’alguns projectes. Finalment, l’intercanvi també
pot beneficiar el públic si se l'involucra en
l’experiència.
L’obertura d’aquestes finestres d’oportunitats és
fruit d’un treball silenciós i constant. L’intercanvi en
si mateix ja és una finalitat. Si, a més, l’experiència
és satisfactòria i sòlida com per poder-se concretar
en una proposta de producció, l’esforç haurà valgut
doblement la pena.
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EXIT
EXIT

L'any 2020 ha tingut lloc una nova edició de les Jornades EXIT,
un espai per a la sensibilització, formació i treball al voltant
de la internacionalització i la gestió cultural per créixer amb
les companyies i establir el salt internacional com un dels
seus objectius de futur.
En el context de la pandèmia, les Jornades EXIT s'han
reinventat en un format en línia que, tot i limitar la trobada i
el contacte presencials, han permès arribar a persones de tot
el món, de més de 90 ciutats de nou països diferents. També
ha estat possible fer-ne dues edicions, una a la primavera i
una altra a la tardor.

Les primeres jornades, del 21 al 24 d'abril, en ple

la transformació estratègica dels projectes i

confinament, van consistir en unes formacions

organitzacions de les arts escèniques i la música.

dirigides a tot tipus de professionals per aprofundir
sobre producció, internacionalització, Model

La tercera càpsula va treballar en el Model Canvas,

Canvas i distribució. Professionals del sector van

plantejat per a projectes culturals, a càrrec de David

impartir quatre càpsules formatives gratuïtes, en

Ribes, comunicador, formador i consultor a Trànsit

sessions de tres hores i en directe a través de la

Projectes.

plataforma Zoom.
La quarta i última càpsula explicava com
La primera càpsula es va centrar en la figura de

internacionalitzar un projecte: presentant mercats

producció per afrontar la professionalització en la

i estratègies en les arts escèniques. A càrrec

creació escènica contemporània, i es van aportar

d’Iva Horvat, professora universitària, ballarina,

eines i claus de la producció escènica. Va anar a

coreògrafa i directora d’espectacles de dansa i

càrrec de Clara Matas, gestora cultural, productora

teatre, i Elise Garriga, matemàtica, productora i

d’arts escèniques i impulsora de Téntol; Gal·la Peire,

gestora cultural. Les dues són fundadores d’Art

membre de la companyia Hermanas Picohueso i

Republic, agència de distribució i desenvolupament

productora d’arts escèniques, i Ona Sallas, membre

d’estratègies en arts escèniques. El curs s’adreçava

de l’estudi de creació escènica LaSantísimaTrinidad.

a artistes, productors, mànagers i curadors en

L’objectiu de la sessió era comprendre perquè és

arts escèniques. Pretenia fer una introducció

imprescindible comptar amb la figura de producció

a la distribució d’arts escèniques en ambients

en un projecte escènic. Reflexions, problemàtiques,

internacionals i proporcionar informació sobre el

eines, tabús i etiquetes.

funcionament dels diferents mercats en el món.

La segona càpsula va plantejar les bases i els
recursos per al desenvolupament sostenible
en la mobilitat de les arts escèniques, a càrrec
de Toni González, consultor per a la mobilitat,
la internacionalització, el desenvolupament i
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Com a antecedent a les formacions, es va presentar

Les Jornades EXIT de tardor, el 9 i 10 de novembre,

Hilo Escénico, una conversa de gestió cultural

van voler afrontar i debatre un tema clau en

en arts escèniques per compartir experiències

l'actualitat del sector: les relacions de poder. Per

que vinculessin el fet escènic amb la comunitat,

això, les jornades, titulades "Desmuntant les

sorgida de la residència de gestió cultural que

relacions de poder a les arts escèniques" van

van realitzar a la Nau Ivanow Carlos A. Ibacache

reunir diversos professionals per conversar al

i Mauricio Antonio Ortiz, del Colectivo Palillos.

