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PROJECTE VACA
NOVEMBRE VACA és la Mostra que anualment recull les creacions
fetes per les sòcies de Projecte Vaca. Com és tradició, la programació
d’aquest any proposa un gresol atrevit i variat que representa
cadascun dels compromisos i voluntats que caracteritzen l’associació
i que són:
- Ser un territori creatiu i afavorir-ne la creativitat.
- Oferir un espai on desenvolupar l’art de la dona que conta
i hi compta.
- Crear un teixit de vincles d’inspiració i d’expressió.
- Promoure un lloc de participació intercanvi i transformació
personal i social.
- Comprometre’s amb la dona creadora i la societat que l’envolta.
L'objectiu de l’associació passa per estimular la recerca, l'estudi i la
promoció de les propostes fetes per dones a les arts escèniques,
acollint les iniciatives plantejades per les creadores vinculades a
Projecte VACA i apostant pel treball col·lectiu.
Projecte Vaca reclama
LA VISIBILITAT DEL TALENT I LES PROPOSTES DE LA DONA
EN LES ARTS ESCÈNIQUES
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INSTANTEATRE
CONFERÈNCIA
Conferència a càrrec de la Dra. Mercè Ballespí i
Villagrasa, especialista de l'Aula de Teatre
de Lleida, Doctora en Arts Escèniques i
Llicenciada en Filologia Hispànica,
que ha desenvolupat tota la seva
trajectòria en l'àmbit de l'experimentació performàntica. Sota la
perspectiva Happening i performance: reformulem l'origen del
ritus, Ballespí farà una repassada a
les mostres del happening i la performance vinculades a les arts escèniques d’autoria femenina, fent incidència
amb els components rituals que perviuen en
accions performatives actuals.
Dijous, 5 de novembre a les 18:30 h.
Auditori Institut del Teatre de Barcelona.
Plaça Margarida Xirgu, s/n. Barcelona.
Metro línia 3, Poble Sec. Metro línia 1, Plaça Espanya.
Entrada gratuïta.
Idioma: Català.
Coordinació: Teresa Urroz i Marta Momblant.

JORNADA INSTANTEATRE
“CELEBRANT REMEDIOS VARO”
Mostra de diferents peces teatrals, com a resultat d'un Fet Teatral Singular, una Lloança al Procés Creatiu a partir de l'experiència renovada
del Happening com a marc escènic. Acull a tota la comunitat femenina
de les Arts Escèniques i s'abracen totes i cada una de les seves disciplines, servint-se de l'espontaneïtat, la improvisació i la interacció
amb el públic. En aquesta convocatòria, la recerca voltarà la fascinant
pintora surrealista Remedios Varo (1908-1963). La seva obra serà l'eix
inspirador d'aquesta Jornada.
Dissabte, 7 de novembre a les 19 h.
Teatre La Bòbila de l’Hospitalet.
Plaça de la Bòbila, 1.
L’Hospitalet de Llobregat.
Metro línia 5, Can Vidalet.
Aportació: 5 €
Idioma: Multilingüe.
Coordinació: Teresa Urroz
i Marta Momblant.

RESPOSTA A CARTES
IMPERTINENTS
TAULA RODONA-XERRADA
Guillem-Jordi Graells moderarà una xerrada-debat a l’entorn del teatre
de Maria Aurèlia Capmany, que reunirà diferents personalitats del món
del teatre així com estudiosos de l'obra de l’escriptora i coetanis a
la seva trajectòria. Maria Aurèlia Capmany va
esdevenir una figura ineludible de la cultura,
l’activisme antifranquista i el feminisme.
L’any 1971 va publicar Cartes Impertinents, que explorava moltes de les
seves inquietuds sobre el feminisme i
la condició de la dona a la societat d’aquell moment.
Dimarts, 10 de novembre a les 19 h.
Teatre La Bòbila de l’Hospitalet.
Plaça de la Bòbila, 1.
L’Hospitalet de Llobregat.
Metro línia 5, Can Vidalet.
Entrada gratuïta.
Idioma: Català.
Coordinació: Ariadna Martí i Marta Momblant.

