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A L’ESPAI ESCÈNIC TÍSNER

la 8a Mostra laboratori tísner presenta sis dels projectes desenvolupats durant el vuitè any de 
funcionament del Laboratori d’Arts Escèniques Tísner.
El Laboratori Tísner és un espai de suport que s’ofereix als creadors en l’àmbit de les arts escè-
niques per a desenvolupar els seus projectes artístics, iniciatives que arrisquin en la producció, 
en la investigació artística i en la creació contemporània.
Espectacles gratuïts. Cal recollir entrada.
les entrades es podran reservar telefònicament al 93 324 83 50 a partir del dia 25 de setembre 
i passar a recollir-les a partir d’una hora abans de l’inici de cada funció. Es prega puntualitat. No 
es permetrà l’accés un cop iniciat l’espectacle.
Aforament limitat

PetitesALES

Del 4 al 19 d’octubre

senén escoda
www.senenescoda.com 
Exposició fotogràfica

Barcelona amaga petites sales on el progra-
ma artístic s’allunya de les grans produccions 
al més pur estil comercial. Han de treballar 
amb un pressupost inferior, són escenaris de 

creació i ofereixen a l’espectador, un punt de 
vista privilegiat. L’actriu i/o l’actor té a tocar un 
públic exigent, entregat, conscient, que forma 
part d’aquell petit projecte.

8a MOSTRA 
LABORATORI 
TÍSNER

Centre Cívic Cotxeres Borrell

Del 4 al 6 d’octubre de 2013

Metro › L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus › 20, 24, 64, 57, 157
nit Bus › n0 i n6

www.cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8 / 08015 Barcelona
informacio@cotxeresborrell.net
Tel. 93 324 83 50 / Fax 93 324 83 51
Wi-Fi ciutadà
Equipament sense barreres  
arquitectòniques

De dilluns a divendres de 9 a 22 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

Punt d’informació:
Informació general del centre, dels  
recursos del Districte i de la ciutat.  
De dilluns a divendres de 10 a 21 h
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INAUGURACIÓ DE LA MOSTRA

Divendres 4 d’octubre a les 19 h 
Acte obert

Amb la presència de les companyies, projecció del reportatge d’Abel Cunillera sobre la 8a Mos-
tra i inauguració de l’exposició fotogràfica “PetitesALES” de Senén Escoda.
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ROJO O NEGRO 
PERIFéRICoS PEREgRINoS & 
PLATAFoRMA L’ESPECÍFICA

Diumenge 6 d’octubre a les 18 h 
Durada: 90 minuts 
teatre interactiu

Actors: Òscar Bosch, Neus Suñé, Carlos 
Conde, Valentina Calandriello, Nicolás Rivero, 
Alicia gonzález Laá, Eduardo Telletxea, 
Maria Aragó, Joaquin Daniel i Maribel Ibarz
Dramaturgs: Albert Tola, Blanca Bardagil, Eva 
Hibernia, guillem Clua, Jordi Diamant, Jordi 

oriol, Laia Martí, Laura Freijo, Lluïsa Cunillé, 
Marc Rosich, Steven Forti i Victoria Szpunberg
Música en directe: Artista invitado
Disseny gràfic: Fausto Ansaldi
Creació i direcció: Nicolás Rivero

Una nova forma de fer Teatre, doncs cada 
instant és únic, irrepetible i intransferible. 
El joc i l’atzar com a punt de partida. 

El risc com a condiment explosiu. Dotze 
obres curtes de dramaturgs locals seran la 
base per descobrir un sense fi d’històries.

AL VOSTRE GUST 
lA BlAvA

Divendres 4 d’octubre a les 22 h 
Durada: 100 minuts 
Comèdia

Dramatúrgia i direcció: Màrius Hernández
Actors: Laura Carbonell, Joel Duràn, 
georgina Espinosa, Ximena gajardo, gabi 
Jiménez, Xavier Juclà, Àlex Martínez, Marta 
Mir, Rubén Pérez, Nicolàs Queraltó, Jordi Ra, 
Laura Ramis, georgina Saez i Xavi Soler
Amb la col·laboració de: gal Soler 
Música original: Josep Palau