voltant d’aquesta temàtica en un programa format

Una iniciativa que va generar un espai virtual de

per quatre taules de debat, moderades per la

trobada i connexió entre Xile i Catalunya, a través

dramaturga Denise Duncan.

d’un intercanvi d’experiències entre diverses
persones vinculades de maneres diferents amb el

La primera taula reflexionava sobre l'escenari

món escènic.

general i l'estat de la qüestió, amb Magalí
Permanyer (Nus Cooperativa), Malcolm McCarthy

Les sessions van abordar les pràctiques escèniques

(Tinta Negra), Gràcia Camps i Roser Guasch (Dones

com a formes de participació cultural en infants i

a Escena).

joves.
La segona taula, titulada "La responsabilitat
En la primera sessió, des del rol d’artistes i

col·lectiva en la concepció dels projectes" estava

treballadors del sector, amb David Teixidó, Clara

liderada per Sílvia Sopale, Mireia Mora i David

Matas, Dayan Guerrero i Eduardo Luna.

Teixidó.

En la segona, des del rol de les famílies, els barris

L’endemà, la tercera taula va ser "Dinàmiques de

i l'entorn escolar, amb Evelyn Castro, Thomas

poder durant els processos creatius" amb Eric

Louvat, Carla Fontanella i Elizabeth Tapia.

Balbàs, VIDDA (David Priego) i Júlia Barceló.

En la tercera, des del rol de les polítiques culturals

Finalment, la quarta taula analitzava la “Resolució de

i els seus agents promotors, amb Margarida

conflictes en projectes d’arts escèniques (legalitat,

Troguet, María Rosa Cortés, Javier Ibacache i Rafa

protocols i manuals de bones pràctiques)” amb

Palomares.

Joana Badia (Nèmesi Advocades), Rocío Manzano
(Col·lectiu de Companyies independents), Iria Vives
(Quatre Cantonades) i Luiz Felipe (Tinta Negra).
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Xarxes
Com sempre hem dit i defensat
des de la Nau Ivanow, avui dia,
en una societat hiperconnectada,
si no estàs en xarxa amb d'altres,
no ets ningú.
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Xarxes

Des de la Nau, sempre hem considerat que aquesta

A escala estatal, formem part de la Red de Teatros

connexió havia de venir en forma d'ona circular (la

Alternativos, en la qual ocupem el càrrec de

que es forma quan llancem una pedra al llac, per

vicepresidència a la junta.

exemple). Per tant, havíem d'estar connectats en
tots els àmbits, des del més proper, el nostre barri,

I, per últim, en l'àmbit internacional, som membres

fins al més llunyà, l'altre costat de l'oceà.

de la xarxa internacional IETM - International
network for contemporary performing arts (Xarxa

Amb aquesta lògica, en aquest any 2020 tan insòlit

Internacional d’Arts Escèniques Contemporànies),

la Nau Ivanow ha seguit connectada i participant de

un espai de trobada, reflexió i treball al voltant de

la vida del barri de la Sagrera amb altres entitats i

les arts escèniques on agents a títol individual i

associacions, enfortint i donant forma a trobades

organitzacions volem compartir i créixer plegats.

regulars amb els altres equipaments del teixit

És de destacar la trobada virtual d’aquesta xarxa

associatiu. També a Barcelona, formem part de la

que la Nau va acollir, amb un enfocament cap a

xarxa de Fàbriques de Creació, on compartim amb

Llatinoamèrica, gràcies a les connexions que tenim

els altres espais debats i reflexions entorn la nostra

en aquesta àrea.

ciutat.
La importància de totes aquestes connexions,
Si mirem una mica més enllà, a Catalunya, seguim

com dèiem a l'apartat de residències, és la creació

amb les dues xarxes que creiem que, precisament

del marc ideal perquè les companyies, creadors i

per les seves diferències, és on hem d'estar:

creadores, i d'altres agents, trobin a la Nau Ivanow

ADETCA i Xarxaprod. La primera, centrada en

la seva referència per poder transitar per tot aquest

els espais d'exhibició de les arts escèniques; la

entramat de connexions. Des de la Sagrera, estem

segona, promotora d'un espai de debats, trobades

creant i teixint xarxes, ponts i connexions amb

i reflexions sobre els espais de creació i producció.

molts països i institucions d'arreu del món.

