
MANIFESTA



Manifesta és un espectacle festiu genuïnament de carrer. És una simbiosi de tres llenguatges: el text, el circ i la música. El text és un

manifest en diferents llengües que reivindica l'espai públic, la comunitat i el col·lectiu. Quatre pals xinesos, un trapezi fix i un

circuit de tirolines seran les estructures escenogràfiques circenses que serviran als actors-acròbates per defensar aquest manifest.

La música electrònica convertirà la interpretació d'aquest manifest en una festa.

Un espectacle de mig-gran format, energètic, amb molta força, que farà pensar i ballar als espectadors, veritables protagonistes de

la proposta de la companyia. Amb Manifesta volem portar al públic cap a l’èxtasi. Aprofitant el circ com a poètica del risc que ens fa

sentir vius, la música com a vehicle per deixar-nos anar en l'expressió corporal i la paraula com a articulació de discurs, volem

proposar un manifest i una festa al carrer.

Durada de l'espectacle: 40 minuts (+ possible sessió musical) | Text en diverses llengües | Espectacle amb pirotècnia.



Manifesta és una barreja de creadors de diferents

llenguatges artístics, de diferents nacionalitats, de

diferents tradicions. La desubicació, l'adaptació, el

contrast, l'entesa, l'acolliment i la diferència són

termes que sorgeixen de la unió d'artistes de diferents

trajectòries i que ens motiven per a crear un nou

espectacle sobre la comunitat contemporània.

Manifesta se situa entre el teatre de carrer i el ritual

contemporani. És un espectacle molt visual, de risc,

ple d'energia. És una proposta lúdica. Però, com

sempre amb Obskené, amb un punt crític que ens

proposa preguntes. Qüestionar-se, sempre qüestionar-

se. I per això el circ pren la paraula.

Manifesta s'interroga sobre l'espai públic, el col·lectiu,

el comú i la comunitat. Inspirats en els diferents

manifestos polítics i de les avantguardes artístiques,

des del manifest comunista de Marx i Engels fins al

manifest dadà, el text pren la forma d'un seguit de

dogmes que presentem amb enginy, joc de paraules i

humor característiques de la filosofia més actual sobre

la utopia de la comunitat. Tot plegat per fer-nos entrar

en un espiral energètic sobre la col·lectivitat i l'espai

públic.

El públic es trobarà amb una instal·lació escènica pensada per a

poder acollir un gran nombre d'espectadors (unes 2.500 persones).

L'espai escènic és governat per un element central, unes tarimes

sobre les quals situem el DJ i un trapezi fix. Al trapezi, una de les

actrius d'Obskené serà la veu principal de l'espectacle i combinarà el

text amb les figures de circ. A banda i banda d'aquest altar

contemporani hi ha quatre pals que dibuixen una verticalitat

imponent que contrasta amb l'horitzontalitat del discurs del text.

Els quatre pals xinesos estan connectats a la taula del dj amb unes

tarimes que permeten el moviment a peu entre els diferents

elements escènics.

A l'oposat del dj hi ha una torre (andami) que té diverses funcions.

Per una banda, és el centre de tota la tècnica i conté part dels focus

que il·luminaran l'espectacle. Per altra banda té un sistema de

tirolines que connecta aquesta torre amb els quatre pals xinesos.

Són tirolines en els dos sentits i que permeten que els actors

acròbates volin per sobre el públic.

Entre els dos pals més propers al DJ hi ha una pantalla-tul on

projectarem imatges mot dinàmiques que contindran part del text

de Manifesta. Entre els altres dos pals, hi ha una passarel·la de

cables d'acer que permetrà als actors quedar en suspensió a sobre

del públic.



MANIFESTA: Un manifest que per esgotament es converteix en confeti i que acaba amb una festa.

L'espectacle comença amb una aparició sorprenent dels actors. Els actors es llancen amb tirolina cap al seus pals amb una bengala 

encesa. Comença el manifest!