Coreografia: oscar Pérez i Naya Mozón
Vestuari: georgina Espinosa
Atrezzo: Joel Duràn
gravació veu: Idea Sonora
Disseny gràfic: Àlex Martínez
Professora cant: Rosa Maria Conesa
Agraïments: Col·legi de Teatre i Pep Aguiló

el constant joc teatral proposat per William 
Shakespere ens endinsa en un joc inter-
pretatiu complex i divertit, on el gran tema 
és l’amor, amb humor i un missatge positiu. 
Frederic ha usurpat el poder i bandejat al seu 
germà gran, el Duc. La seva filla, Rosalina, 
ha tingut el permís de viure a la cort amb la 

seva cosina Cèlia, filla única de Frederic, fins 
que aquest té sospites de traïció per part de 
la seva neboda i la fa fora del ducat.  
El bosc d’Arden servirà com a lloc de tro-
bades i desavinences entre nobles exiliats, 
enamorats, pastors i pagesos. La comèdia 
és servida.

BEST SELLER 
BIPoLAR

Dissabte 5 d’octubre a les 18.30 h 
Durada: 70 minuts 
Comèdia-drama

Intèrprets: Sílvia Martín i Cristina Serrano 
guió i direcció: Bernat Múñoz

La Júlia Maldonado, una exitosa 
escriptora de novel·la rosa, coneix per 
casualitat la Victòria Pons, una dona a 
l’atur i sense massa sort a la vida. 

La relació es va fent cada cop més estreta 
fins al punt que la Victòria es va endinsant 
més i més en el món de la Júlia.

MASSA TARD PER SER PESSIMISTA  
CIA. SUSANNA BARRANCo

Dissabte 5 d’octubre a les 21 h 
Durada: 50 minuts 
Work in progress 
Drama post mortem amb tints còmics

Direcció i interpretació: Susanna Barranco
Músics: Cristian Mira, Miguel Boroubat i Pirs
Direcció d’intèrprets: Cristina Lügstenmann.
Dramatúrgia: Susanna Barranco i Laura Freijo
Textos: Laura Freijo
Videoprojeccions i llum: Pirs 

Escenografia i vestuari: Cia. 
susanna Barranco
Fotografia: Marc Bartomeus
Assessorament: Sol Picó 
Agraïments: Daphne Malherbe
Producció: Cia. Susanna Barranco

Massa tard per ser pessimista és un 
espectacle que reflexiona sobre la solitud en 
companyia. El muntatge mostra la societat on 
vivim i l’individualisme que cada vegada és 
més ferotge.
Creació teatral d’investigació a partir 

del cos com a eina física, emocional i 
intel·lectual, on la paraula s’encarna en 
l’espai escènic i en l’expressió de l’actriu. 
La música, l’espai sonor i les imatges són 
una part imprescindible de l’espectacle.

LA FESTA DE LES CADIRES 
ELS IMPERTÈRRITS

Diumenge 6 d’octubre a les 21 h 
Durada: 60 minuts 
Comèdia

Autor i director: Roger Torns
Actors: Ruben Pérez, Xavier Juclà, Enric Auquer, Pere Costa i Pep Ribas

Van rebre una invitació, estan convidats 
a una festa. El requisit: portar una cadira. 
Cadascú porta la seva. Ja han arribat o 

han anat arribant, o encara no hi són. Un 
solar apartat de la ciutat. Falta algú? Qui 
és l’amfitrió? Ha començat la festa?

HUELLAS: EL MAPA DE LA MEMORIA 
LA IMPERFEkTA

Divendres 4 d’octubre a les 20.15 h 
Durada: 25 minuts 
Dansa-teatre

Creació i interpretació: Mónica Aguiar, Marisol 
Cordero, Carmeta gassent i Anna Steinberg
Fotografia: Valentina Marchant

Disseny gràfic: Carles Victoria
Música: Diversos artistes

Projecte en procés de creació on s’indaga 
sobre els cossos que habiten en un mateix 
cos. Aquests altres cossos enquistats que 
recorden i parlen d’experiències ja viscudes. 
Deixant-nos el mapa d’un paisatge en el qual 

es troben allotjats sons, imatges i paraules. 
Com recuperar-se del cos que ja no està? 
Sóc un cos amb mil cossos enquistats 
cames + tors + braços + cap + mans = 
cos vestit amb una altra nuesa
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