Des de finals del 2019 la Nau Ivanow presideix
Xarxaprod per un període de tres anys: considerem
que estem en un moment de maduresa en què
podem assumir i liderar aquesta responsabilitat
amb molta energia i amb moltes ganes de
seguir fent d’aquesta xarxa un espai de defensa i
pensament en el sector.
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Multi-location Plenary Meeting
d’IETM a Espanya
Un dels fets destacables del 2020 va ser l’encàrrec

La Nau va acollir la trobada d’Espanya en format

que IETM va fer a la Nau Ivanow d’organitzar una

virtual a través de la plataforma Zoom el dijous

trobada a l’Estat espanyol. Havia de dur-se a terme

1 d’octubre, en la qual vam proposar una taula

la primera setmana d’octubre de forma presencial,

dividida en dues parts. La primera, de debat

però l’enduriment de les mesures de mobilitat a

amb alguns centres, festivals i companyies, tant

causa de la covid-19 va fer que acabés sent virtual.

d’Espanya com d’Amèrica Llatina, on intercanviar
opinions i projectes que arran d’aquesta nova

La reunió plenària mundial de tardor d'IETM es

situació mundial s’hagin posat en marxa per

va adaptar a les circumstàncies i es va convertir

repensar la relació transoceànica i no perdre els

en Multi-location Plenary Meeting 2020, que es

vincles artístics.

va disseminar a més de vint ubicacions diferents
a tot el món els dies 1 i 2 d’octubre de 2020 i que

La segona part de la taula va posar l'èmfasi en RIEE

va combinar la participació en activitats en línia i

(Red Iberoamericana de Espacios Escénicos) com

presencials.

a model de col·laboració iberoamericana. Gràcies
a la virtualitat, s’està teixint una xarxa de sales,

L’objectiu de la trobada era reflexionar al voltant

projectes i professionals de la gestió cultural que

de la pregunta "què importa ara?", oferir un espai

ajudarà a obrir una porta entre Llatinoamèrica

de diàleg i escolta per obrir-nos al món, connectar-

i Europa; en aquest cas, la covid va ser una

nos en persona i reclamar col·lectivament el lloc

oportunitat per connectar encara més l’una i l’altra

fonamental que les arts escèniques tenen en el

de forma virtual. Ara cal reflexionar sobre com

disseny d’un futur millor.

aprofitar-ho tot per crear vincles de maneres més
sostenibles (mediambientals i econòmiques) que
ens permetin mantenir aquest contacte.

Jersey City
Theater Center
Una de les línies d’acompanyament de la Nau Ivanow

Durant aquest 2020 hem aprofitat les fluides

amb les companyies residents és ajudar-les en el seu

connexions virtuals per conèixer ambdós projectes

procés d’internacionalització, creant ponts i obrint

i començar a sembrar un camí plegats. Des del JCTC

portes per al seu creixement com a companyia.

ens van convidar a presentar el projecte de residències
en unes jornades en línia que van organitzar. A la

L’any 2019, la companyia Los Escultores del Aire va

vegada, van donar visibilitat a dues companyies

poder viatjar als Estats Units a fer una petita gira

residents, Projecte Ingenu i Los Escultores del Aire,

gràcies a l’Institut Ramon Llull i a la nostra línia

en un festival que combinava la presencialitat amb

d’internacionalització. Allà van poder actuar, entre

connexions virtuals, el 2020 Voices International

d’altres sales, al Jersey City Theater Center (JCTC), on

Theatre Festival. La Nau va participar en una de les

van adonar-se que hi havia molta afinitat entre aquest

taules de debat i en d’altres espais on es van presentar

espai i la Nau Ivanow.

les diferents línies de suport a les companyies.