El Dj s'il·lumina, la música es dispara, la trapezista apareix, la pantalla s'encén. Comença la festa!

S'inicia així una coreografia que pren el text com una partitura rítmica i que proposa un moviment energètic que combina la imatge

aèria i terrestre: números sobre el trapezi, sobre els pals xinesos, però també corredisses entre els pals i anades i vingudes aèries a 

la torre tècnica. Un espectacle de circ aeri i de moviment actoral. L'atenció de l'espectador és reclamada en diverses direccions. 

Text, música i circ.

La trapezista, des de la seva posició dominant, accelera el seu text. Els acròbates augmenten el seu ritme: la dificultat dels números 

de pal xinès s'incrementa, la trapezista demana més i més, la música es fa cada vegada més potent… i el cansament físic comença a 

impedir que el manifest segueixi. El cos no pot aguantar aquest ritme.

Hi ha una suspensió del manifest. La música s'atura, la trapezista s'endú volant al dj que puja un moment a sobre el trapezi, i el 

ritme queda només en el text dels actors que ara estan en suspensió sobre el públic. S'estripa el manifest a sobre del públic que veu 

com a sobre d'ell cau una mica de confeti. I una mica més, fins que la música torna a engegar i es dispara confeti. per tot arreu. 

L'espai públic es converteix en una guerra de confeti.

Confeti. Molt confeti. Manifestos estripats. Lletra que cau. La paraula es fragmenta. Els actors marxen i aleshores arriba el foc. Es 

dispara una petita pirotècnia que marca el fi del manifest i la continuació de la festa. Una festa que omplirà de música el carrer.



EQUIP

Idea original i direcció artística: Ricard Soler i Mallol

Disseny tècnic i escenogràfic i direcció tècnica: Adrià Pinar

Text: Jean-Frédéric Messier (Quebec)

Vestuari: Manon Guiraud (França)

Il·luminació: Hugo Dalphond (Quebec)

Actors-acròbates: Ilona Muñoz (trapezi) (Catalunya)

Martí Salvat (pal xinès) (Catalunya)

Valia Beauvieux (pal xinès) (França)

Alessio Motta (pal xinès) (Itàlia)

Catarina Rosa (pal xinès) (Portugal)

Música i DJ: Grey Filastine (EUA)

Segon DJ: D.WattsRiot (Regne Unit)

Producció: Nuri Santaló

Tècnic de so: Efren Bellostes (Catalonia)

Tècnic de llums: Isidro Ortiz (Catalonia)

Assessorament artístic: Anne Morin.

Assessorament tècnic: Björn Eriksson (Sweden)
CALENDARI 2016



Novembre 2015- gener 2016: definició del projecte

Primera setmana de febrer 2016: reunió de producció amb 

l'equip de Fira Tàrrega. Confirmació de l'equip artístic del 

projecte.

Febrer-abril 2016: treball sobre la dramatúrgia textual

Abril 2016: període de treball a Montreal. Concreció de 

l'escenografia.

Maig- juny 2016: Acabament de la dramatúrgia textual. 

Concreció de la dramatúrgia escènica. Concreció tècnica de 

l'escenografia. Entrenament dels actors de cara a l'espectacle.

Juliol 2016: Construcció de l'escenografia. Entrenament actoral.

1-28 d'agost assaig a Barcelona. Residència artística a la carpa de 

circ de l'escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelona. El treball de 

producció es realitzarà a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats on 

Obskené és companyia resident.

Del 29 d'agost a 7 de setembre: assaig en residència a Tàrrega.

Del 8 al 10 de setembre: Estrena i funcions a Fira Tàrrega

Del 22 al 25 de setembre: Festes de la Mercè a Barcelona.

Del 29 al 1 d'octubre: Nit Blanca a Brusel·les (a confirmar).

Juliol 2017: Montreal 375 (a confirmar).











