La tercera edició de CROQUIS_BCN tindrà lloc els dies 17 i 18 de desembre de 2016.
CROQUIS_BCN és una proposta que pretén portar a escena esbossos i processos de
creació de projectes d'arts escèniques que vulguin exposar les primeres idees davant del
públic. La intenció és que la interacció amb els espectadors pugui contribuir al procés de
creació del projecte d'arts escèniques.
L’autèntic teatre no neix en una sala d’assaig, neix quan hi ha un públic per veure-ho. Per
aquesta raó, CROQUIS_BCN obre la sala d’assaig al públic, un parèntesi per donar vida i
respiració al treball abans de finalitzar el procés creatiu.
L’artista posa a prova les seves idees davant d’un públic que ve a aportar, a compartir, a
formar part del procés.
Es tracta d’un nou espai, de formació tant per l’artista, que aprèn de les reaccions del
públic, com per l’espectador, que es torna subjecte actiu, influent, decisiu.
CROQUIS_BCN permet als artistes desenvolupar treball per i amb els espectadors.
Desenvolupament:
Cada nit CROQUIS_BCN inclourà quatre projectes d'arts escèniques de vint minuts de
durada. Després de la representació de totes les propostes, es farà un col·loqui amb el
públic, en el qual cada grup de creadors respondrà i formularà preguntes a les persones
assistents.
D’altra banda, es repartiran targetes en blanc, on el públic podrà plasmar les seves
impressions i comentaris de cadascuna de les propostes a les quals assisteixin.
L’organització s’encarregarà de recollir les targetes i de fer arribar els comentaris per escrit
a tots els projectes participants.
L’entrada és d’aportació voluntària, és a dir, cada persona decideix quina quantitat
considera convenient per una nit d’esbossos i esquemes, que després de la seva
col·laboració no tornaran a ser els mateixos.
Amb aquest cicle, CROQUIS_BCN vol donar suport a la nova creació. Un dels projectes
participants al cicle obtindrà una residència creativa al Centre Cívic Can Felipa i la
presentació en el programa Escena Can Felipa, i un altre es presentarà dins del marc de les
activitats de l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett. A més, el públic
podrà tornar i tenir constància del desenvolupament dels projectes seleccionats.
Les propostes rebran un ajut econòmic per cobrir les despeses que generi la representació.
Selecció:
Els projectes participants seran seleccionats per l’organització, així com la possibilitat
d’obtenir la residència i la presentació de l’espectacle que en resulti.