Arran d’aquest viatge i fent d’ambaixadors de la Nau,

Creiem fermament que aquest ha estat només un

van generar un punt de trobada entre l’equip gestor

primer pas en el nou pont que tot just comencem a

de l’espai nord-americà i l’equip de la Nau Ivanow.

transitar de camí cap a l’Amèrica del Nord.

Aviat hi va haver molt bona entesa entre els dos
equips i molta voluntat de crear projectes de forma
conjunta, per tal que companyies d’allà i d’aquí es
poguessin moure per crear projectes de residències i
treballar amb altres companyies locals als dos costats
de l’Atlàntic.

Internacional
Si una cosa ens ha impossibilitat l’any 2020 ha estat poder-nos
moure amb total llibertat. Per aquest motiu, un dels principals
objectius de la Nau com és la internacionalització, que implica
mobilitat de les companyies i rebre a casa nostra companyies
d’arreu, ha vist gairebé interrompuda la possibilitat de dur-se
a terme.
Malgrat tot, ens alegrem d’haver pogut rebre dos projectes
xilens, la companyia Teatro del Terror i el Colectivo Palillos, i
La Confraternita del Chianti, de Milà. També, tot just començar
l’any, vam poder facilitar el desplaçament de la companyia
resident Pelipolaca a La Serena (Xile) per fer-hi una residència;
amics i amigues de TeatroPuerto les van rebre, com elles ens
expliquen, amb els braços oberts.
Ha estat un any complicat per a la internacionalització. Amb tot,
des de la Nau Ivanow i de forma virtual, hem seguit generant
ponts, creant aliances i programes futurs amb molts espais i
projectes de Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i Europa que,
tan bon punt sigui possible i segur, podrem posar en marxa
per continuar treballant per la internacionalització de les
nostres companyies.
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Internacional

Irene Vicente
Companyia Pelipolaca
La Serena - Xile

El mes de gener i la primera setmana de febrer del

companyia (Irene Vicente dirigeix, Carlota Grau i

2020, la Companyia Pelipolaca vam anar a Xile a fer

Gal·la Sabaté interpreten i Carmen Salinas ajuda

una residència de creació, gràcies al programa de

en la dramatúrgia) i aquesta jerarquia de rols es va

residències internacionals de la Nau Ivanow.

anar fonent i difuminant fins a la creació conjunta.

La Casona, centre de creació teatral de La Serena,

El nostre aprenentatge com a companyia ha estat

obria per primera vegada l’opció d’acollir artistes

el de no voler reproduir les mateixes jerarquies o

residents i oferir-los espais de creació i mostra,

formes de treball apreses, tot i tenir-ne la voluntat en

coincidint amb el seu final de curs d’estiu.

un principi. I aquesta decisió ve de la incomoditat,
de no saber-nos col·locar del tot en els rols inicials

Hi vam anar quatre membres de la companyia per

establerts.

desenvolupar una idea que encara no havíem posat
en pràctica: com el menjar forma part dels nostres

Pel que fa a la relació amb l’equip de La Casona, va

esdeveniments socials i quina relació hi establim.

ser excel·lent. Ens van acollir amb molta hospitalitat,
ens van guiar i acompanyar pels voltants de La

El luxe de ser els conillets d’Índies de La Casona

Serena i ens van incloure i fer partícips de tots els

va ser un aprenentatge en comú: ells sobre com

esdeveniments del festival que estava en marxa.

acollir residents i nosaltres sobre com ser residents
fora de casa nostra. Hi va haver totes les facilitats
del món, tant pel que fa a l’espai com a la mostra.
La relació entre nosaltres quatre va canviar del
tot, sobretot quant a la creació: vam arribar amb
una idea inicial de creació i funcionament de
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Chiara Boscaro &
Marco Di Stefano
La Confraternita del Chianti
Milà