TRAJECTÒRIES

Ricard Soler i Mallol
director i dramaturg

Llicenciat en direcció escènica i dramatúrgia a l'Institut del Teatre de Barcelona, llicenciat en matemàtiques a la Universitat Politècnica

de Catalunya, enginyer superior en telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya, graduat en flauta de bec al Conservatori

Superior Municipal de Música de Barcelona i format com a tècnic de llums a l'Institut del Teatre i en tecnologia de les arts de l'espectacle

amb els creadors Jan Mech i Telenoika. Actualment viu a cavall entre Barcelona i Montréal gràcies a una beca de la Caixa per realitzar un

màster de recerca-creació en arts escèniques a la Universitat de Quebec a Montreal.

Juntament amb Judith Pujol i Constanza Aguirre va fundar la companyia Obskené.

Ha dirigit espectacles de carrer com Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas. Espectacle reconegut amb el premi a

millor espectacle al Festival Internacional de Teatro de Calle de Oropesa de Toledo, el Premi al millor espectacle del festival off de teatro

clásico de Almagro 2013 i el Premi al millor espectacle de Zaragoza off 2013. Candidat a dos premis MAX 2015 (millor producció i millor

espectacle revelació) i guanyador del Premi MAX a millor adaptació teatral.  

L’espectacle Gran Rifa d'un fabulós viatge a Mèxic de les companyies Teatro Ojo (Mèxic) i la Companyia Obskené. Coproducció

internacional de Fira Tàrrega i el Centro de la Artes de San Luís Potosí (Mèxic) amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Iberescena.

Trossos, Coproduït per la Companyia Obskené, Fira Tàrrega 2012 i Festival TNT, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I

l’espectacle Circ de la Lluna, PREMI INJUVE 2010 de creació jove del Ministeri d'Igualtat del Estat Espanyol.

En espectacles de sala cal destacar l’espectacle familiar Sota el Llit de Núria Vizcarro i Ricard Soler. Estrenat al Teatre Nacional de

Catalunya. Coproducció de la Factoria Escènica Internacional (FEI) i el Teatre Nacional de Catalunya. Redaliz de Pedro Lipcovich,

estrenat al Festival GREC de Barcelona. Producció de la Companyia Obskené en col·laboració amb el GREC Festival i l'Institut del Teatre.

L'Ogret de Suzanne Lebeau, coproducció de la FEI i el Centre d'Arts Escèniques de Reus. I Buenos Aires de Rafael Spregelburd, estrenat a

l'Institut del Teatre de Barcelona. PREMI A MILLOR ACTRIU per Constanza Aguirre i seleccionat entre els tres millors espectacles de la

15a Mostra de Teatre de Barcelona.



Adrià Pinar  
Director tècnic i escenògraf  

Graduat Superior en Realització d’Audiovisuals i Espectacles, i amb un màster en Projectes Cinematogràfics, també es forma en escultura,

fotografia, electrònica, circ i teatre, fent diferents cursos i projectes. Degut al seu gran interès en totes las arts plàstiques relacionades amb

l’espectacle, realitza els Estudis Superiors en Escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona i actualment treballa en diferents

companyies de teatre com a escenògraf, il·luminador, tècnic o constructor.

Entre els seus projectes més recents cal destacar el Disseny i Construcció Escenografia LOO de la Companyia PONTEN PIE. Dir. Sergi Ots

(El més Petit de Tots,  La Sala Sabadell, 2015). Cap Tècnic de Només Son Dones de Carmen Domingo. Dir. Carme Portacelli. Producció

FEI (TNC, 2015). Disseny i Construcció Escenografia "El Compte Arnau" Dir. Joan Arqué, Producció Teatre Aurora Igualada (Fira

Manresa’15). Disseny escenografia i il·luminació de Sapucay, direcció de Juan Pablo Miranda (Chroma Teatre/IT Emergents ‘15).

