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Escena Germinal i Lab project de Los Escultores del Aire, a la
Nau Ivanow
original

De cara a l’estiu, la Nau Ivanow ens envia una nota amb el calendari dels seus cursos de
FORMACIÓ. Són aquests:
Arriba la quarta edició d’Escena Germinal amb un taller de creació escènica a partir de les
dinàmiques de treball de la companyia Pont Flotant. Germinal és un certamen impulsat per la
Nau Ivanow i Projecte Ingenu que vol potenciar l’encontre entre professionals i posar en valor
el procés de creació escènica. Aquesta edició serà a Maçanet de Cabrenys, de 26 al 29
d’octubre.
Enguany repetim l’estada a Maçanet de Cabrenys, a l’Alt Empordà, després de la bona
experiència de realitzar-hi l’Escena Germinal 2019.

En aquesta edició proposem un taller adreçat a professionals de la interpretació, direcció,
dansa i persones interessades en la creació escènica. Durant les sessions de treball tractarem
de posar en pràctica alguns dels mecanismes, dinàmiques i punts de vista de la companyia
davant la creació escènica.

Combinarem una part pràctica dirigida a la creació d’una proposta escènica col·lectiva amb
una part més reflexiva i teòrica on analitzarem els materials creats, el propi procés creatiu i els
dubtes i inquietuds que sorgeixin durant les sessions de treball.
Impartirà el taller Jesús Muñoz és Llicenciat en Art Dramàtic per l’Escola Superior d´Art
Dramàtic de València i diplomat pel Centre Artistique International de la Voix Roy Hart
(França). És membre fundador de Pont Flotant, junt a Àlex Cantó, Joan Collado i Pau Pons.
LAB PROJECT DE LOS ESCULTORES DEL AIRE

La companyia resident a la Nau Ivanow, Los Escultores del Aire, impartiran els tallers Lab
Project en format online i presencial. Lab Project és un espai d’entrenament i exploració sobre
les possibilitats de trobada i mestissatge entre el teatre físic i altres arts escèniques com
manipulació d’objectes, percussió corporal, dansa, mim, acrobàcia, etc.
LAB PROJECT ALQUIMIA: 25 i 26 de juliol de 10 a 16h a la Nau Ivanow

A partir de les experiències acumulades, Los Escultores del Aire transmetran als seus alumnes
la seva alquímia de creació i les eines necessàries perquè descobreixin les seves pròpies.
Estimula la ment, el cos i tradueix la teva creativitat en moviment durant 12 hores de treball
intensiu dividit en dues sessions de 6 hores diàries.
LAB PROJECT ONLINE: del 3 al 7 d’agost de 17 a 20h a través de Zoom

Los Escultores del Aire obren el seu espai virtual internacional en forma d’un laboratori en línia
de 15 hores dividides en 3 blocs. Cada bloc és una píndola pedagògica el contingut de la
qual abasta els pilars d’una partitura física: dramatúrgia, forma i ritme. Dit en altres paraules: la
història, la coreografia i la interpretació.
Ja us hi podeu inscriure, afanyeu-vos que les places són limitades!
Més informació a https://www.salabeckett.cat/#