Trabajar en la Nau Ivanow fue muy importante para

Gracias a ellos hemos recopilado mucho material

nuestro proyecto CITIES, basado en el estudio de

fundamental para nuestro proyecto que esperamos

las ciudades europeas. Vivir en Barcelona dos

poder estrenar cuando acabe la pandemia.

semanas de agosto en este tiempo de covid fue
interesante y nos enseñó cómo mirar la ciudad

Esta fue nuestra segunda residencia en la Nau y

desde otro punto de vista. Muy importante fue

podemos decir, sin duda, que la Nau Ivanow sigue

también el encuentro con el equipo de la Nau

siendo una etapa esencial en nuestro camino como

(David y Aina, los primeros) y con los artistas en

artistas de teatro.

residencia: LaSantísimaTrinidad, Mai Rojas de Los
Escultores del Aire y David Texidó de Hui Basa.
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Javier Ibarra Letelier
Teatro del Terror
Santiago de Xile

La companyia xilena Teatro del Terror va arribar a

L’equip de treball de la companyia el formen Nicolás

la Nau Ivanow el febrer del 2020 per realitzar-hi una

Pavéz, Soledad Cruz, Carol Henríquez (intèrprets),

residència artística d’un mes de durada. Teatro del

Iván Fernández (dramaturg) i Javier Ibarra Letelier

Terror és el nom amb què un grup divers d’artistes

(director)

es reuneix amb l’objectiu d’experimentar un nou
llenguatge de representació en el teatre xilè: el

Aquesta és la valoració que van fer de la seva

terror, amb poques investigacions i referències.

residencia a la Nau:
“En la Nau Ivanow hemos podido convivir

En la seva estada a la Nau, la companyia es va

durante un mes, donde además de trabajar en

plantejar, a partir del concepte de l’ominós de

torno a nuestros temas de investigación hemos

Sigmund Freud, què és el terror en el teatre, amb

podido reencontrarnos como grupo humano en

l’objectiu d’elaborar una definició que permetés

un espacio en base al diálogo, la confianza y el

aprofundir sobre l’estil de terror en la pràctica

respeto, aspectos fundamentales en el espacio

escènica. El treball final presenta una anàlisi

comunitario del teatro. La Nau cuenta con toda

completa del que van experimentar durant la

una infraestructura y administración ideal para la

residència, i exposen reflexions, trobades i

creación escénica.”

qüestionaments futurs. L’entrenament actoral obert
a professionals del sector que van dur a terme va
acabar amb l’estrena de la peça La Espera, que va
incloure un col·loqui postfunció amb membres de
l’Escola de l’Espectador.
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Residència
Les residències de gestió són un espai de reflexió i coneixement
mutu.
Busquem créixer amb l’experiència de professionals
promovent l’intercanvi de gestors culturals a través d'un procés
de residència entre diferents països. Amb aquest programa,
possibilitem la circulació de projectes culturals i la formació
d'una xarxa internacional de residències de professionals de
la gestió cultural.
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de Gestió

Colectivo Palillos
Nuestro paso por la Nau Ivanow ha significado una tremenda
oportunidad para proyectar nuestra labor como colectivo de
gestión cultural en Chile. La experiencia, a pesar del contexto
de pandemia, fue increíble; el proceso se vio enriquecido
gracias al tiempo y espacio que tuvimos para llevar a cabo
nuestro proyecto enfocado a las metodologías de gestión
cultural para las artes escénicas. Gracias a esta residencia,
pudimos articularnos con diversos agentes culturales y lograr
que éstos pudieran articularse entre sí.

