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ENVIAR UN COMENTARI

Temporada Alta i el Bòlit fan espai a Areatangent amb
«8 parells de botes»
Les sales de la Rambla acullen «els nous formats escènics i parateatrals»
26/11/09 02:00 - GIRONA - DANI CHICANO
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Darrers municipis visitats:
Girona Barcelona

Municipi...

«Una mirada a la creació teatral contemporània,
especialment la catalana.» Així defineix Cristina
Martín, membre del col·lectiu Areatangent,
l'exposició 8 parells de botes, que es podrà veure a
les sales d'exposicions de la Rambla de Girona i al
Niu, fins al 10 de gener. Creadors com Marcel·lí
Antúnez, Xavi Bobés, Jordi Casanovas, Raquel
Tomàs i Iker Gómez mostraran els seus treballs
basats en la hibridació de llenguatges escènics.
Produeixen Areatangent, el Bòlit i Temporada Alta.
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S'anuncia que l'exposició conté un alt component
d'interactivitat. Era previsible en alguns casos,
especialment el de Marcel·lí Antúnez, que presenta el
tercer capítol de la trilogia Membrana, Metamembrana,
al qual precedeixen Protomembrana (2006) i
Hipermembrana (2007). Metamembrana és una
instal·lació audiovisual interactiva consistent en una
projecció panoràmica amb vuit microrelats interactius
controlats per quatre interfícies. Ideal, segons el seu
creador, per a la «creació de nous públics.»

Tria idioma - Select language

ENQUESTA

COMPREU PER ENDAVANT EL
MENJAR I ELS REGALS PER LES
FESTES DE NADAL?

Iker Gómez, coreògraf i videorealitzador, presenta una
instal·lació que parteix d'una obra anterior, La dansa
dels cignes. Segons ell mateix, la recerca d'un cigne
negre el va dur a la papiroflèxia i el resultat ha estat
una instal·lació interactiva que inclou el moviment i la
projecció «d'un gran ballet fet de petits cignes.» Per la
Una imatge de la instal·lació interactiva Metamembrana,
seva banda, Xavier Bobés, que desenvolupa la seva
de Marcel·lí Antúnez. / Foto: CARLES RODRÍGUEZ.
tasca en el camp del teatre visual i d'objectes, posa a
disposició del visitant una instal·lació en què aquest
pot manipular els objectes fràgils que hi ha sobre una
Documents relacionats
taula, amb textos que es vinculen amb el públic amb
Dossier de premsa de Top Model.
aquesta manipulació. Raquel Tomàs, un dels membres
més actius d'Areatangent, presenta un muntatge sonor
Canals relacionats
basat en Apocalipsi life, una peça pensada per a
emissió radiofònica que va desenvolupar al mateix
Canal: Temporada Alta - Altres formats
festival l'any passat, i ara en presenta una edició de
Canal: Temporada Alta
deu minuts que el públic escolta mentre planta una
llavor en una jardinera. El darrer creador a exposar de
Notícies de ...
manera individual és Jordi Casanovas, dramaturg, que
Girona
farà un recorregut pels projectes duts a terme per la
companyia, Flyhard. També Areatangent, com a
col·lectiu, presenta una instal·lació de caire familiar. S'inaugura avui (19.30h).

Sí, val la pena fer-ho i més en
temps de crisi
No
És inevitable, però acabes gastant
més diners
Per Nadal aquest any no podem fer
cap extra
Vota

Resultats
CINEMES

ESTRENES DE L'ÀREA DE GIRONA

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

Repetir la fórmula de «Còmica vida»
El matí d'ahir va ser de contrastos. De la marcianada –terme emprat pel mateix director de Temporada Alta,
Salvador Sunyer– d'Areatangent, es va passar a la presentació de la comèdia de tipus més convencional, la de
la companyia Per-versions, que insisteix a Top model en el format que tan bon resultat li ha donat a Còmica vida:
comèdia sense més pretensió que fer riure el públic tant com sigui possible, «que passi una bona estona», diu
l'autor de la peça, Sergi Pompermayer, que s'ha mantingut un temps allunyat del teatre però no pas per iniciativa
pròpia. Aquest guionista de televisió i dramaturg va rebre l'encàrrec de Pep Cruz, director de la peça i intèrpret
juntament amb Jordi Coromina i Noël Olivé, d'escriure una comèdia sobre el tema de les aparences físiques, la
cirurgia estètica i l'obsessió per la bellesa. L'humor, estava clar, havia de ser ingredient indispensable i abundós.
Dissabte i dilluns (22h), i diumenge (19h) es podrà veure a La Planeta. I al darrere s'espera que vinguin més
«bolos» –en 8 anys n'han fet 300– i, com diu la companyia, «quilòmetres i molta gastronomia.»
Darrera actualització ( Dijous, 26 de novembre del 2009 02:00 )
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GIRONA A LA XARXA

El pas del tren per Girona
CV10 Portal de Feina
Xai electrònic
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DESAR AQUESTA PÀGINA A:

ÚLTIMES NOTÍCIES
DARRERS POBLES
26/11/09 02:00 Tres

Can Roca

MÉS LLEGIDES

estrelles a El Celler de

26/11/09 02:00 Vilanova

i la Geltrú. CiU
s'ofereix als alcaldes socialistes del
Garraf per millorar junts les inversions del
govern de la Generalitat
26/11/09 02:00 Tarragona. Més de 1.600
dones del Camp i l'Ebre han estat ateses
per violència masclista el 2009
26/11/09 02:00 L'Escala. Troben mort surant
a l'aigua un home de 63 anys de l'Escala
que havia sortit a pescar
26/11/09 02:00 Barcelona. Don Andrés,
l'amfitrió temible
26/11/09 02:00 Vilanova i la Geltrú. Més de
130 intervencions anuals a Vilanova
26/11/09 02:00 Sant Esteve Sesrovires. Els
cinc empresonats en l'operació Pretòria
ja són a Brians 2
26/11/09 02:00 Tarragona. Les caixes
retallen les afectacions per la fusió però
no es garanteix l'acord dels sindicats
26/11/09 02:00 Girona. Les agressions als
àrbitres costen 26 partits
26/11/09 02:00 Vilanova i la Geltrú. La
selecció catalana amateur empata un
duel igualat a Vilanova en el segon test
abans de viatjar a Andalusia

COMENTARIS

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: El Grup El Punt adverteix que no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten
que són responsabilitat exclusiva de llurs autors. Per això, cada comentari es publicarà sempre amb el nom i els cognoms de
l'autor i amb la població de residència.
Per afegir comentaris a qualsevol informació és necessari que us doneu d'alta en el registre del Grup El Punt. No
s'admetran insults ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les persones. Elpunt.cat es reverva el dret de no
publicar els que vulnerin aquesta norma.
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