Anhelos
“Canviem les nostres converses i canviarà la nostra vida.”
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Anhelos

ANHELOS és un Human Specific Performance per a 30 espectador@s. Creat a partir de material autobiogràfic.
A partir de la intimitat de la història personal de la performer es convida a l’audiència a un joc sensorial, de músiques i imatges que connecta a l@s participants amb la
seva pròpia intimitat.
ANHELOS busca crear l’experiència de viure una trobada entre éssers humans a
través d’una conversa.
Aquesta proposta escènica es desenvolupa en un espai compartit entre intèrpret i
públic, proposant per moments un canvi de jerarquia on la intèrpret ocupa el lloc de
l’espectador/a i l@s espectador@s són protagonistes.
ANHELOS obre la possibilitat que existeixi un públic actiu que pensa, sent, s’interroga, acciona i transforma.
ANHELOS convida, a través de propostes vivencials embastades entre petites peces de teatre, a la participació dels presents. Creant una experiència alhora grupal i
individual. Un viatge sostingut amb afecte i algunes dosis d’humor.
ANHELOS busca sortir de la solitud, a través de la conversa. Com un acte senzill i
transformador.
ANHELOS forma part d’un projecte de recerca anomenat SIMPLE PRESENT que
ha rebut la Beca per a la recerca i la innovació en els àmbits de les Arts visuals, de
l’arquitectura i el disseny, de les Arts escèniques, de la música i del pensament de la
Generalitat de Catalunya.
El projecte SIMPLE PRESENT investiga, a través de les arts escèniques i les eines
que ofereix la Comunicació NoViolenta (CNV), entorn de la pregunta Tenir una conversa podria ser l’acte més petit, que podria canviar el món?
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Anhels.
Respirar. Inhalar, exhalar, anhelar. Viure és anhelar.
ANHELOS és un instant de vida. Un taller per a comunicar-nos en el teatre.
Una proposta escènica per a que puguem preguntar-nos i xerrar.

ÁNGELES G. GORDILLO

M A R I A S T O YA N O VA

Dona polifacètica sevillana i resident a Catalunya, que al llarg de la seva vida professional ha combinat la seva activitat com a pallassa
d’hospital amb les seves habilitats per a la interpretació, la direcció artística, la gestió cultural i la facilitació de formacions en Comunicació
NoViolenta.
Sòcia fundadora de la productora Operacions Espacials. Actualment combina la seva
activitat com a directora artística de la Xarxa
Gironina de Cafè Teatre amb LAS MIRADAS
COMPARTIDAS, projecte personal en el qual
fusiona la seva experiència com a formadora
en CNV (Comunicació NoViolenta) amb la seva
experiència en el món de les arts escèniques.
ANHELOS és el primer projecte sota la producció de Las Miradas Compartidas. Anteriorment ha realitzat altres produccions, entre
elles l’espectacle “Hispània is different” que va
rebre el premi del públic al Festival de Pallassos de Saragossa (Entrepayasaos) l’any 2009.

Creadora escènica multidisciplinària d’origen búlgar interessada en l’Art de l’Acció (Performance) i en les noves dramatúrgies.
La seva experiència professional comença
l’any 2003 amb l’estrena del seu primer espectacle unipersonal “Gitana a Barcelona” pel qual
rep el premi FAD Sebastià Gasch de les Arts
2004. Algunes de les seves produccions en solitari són: “Madama(s) Butterfly(s), “Sade was
myself”, “Paisatges de Chéjov”, “The Last Xou”,
“Ocupar 1m2”. Col·labora i treballa per a artistes
i companyies com Cantabile2 (Dinamarca), Teater Baest (Dinamarca), Jillian Greenhalgh (País
de Gal·les), Eva I. Balzer (Berlín, Alemanya),
“Sienta la cabeza” (el Brasil-Catalunya), Ada Vilaró (Catalunya), Colectivo Ameno (Catalunya).
És codirectora i cocreadora del projecte internacional “The other map” que fins al present
ha realitzat residències artístiques a Zagreb
(Croàcia), Tolosa (França), Ljubljana (Slovenia)
i Santander (Espanya).
Durant 2017–2019 cursa el Màster d’Art
Terápia Transdisciplinària en IATBA.

Anhelos

Alex Nogués, escriptor
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FITXA ARTÍSTICA
Idea: Ángeles G. Gordillo
Creació: Maria Stoyanova i Ángeles G. Gordillo
Direcció: Maria Stoyanova
Interpretació: Ángeles G. Gordillo
Músiques: Nacho Mastretta
Escenografia: Pablo Paz i Las Miradas
Compartidas

Costura: Paula Quer i El talleret
Fotografia: Jordi Rafel
Vídeo: Sebas Ruiz Cabrera
Disseny gràfic: Xavi Casadesús
Producció: Las Miradas Compartidas
–
Espectacle en castellà

FITXA TÈCNICA
Performance participativa que es desenvolupa
en dos espais (Hall i Sala).
El públic i la intèrpret estan en el mateix
espai escènic, asseguts en cercle.
Durada: 80 minuts aprox.

N E C E S S I TAT S D E C A DA E S PA I :

HALL (o espai previ a la sala)

– Espai diàfan on puguin estar dempeus les
persones de públic.
– Aproximadament uns 16 m² (mínim)

PÚBLIC:

– La performance està pensada per a 		
30 persones màxim. Segons les necessitats
es pot incrementar el número a 40.
– Edat: a partir de 14 anys. Preferiblement,
públic adult.
– Existeix la possibilitat de fer 2 passis en
un dia.

– Llarg: mínim 7 metres
– Ample: mínim 5 metres
– Altura: 2,5 metres
– Presa de llum (l’escenografia porta inserida
la il·luminació)
– Cadires mòbils (que no estiguin ancorades
al terra)
– Portem un petit equip de so. Depenent de
l’amplitud de la sala, necessitaríem un
equip més potent.

Anhelos

SALA (espai escènic on estarà el públic
assegut en semicercle)

La companyia està composta per una persona.
És necessari que l’organització aporti una persona acompanyant que ajudi en la recepció del públic.
En cas que fos necessari un tècnic, l’aportarà la companyia.

CONTACTE I CONTR ACTACIÓ

Ángeles G. Gordillo
www.lasmiradascompartidas.com
angelesggordillo@gmail.com
+34 628 879 023
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