La Nau Ivanow es un espacio que lo permite, nos da la
posibilidad de crear, reflexionar y encontrarnos con diversas
personas, valiosas por el trabajo que realizan y por la
disposición a la cooperación.
Estamos muy agradecidos por la oportunidad brindada, por
el apoyo constante de su equipo profesional y la colaboración
que tuvimos de quienes fueron parte del proyecto realizado.
!!Larga vida a la familia Ivanow!!
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VULNUS
VULNUS, Arts Vives i Recerca ha centrat la seva pràctica
artística durant el 2020 en el projecte internacional Llum
d’Emergència, amb les ciutats de Rennes, Brussel·les, Istanbul,
Milà i Lisboa. Es tracta d’un projecte de cooperació europeu
que reuneix un equip multidisciplinari format per ciutadans,
artistes, investigadors i càrrecs públics que comparen les
seves habilitats i experiències i es replantegen el tema de
l’acollida de migrants a Europa, seguint la publicació La
Enciclopedia de los Migrantes.

Estrenat en el marc del Festival Grec-Cicle Escenes Singulars,
ha fet diverses propostes per posar el centre en les persones
migrades, en la condició mateixa del migrant i en la possibilitat
d’habilitar un diàleg sobre aquests temes.
També s’ha dut a terme un exercici d’escriptura compartida
entre Mèxic i Espanya, en cocreació amb Mujeres en red,
territorios en movimiento i el Museo Migrante (MuMi) des de
Chiapas, que han participat a l’espectacle amb la dramatúrgia
i la producció de materials artístics (vídeos, cartes i postals
manuscrites).
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Proyecto Bitácora

Comunitat
Comunitat, ecosistema, ciutadania, col·laboracions… Són
alguns dels conceptes que engloben aquest apartat, un híbrid
de tots els agents en majúscules que configuren les connexions
de la Nau Ivanow. La nostra tasca és aconseguir que tant els
projectes vinculats estretament amb el barri de la Sagrera -el
cas de Ciudades Imposibles-, com l’obertura dels processos
de creació que duem a terme a la Nau -visibilitzats mitjançant
Bitácora-, es nodreixin del major nombre possible d’aquests
agents per enriquir uns i altres. Obrim les portes de l’espai a
través d’aquests dos projectes que tenen una clara vessant
de contacte amb el veïnat i també internacional. Cada any, la
nostra aposta és més ferma i els recursos disponibles més
adients per dur a terme projectes que arrelin al barri de la
Sagrera, a la vegada que creix la nostra necessitat de mostrar
molt més enllà de les nostres fronteres tots els processos de
Ciudades Imposibles

creació que es duen a terme portes endins.

Comunitat
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Ciudades Imposibles

Proyecto Bitácora

Ciudades

Imposibles
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Comunitat

Proyecto Bitácora

El projecte Ciudades Imposibles neix de la necessitat
de tractar, des de les memòries compartides amb
gent del barri i amb diversos professionals i de l’arxiu
documental generat, les eternes obres de la futura
estació intermodal de la Sagrera i de transformació de
l’eix ferroviari, així com tots els projectes de l’entorn
descartats al llarg dels anys.
El projecte unifica tres pals de paller essencials per als
quals treballa la Nau Ivanow, la internacionalització, les
residències i el treball amb el territori, amb la voluntat
de seguir aquesta mateixa direcció en projectes futurs.

La Compañía Opcional, de Mèxic, dirigida per l’arquitecte Aristeo Mora, ha
estat l’encarregada de liderar aquest projecte col·laboratiu amb El globus
vermell, els quals van dur a terme una investigació a través d’entrevistes al
veïnat del barri de la Sagrera. El resultat va ser, d'una banda, una plataforma
digital interactiva d’art en viu que és una guia per navegar a través de
diferents microexperiències de lectura, audició, visionat i interacció amb els
veïns i veïnes de la Sagrera. D'altra banda, la Compañía Opcional i El globus
Ciudades Imposibles

vermell van presentar una instal·lació museística al Museu Etnològic i de
Cultures del Món en la qual es despleguen continguts de la pàgina web i de
la investigació realitzada. La instal·lació està formada per un mòdul que el
visitant pot recórrer amb l’ajuda de diferents indicacions que li permetran
desplegar el llibre/museu de la ciutat impossible.
Aquest projecte s’emmarca dins el cicle Creació i Museus del Festival Grec
de Barcelona 2020.
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Ciudades Imposibles