Participacio en la PQ’15 (Quadriennal d’Escenografia de Praga) amb el projecte PLATaFORMA, exposició i performance. Cap Tècnic i

ajudant d’il·luminació de Només són dones dirigit per Carme Portacelli. Il·luminació de l’espectacle Mammón de Nau Albet i Marcel

Borrás. Escenògraf de Gran Rifa d’un fabulós Viatge a Mèxic creació col·lectiva entre la Companyia Obskene i Teatro Ojo (Mèxic). Tècnic

i actor de Fràgil dirigit per Àngel Nieto. Cap Tècnic de l’espectacle KRUM dirigit per Carme Portacelli. Tècnic de la gira de

Fuenteovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas de la Companyia Obskené. Disseny d’il·luminació de Sota el Llit dirigit per

Ricard Soler. Regidor a la Fira de Titelles de Lleida des del 2005. Disseny i construcció d’escenografia de País Sense Paraules dirigit per

Judith Pujol, entre d'altres.



Jean – Frédéric Messier
Dramaturg

L’any 1990 funda Momentum, una companyia teatral amb seu a Montreal que ha produït més de trenta peces. També ha escrit moltes

obres de teatre per a altres companyies al Quebec i ha dirigit diverses peces en diferents teatres al Canadà i a l’estranger.

Des de l’any 2000, el seu treball com a compositor per a l’escenari i la pantalla s’ha convertit en una part important de les seves activitats. 

Ha produït moltes bandes sonores per a teatre i dansa, així com per a documentals, sèries de televisió i pel·lícules d’animació.

Va escriure la música per a la senyora Tutli-Putli, un curt d’animació  de Clyde Henry produccions que va ser nominat per a un premi

Oscar l’any 2008.

Moltes de les seves obres han estat publicades i una d’elles, Au disparition moment de sa, va ser traduïda a l’anglès i al serbi. 

Les seves produccions teatrals han guanyat diversos premis al Quebec. Els seus treballs més recents han estat pel teatre de titelles: Kanata

- Une histoire renversée el 2010 i Corbeau (Raven) en 2012.

Filastine
DJ

Grey Filastine és compositor de música electrònica que barreja les freqüències més baixes de la música amb el ritme de més alt nivell,

instruments acústics i enregistraments de camp. Les composicions de Filastine fusionen ritmes electrònics contemporànis amb sons

concrets, veus, percussió i cordes acústiques. Aquest és el futur de la música de greus. Un futur en què el món s'ha mogut ràpid, els

territoris sònics són remesclats, i els sincopats ritmes centre-oriental i les melodies asiàtiques, donen forma a un nou so urbà.

Filastine s'ha donat a conèixer a través d'una trilogia d'àlbums de llarga durada, mitja dotzena de vinils  i mixtapes conceptuals

embriagadors. Més enllà de la música, Filastine utilitza el vídeo, el disseny, i ara la dansa, com a formes de llenguatge universal per

comunicar la seva visió. L'any passat va debutar  amb Filastine 4RRAY, un sistema d'AV en viu que utilitza un software a mida per a

controlar les projeccions multipantalla en un poderosa i cinemàtica performance. Ha recorregut els cinc continents i ha realitzat girebé

cinc-cents concerts, que van desde festivals de música: Sonar (ES), Decibel (Estats Units), Les Vieilles Charrues (FR); als espais d'art: V &

A Museum (Regne Unit), Afers Exteriors (DE), Erarta Museu (RU); a llocs efímers: Camp de Calais Jungle migrant (FR), Centre d'arts del

Caire (EG), Hidden Agenda (HK).

Manon Guiraud



Vestuari

És llicenciada en escenografia a l'escola superior de teatre de l'UQAM a Montreal on actualment resideix i estudia el màster en teatre. Ha

treballat a l'opera de Montreal com ajudant a la confecció del vestuari de la producció Turandot, ha estat auxiliar d'ensenyament a

l'UQAM en el curs de concepció de vestuari i ha realitzar el disseny de vestuari de les obres Traversée dirigida per Milena Buziak, Et

quand vient le silence del col·lectiu Grande Surface, Oedipe Roi dirigit per Ricard Soler i L'Amour médecin dirigida per Antoine

Beaudouin a partir de l'obra de Molière entre d'altres.

