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El Laboratori TÍSNER és un espai de suport que
s’ofereix als creadors de les arts escèniques, per
a desenvolupar els seus projectes artístics.
Un punt de trobada artístic on l’objectiu principal
siguin les iniciatives que arrisquin en la producció,
en la investigació artística i en la creació
contemporània. Està dirigit a creadors dins l’àmbit
de les arts escèniques amb perﬁl tant amateur
com professional o semi-professional però amb
voluntat de treball amb qualitat, amb continuïtat i
compromís... Ens adrecem a directors, dramaturgs,
guionistes, actors, coreògrafs, escenògrafs, tècnics,
gestors... Els projectes poden ser molt incipients
o més madurs i atenem les diferents vessants
de les arts escèniques: teatre, dansa, música,
clown, mim... totes les seves manifestacions
multidisciplinars.

4a MOSTRA LABORATORI
D’ARTS ESCÈNIQUES TÍSNER
Us presentem els projectes desenvolupats durant el quart any
de funcionament del Laboratori d’Arts Escèniques TÍSNER, des
d’on s’ha donat suport a diferents creadors en l’àmbit de les arts
escèniques. Espectacles gratuïts. Aforament limitat.
Dijous 1 d’octubre, a les 19 h
Acte obert

Inauguració de la Mostra
amb la presència de les companyies

Projecció de videoclip
d’Abel Cunillera
www.xtvl.tv/escenaris
www.xtvl.tv/web/programes/do/programes/dansa.html

Exposició de fotograﬁa
La captura del moviment
de Carme Jarque Moyano
amb música en directe.
www.carmejarque.es

Animació de l’acte a càrrec de
la companyia Pelillos a la mar.
Piscolabis

Dijous 1 d’octubre
A les 20 h
CIRCE presenta

Afantu
Teatre físic
Antologia d’autors diversos
Concepció i creació: Cia. CIRCE
Resultat de la trobada de les actrius: Isabel Elorriaga, Paula
Jofré i Paula Ibáñez
Producció: CIRCE - Centre d’Investigació Recursos i Creació
Escènica
Partint del tema comú Muertes, pequeñas necesidades para
la vida, les actrius van crear individualment i segons les seves
investigacions personals, estructures escèniques que es
fusionen en un sol beneﬁci: Afantu.
No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje,
a lo más alto de su vuelo: en lo más hondo, en lo más alto,
nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor,
aunque sea jubiloso dolor,
lo que pensándolo bien nada tiene de raro,
porque nacer es una alegría que duele.
Pequeña muerte, llaman en
Francia a la culminación del abrazo,
que rompiéndonos nos junta y
perdiéndonos nos encuentra y
acabándonos nos empieza.
Pequeña muerte, la llaman;
pero grande , muy grande ha de ser,
si matándonos nos nace.”
La pequeña muerte - Eduardo Galeano

Dijous 1 d’octubre
A les 22 h

TEATRO FORTE presenta

Las crónicas
Palahniuk
Monòlegs bilingües
Direcció i adaptació dramatúrgica: Vladimir Vera
Assistència a la direcció: Neus Viciana
Producció: Arantxa Ruíz
Escenograﬁa: Ludimila Fraga i Duda Farías
Vestuari: Fedora Freites
Disseny de llums: Valentín Atías
Intèrprets: Alba Yañez, Javier Almeda, María
Berenguer, Samuel Quiles i Fedora Freites
Els espectadors seran testimonis actius de Las
Crónicas Palahniuk, adaptació dramatúrgica
de diversos textos del novel·lista Chuck
Palahniuk, un espectacle que impacta a través
dels monòlegs de cinc personatges marginats
per la societat, l’agressivitat autodestructiva
dels quals acaba per ser humorística gràcies
a l’anormalitat de les situacions, excusa que
permet una reﬂexió desenfadada sobre temes
com el materialisme, la religió, la sexualitat, la
família, la identitat i la privacitat.

Divendres 2 d’octubre
A les 19 h

LA IRA TEATRO presenta

Anatomía
de un crimen
Tragicomèdia satírica
Intèrprets: Marisol Robertson i Felipe Cabezas
Llums i projeccions: Antonio Curcio
Escenograﬁa: Isabella Pintani i Gustavo Acosta
So directe: Sebastian Serpell
Tècnic de llums i so: Camilla Fieschi
Vídeo i edició: Ignacio F. Rodó
Música original: Marco Chiaperotti
Coreograﬁes: Vanesa Torres
Idea original i dramatúrgia: Felipe Cabezas
Producció general: La Ira Teatro
Màscares: Felipe Cabezas i Marisol Robertson
Direcció: Andrè de Sà Moreira.
La història comença quan ell la mata a ella. Després s’asseu
tranquil·lament al seu sofà i descobreix al diari la notícia de la
mort d’ella. Ràpidament confessa el crim a un jutge imaginari, i
en aquest moment la televisió comença a emetre un reportatge
especial sobre la vida d’aquesta parella titulat Autopsia de un
crimen. Aquí comença la història d’aquests dos, des que es
van conèixer, es van enamorar, es van casar, es van avorrir, es
van odiar i es van matar. Totes aquestes etapes de la vida estan
narrades des d’ un estil teatral diferent: el clown, la dansa,
la pantomima, l’humor, l’absurd teatral a diversos nivells, el
drama, el cabaret i la TV.