Proyecto Bitácora

Proyecto

Bitácora

Comunitat

Proyecto Bitácora

En un any en què la presencialitat ha estat un fet puntual i
gairebé aïllat, un dels projectes que volíem seguir oferint
a la comunitat que envolta la Nau Ivanow era l’Escola
de l’Espectador. En aquesta situació de virtualitat
que ha provocat la covid-19, sabíem la dificultat que
suposaria poder mantenir l'Escola i no deixar el veïnat
de la Sagrera sense la possibilitat de continuar vivint els
assajos i els processos de creació que es duen a terme
dins la Nau.
Després de poder gaudir presencialment dels primers assajos de Tránsitos,
vam buscar la complicitat de les companyies residents Projecte Ingenu i
Hermanas Picohueso (van fer de conillets d'Índies) i vam posar en marxa una
nova etapa d’aquest projecte. Li donàvem un plus i el convertíem en un espai
on gent de tot el món -públic, amants de les arts escèniques, professionals
de la cultura, institucions- pogués entrar i, a través de les seves pantalles,
veure com treballa i crea una companyia. Així va néixer el Proyecto Bitácora.
Més enllà de mostrar assajos, el projecte vol oferir la possibilitat de conversar
amb les companyies en directe, de veure'n els assajos en streaming i de
poder-hi compartir comentaris i reflexions. Amb això, s'aconsegueix formar
part del treball i de la investigació teatral a través de les plataformes digitals

Ciudades Imposibles

abans que arribi als circuits d’exhibició, seguint tot el procés amb entrevistes,
reflexions i imatges que la companyia va penjant al web.
La primera experiència amb La ruta de la palta ha estat molt positiva i ens ha
deixat moltes coses boniques que ens fan veure aquest Proyecto Bitácora
com una gran eina de difusió del treball que fan les companyies a la Nau.
Al web de la Nau Ivanow es pot seguir el projecte i veure tota la informació
del que ja s’ha dut a terme.

53

Indicadors
Indicadors

Web
27.103

18.514

57.366

43

sessions

persones

visualitzacions

notícies

usuàries

de pàgines

generades

Facebook
7.759

8.583

273

persones els

persones

publicacions

agrada la pàgina

ens segueixen

Twitter
8.091

1.730

340

persones

seguint

tuits

ens segueixen

Instagram
4.471

1.200

989

763

135

persones

més

seguint

publicacions

publicacions

ens segueixen

que el 2019

en total

el 2020

Linkedin

Flickr

113

23

5

92

persones

més

àlbums

fotos

ens segueixen

que el 2019

des de nov 2020

des de nov 2020

Vimeo
34

1.101

642

vídeos

visites

espectadors

nous

únics

Mailchimp
31

4.768

3.871

butlletins enviats

contactes

subscripcions al

en tot el 2020

butlletí informatiu

Organigrama
Organigrama

Patronat

Agraïments

Àngel Mestres

A les entitats de la Sagrera, per acollir els projectes que des de la Nau

Agnela Domínguez

intentem dur a terme amb i en el barri.

Carles Castells
Ester Nadal (presidenta)

Als equipaments del nostre entorn, per la seva visió territorial, les ganes

Gabriela Flores

de treballar plegats i els esforços que han hagut de fer per continuar

José Manuel Gil

oferint serveis al nostre barri.

Lluís Viu
Sergi Penedès

Personal

Al veïnat, que sent curiositat pel que passa a la Nau Ivanow i ens pregunta,
ens visita i ens demostra tant d’afecte.
A l’Escola de l’Espectador de la Sagrera, per la seva constància i per les

Eugènia Ustrell

ganes que ens transmeten de conèixer de primera mà la creació escènica

David Marin

actual i el que fem a la Nau.