Ilona Muñoz Rizzo
Actriu

És llicenciada en art dramàtic en l'especialitat de text a l'Institut del Teatre de Barcelona, es segueix formant en teatre físic a la KIM

(Berlín) i realitza un MA en ensemble theater a la Rose Bruford College amb col·laboració amb la companyia Song of the Goat Theatre i la

Universitat de Manchester. S'està formant en el Mètode Feldenkrais amb acreditació internacional (2013-2017). S'ha format en dansa,

cants i en trapezi fix.

Com a actriu i performer els seus darrers treballs han estat  Studying Hamlet (London i Gdansk, Polònia), Fuenteovejuna: Breve tratado

sobre las ovejas domésticas de la companyia OBSKENÉ i “Meeting you(r), Lullaby” (projecte de llarga durada itinerant, Wroclaw –

Barcelona). Ha treballat com a actriu amb la companyia BOJUM (Masticació  dir. Montse Bonet, gira Espanya), amb OBSKENÉ (Privat

Reservat, País sense Paraules, Redaliz), amb CHROMA (Menys Emergències  i Boquitas Pintadas); també amb directors independents:

Moreno Bernardi ([H]works, danza num5), Mai Rojas (La carta, peça de mim corporal dramàtic), Gustavo Guirado (El Rei, las reinas, el

médico y ella. Gira a Argentina). Darrerament combina el seu treball de performer amb d'altres pràctiques artístiques d'investigació, al

2014 funda el “col·lectiu mut”.



Martí Salvat Morin
Actor

Llicenciat en interpretació per l’Institut del Teatre de Barcelona, segueix la seva formació amb cursos de teatre físic, arts performatives i

teatre de vers.

En teatre l’hem vist recentment a El rei Lear dirigit per Lluís Pascual i a L’Onada, ambdues al Teatre Lliure de

Barcelona; Redaliz (Festival Grec’13-Sala Beckett); a l’espectacle juvenil  Els guapos són els raros, estrenat al Teatre Gaudí; i a El vídeo no

el veurà ningú de Martin Crimp, muntatge dirigit per Carme Portaceli (Festival Grec’12-CDN). En la seva carrera també destaquen dos

espectacles de teatre de carrer: La ira dels peixos, muntatge inaugural de FiraTàrrega’14, coproduït amb la companyia de teatre de carrer

xilena “La patriótico interesante”; i Fuenteovejuna. Breve tratado sobre las ovejas domésticas (espectacle guanyador del III Certamen

Internacional Almagro Off i del Premis Max 2015 a millor adaptació teatral). A més a més firma la co-direcció de l’espectacle Incert,

muntatge de circ guanyador dels premis Zirkòlika 2014 en les categories de millor espectacle de circ i millor direcció.

Nuri Santaló
Productora executiva

És llicenciada en art dramàtic en l’especialitat de text a l’Institut del Teatre de Barcelona, llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques

per l’Escola de Ciències de la Comunicació de Girona i postgraduada en Gestió i Producció d’espectacles en viu per la Universitat de

Barcelona.

En el camp de la producció entra a formar part de l’equip del Festival Temporada Alta’12 de Girona com a ajudant de producció i

coordinadora de voluntaris. L’any 2013 continua amb la coordinació dels voluntaris del Festival Temporada Alta i entra a formar part de

la Companyia teatral Obskené, on s’encarrega de coordinar el Cicle “Accent Obskené” de la sala Beckett i a produir i/o distribuir obres

com Fuenteovejuna: Breve tratado sobre las ovejas domésticas i L’Ogret de Suzanne Lebeau, entre d’altres. Recentment ha estat

coordinadora de l’escola de Teatre Musical AULES dirigida per Daniel Anglès.



Companyia Obskené
obskene@obskene.org

www.obskene.org

mailto:obskene@obskene.org