ESPECTACLE
“RESPOSTA A CARTES IMPERTINENTS”
A partir de l’epistolari “Cartes impertinents” de Maria Aurèlia Capmany,
l’espectacle ofereix continuïtat en el temps als testimonis de les dones
que va recollir anys enrere l’escriptora i activista catalana. Aquest
treball prova de donar per a l'escena respostes de les dones d'avui,
mirant al passat, ensumant el futur, sense deixar de mastegar el moment
present... amb molta ironia i alguna cosa més que val la pena descobrir.
Dimarts, 24 de novembre i dimecres, 25 de novembre.
A les 20:30 h. Centre Cultural La Farinera.
Gran Via de les Corts Catalanes, 837. Barcelona.
Metro línia 1, Glòries.
Aportació: 5 €.
Idioma: Català.
Direcció: Ariadna Martí.
Dramatúrgia: Marta Momblant Ribas.
Intèrprets: Teresa Urroz,
Cristina Serrat,
Assumpció Ortet,
Ariadna de Guzmán
i Esmeralda Elizalde.
Disseny de llums: Sílvia Kuchinov.
Música: Alícia Martel.
Disseny d’escenografia: Xavi Saló.
Disseny de vestuari: Rosa Solé
i Sara Manzaneda.

TRANS
FORMER VACA 2015
“EL CAMÍ DEL COLIBRÍ”
Mostra a públic d'un intens treball d'investigació i creació escènica on
les participants han experimentat sobre dramatúrgia, interpretació i
direcció a l'entorn d'una visió sobre la transformació de la dona en el
món present. El punt de partida del treball ha estat una llegenda guaraní,
que narra com un dia va haver-hi un gran incendi a la
selva. Tots els animals fugien espaordits mentre
un colibrí s'omplia el bec amb unes gotes
d'aigua, les portava cap a les flames i les
deixava caure. El jaguar, a l’observar-lo li
preguntà:
- Què fas colibrí?
- Vaig al llac, prenc aigua amb el pic,
i la llenço al foc per apagar l'incendi.
- Ets boig? -somrigué el jaguar.
- Bé, jo faig la meva part.
Divendres, 20 de novembre a les 19:30 i, dissabte, 21 de
novembre funció doble a les 17 h i a les 19:30 h.
Sala d'Actes del Centre Cívic Barceloneta.
Carrer Conreria, 1-9. Barcelona. Metro línia 4, Barceloneta.
Aportació: 5 €
Idioma: Multilingüe.
Coordinadora de creació i dramatúrgia: Laura Freijo.
Coordinadora de coaching actoral i direcció: Yanina Marini.
Intèrprets: Ángeles Bravo, Gemma Castell, Mercè Espelleta,
Mónica Ixchel, Chuss Leiva, Mena Santana, Bea Vilaseca
i Nadia Zúñiga.
Imatge gràfica: Rafael Arjona.
Ajudanta de dramatúrgia: Gina Medina.
Tècnica llums i so: Anna Aragonés.

VAKABARET
Espectacle de cabaret, atrevit, sensual,
transgressor, sorprenent i entremaliat.
Un cabaret femení... en el que
la missió és seduir al públic.
Les nostres actrius, cantants,
ballarines i narradores posaran les
seves arts cabareteres al servei del públic més valent,
per compartir experiències escèniques des de la
diversió, la complicitat i la màgia del cabaret.
Divendres, 27 de novembre, a les 20:30 h.
Espai Boca Nord
Carrer dels Agudells, 37-45. Barcelona. Metro línia 5, El Carmel.
Aportació: 5 €
Idioma: Català i Castellà.
Intèrprets: Sòcies Projecte Vaca.
Coordinació: Natalie Ravlich Ariadna Martí.

www.projectevaca.com
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