Fernando González
Xavier Calvet
Roger Martrat
Víctor Pamias
Aina Juanet
Laia Ruiz
Milagros Domínguez

Personal activitats
Carlos Martínez-Peñalver
Fernando Gómez
Laia Andreu
Marcel Lacorte

Voluntaris
Jordi Aragonès
Francisco Jiménez
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Futur
Futur

Sabem que tant el 2021 com els anys que vindran no seran fàcils; de ben segur,
arrossegarem les incerteses que van sobrevenir un cop començat el 2020 i que ho
van capgirar tot, i les dificultats d’un sector cultural fràgil i sempre a la corda fluixa
com és el nostre no plantegen el millor escenari per afrontar-ho.
Malgrat tot, i retornant a les paraules de l’editorial d’aquesta memòria, la manera
com farem les coses haurà de venir, encara més, abans de quines coses farem.
L’any que començarà aviat en farà deu que la Nau Ivanow és dins el projecte Fàbriques
de Creació de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest temps, han estat molts els
moments en què hem lluitat i demanat una millora important a les instal·lacions
de l’antiga fàbrica de pintures que habitem. Sentim que per poder oferir serveis i
condicions millors als i les professionals que dia a dia ocupen els espais d’assaig,
el teatre, el coworking, és molt necessari poder fer realitat la segona fase de les
obres, aturada ara fa dos anys. Les institucions ens demanen sovint indicadors
quantitatius, i està bé que ho facin, però no ens cansarem de repetir que projectes
com el nostre no es poden mesurar amb xifres: la qualitat dels serveis, dels espais,
de l’acompanyament i dels projectes que fem va molt més enllà dels números o
de la quantitat d’entrades, i de poder fer que els indicadors de qualitat dels espais
estiguin a l’alçada dels projectes que oferim. No hi hauria millor regal d’aniversari
per celebrar aquests deu anys que igualar les inversions que s’han fet en moltes
altres Fàbriques de Creació i que sigui en les que encara no les hem rebut.
Així doncs, en un moment en què ja mirem cap als 25 anys de la Nau, demanen a
les institucions que posin en valor de veritat els comentaris i les felicitacions que
sovint ens transmeten, i que agraïm de debò, i encarin per fi aquesta segona fase de
reformes per preparar la Nau Ivanow per a una nova dècada de servei a la creació
d’aquest país.
Ens ajudeu a fer-ho realitat?
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“No sé si la Nau Ivanow tiene idea de la tremenda red
de apoyo que está generando a nivel internacional.
Estamos conectadxs, compartimos conocimiento y
eso nos da fuerza y esperanza.”
Bruno, Mèxic
“Gracias a la Nau y a todos por compartir saber,
experiencia y profesionalidad. Para mí ha sido una
sorpresa conoceros. ¡Hasta pronto!”
Vanesa, Mallorca
“Nau Ivanow: muchas gracias por estos espacios
tan importantes para el crecimiento colectivo y en
especial el de las artes teatrales. Y por compartirnos
sus experiencias para tener una idea más clara de
cómo poder avanzar sin que la crisis sanitaria o lo
que tengamos a nuestro alrededor nos limite.”
Rebeca, Costa Rica
“Ha sido genial, me va a explotar la cabeza con
tanto conocimiento para digerir. ¡¡Muchas gracias
por esta iniciativa!! Ya soy fan vuestra.”
Cris, Sabadell
“¡¡BRUTAL!! Me han dado ánimos. ¡Seguimos firmes!”
Clara, Barcelona
“Gracias por todo este magnífico ágora virtual
desde el confinamiento.”
Álvaro, Granada

Agraïments d’algunes de les persones assistents a les Jornades EXIT 2020
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