Divendres 2 d’octubre
A les 22 h

CIA. IRÉ presenta

Trampas
de papel
Thriller dramàtic / Lectura dramatitzada
Intèrprets: Elsie Nuiry i Juan Carlos González.
Autor: Carlos Ferrera
Música original: Jorge Guarín
Ajudant de direcció: Javiera Gazitua
Direcció: Aída Moraga
Dos desconeguts i un peculiar intercanvi
epistolar. Passions ocultes. El passat
secret d’ambdós. Però… què passa si algú
no diu tota la veritat? A aquesta lectura
dramatitzada trobarem un acostament a dues
persones diametralment oposades: l’amor,
la compassió i la solidaritat enfront de la
rancúnia, la venjança i l’egoïsme, però no es
revelarà la ﬁ del text. Serà l’11 de desembre,
durant l’estrena, on podreu conèixer al
mateix Espai Escènic TÍSNER com acaba
l’apassionada relació d’aquests personatges.

Dissabte 3 d’octubre
A les 18 h

DISSET TEATRE presenta

La Gola del Llop
Fàbula Tragicòmica
Direcció: Joan Cusó
Guió: Juanma Palacios
Intèrprets: Francesc Gil i Juanma Palacios
La Gola del Llop és la història de quatre personatges
atrapats en un malson del qual són incapaços d’escapar.
El Senyor Mosca busca un lloc on refugiar-se de la
tempesta. Així arriba ﬁns a l’hostal del Gall, qui de seguida
s’obsessiona pel contingut del misteriós maletí que porta el
nouvingut. La Gola del Llop combina elements de cinema
negre i teatre de l’absurd, el seu guió està concebut com
si fos una historieta de còmic i els seus personatges són
extravagants, esperpèntics però, sobretot, molt humans.

Dissabte 3 d’octubre
A les 20 h

(H)ÁRTESE DE DANZA presenta

Conversaciones
Comunicació en viu
Coordinació i direcció artística: (H)ÁRTESE de danza
Espai sonor: Liba Villavecchia
Interpretació en moviment: Arantza López
Hem aprofundit en l’art de la conversa amb els nostres
instruments d’expressió. Proposem el mateix format de
comunicació que segueixen les converses íntimes en les que
un s’obre, explica les seves sensacions i emocions i alhora
escolta a l’altre. Les explicacions són d’anada i tornada. Es
retroalimenten. Es provoquen. S’acompanyen. Es contagien.
Inclús, hi ha moments que el discurs és exactament el mateix.

Jo vull una tónica
Té verde con menta
En recipiente. Soy el recipiente exacto para el sonido.
Ha pasado un camión y tú no sé qué has hecho
Respiración circular y las piernas de fuego
Clarísimos los mapas por los que han de transitar las notas.

Dissabte 3 d’octubre
A les 22 h

KAMALEONIK presenta

El diván
Comèdia
Guió, direcció i producció: Bernat Muñoz
Tècnic de llums: David Moya
Música: DOGO
Maquillatge: Sara Cáceres i Cristina González
Intèrprets: Cristina Blanco, Thais Buforn, Noé Blancafort,
Bernat Muñoz, Manuel Ramos (Noli), Emma Henríquez,
Eider Sainz, Judith García i la col·laboració especial de Gal
Soler i Montserrat García-Sagués
Director de fotograﬁa: Miguel Sanmartín
Càmera: Miguel Sanmartín i Franck Espartero
So: Jofre Llivina
Muntatge: Bernat Muñoz
Una psicòloga que no suporta el dubte de si el seu marit
l’enganya.
Una dona que no suporta més al seu marit.
Un boxejador que no suporta la pressió.
Un marit que no suporta al seu company de feina.
Un company que no suporta la mediocritat.
L’únic que els suportarà a tots és... EL DIVAN
... i perquè no li queda cap altre remei.

Diumenge 4 d’octubre
A les 18 h

PASTA DE MONIATO presenta

Equilibri
artiﬁcial
Comèdia surrealista (o no)
Autor i director: David Ribera
Actors: David Blanco, Joan Manel Brunet,
Jordi Colom i Xevi Colom
Il·luminació: Jordi Vallet
Música: Xavier Jordà i Marc Coronado
Escenograﬁa: Escenogràﬁc’s
Vestuari: Valle Ariza
Graﬁsme: Quim Moya
Producció: Pasta de moniato
El govern ha elaborat un estudi en el qual
es demostra que la desestabilització de
les famílies causada per la mort d’un
dels seus membres puntals, pare o mare,
genera un seguit de trastorns emocionals
i pèrdues econòmiques que deriven en una
desestructuració tal, que afecta l’equilibri
social. El govern ha decidit posar-hi remei.

Diumenge 4 d’octubre
A les 21 h

MALES COMPANYIES presenta

En alta mar
Teatre absurd
Autor: Slawomir Mrözek
Actors: Jordi Domènech, Jose Malaguilla,
Xavi Mañé i Rubén Pérez
Direcció: Jose Malaguilla i Alberto Diaz
Producció: Montgomery club i Males
companyies
www.malescompanyies.com
Tres nàufrags es troben en una balsa a la
deriva, en alta mar. Descobreixen que les
provisions s’han esgotat i prenen la decisió
de menjar-se a un d’ells. A partir d’aquest
moment es destapen les estratègies més
cruels i recargolades per evitar ser cruspit...

www.cotxeresborrell.net
Viladomat 2-8 / 08015 Barcelona
informacio@cotxeresborrell.net /
Tel: 933 24 83 50 / Fax: 933 24 83 51
Equipament sense
barreres arquitectòniques

Horari
De dilluns a divendres de 10 a 22 h.
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
Transport
Metro: L2 St. Antoni / L3 Poble Sec
Bus: 20, 24, 64, 57, 157
Nit Bus: N0 i N6

