HAUSE & RICHMAN i la SALA MUNTANER, en associació amb Aurora Nova, presenten BLANK de Nassim Soleimanpour.

ANNA SAHUN · CARLOS LATRE · ANNA YCOBALZETA · DAVID BAGÉS · JOAN CARRERAS ·
ROSA BOLADERAS · JORDI MARTÍNEZ · BETH RODERGAS · GUILLEM ALBÀ · DAFNIS
BALDUZ · DOLO BELTRÁN · MERCÈ PONS · JOEL JOAN · MARIA MOLINS · MANEL
BARCELÓ · ALBA FLOREJACHS · ROGER CASAMAJOR · AINA CLOTET ·VICKY LUENGO

LA MÀQUINA PER CREAR HISTÒRIES DE L’AUTOR DE WHITE RABBIT RED
RABBIT

Després de l’èxit de White Rabbit Red Rabbit, el joc
teatral continua amb BLANK, una comèdia
participativa de Nassim Soleimanpour
Cap assaig. Cap director. Una obra que l’intèrpret i el públic hauran de completar
19 actors i actrius de primer nivell ja han acceptat participar al joc teatral on cada funció
és un única i irrepetible
La proposta es podrà veure del 20 de setembre al 15 d’octubre a la sala Muntaner i ja es
poden comprar entrades AQUÍ

CONSULTA LA SALA DE PREMSA DE BLANK AQUÍ
Barcelona, 12 de setembre de 2017 · Després de l’èxit de
crítica i públic de White Rabbit Red Rabbit, arriba a
Barcelona Blank, un altre joc teatral de l’autor iranià Nassim
Soleimanpour. La Sala Muntaner acollirà del 20 de
setembre al 15 d’octubre aquesta proposta escènica on els
19 intèrprets que hi participen s’enfrontaran a una obra
sense haver-ne llegit abans el text, sense cap assaig, cap
director i que hauran de completar amb l’ajuda del públic.
Anna Sahun, Carlos Latre, Anna Ycobalzeta, David
Bagés, Joan Carreras, Rosa Boladeras, Jordi Martínez,
Beth Rodergas, Guillem Albà, Dafnis Balduz, Dolo
Beltrán, Mercè Pons, Joel Joan, Maria Molins, Manel
Barceló, Alba Florejachs, Roger Casamajor, Vicky
Luengo i Aina Clotet són els artistes que formaran part del
muntatge.
Si a White Rabbit, Red Rabbit l’enigmàtic autor iranià ens
parlava de si mateix emprant el joc interrogatiu amb el
públic, a Blank fa una proposta més divertida i descarada:
invertint l’experiència típica del teatre, l’intèrpret es trobarà
davant un guió ple d’espais en blanc i haurà de col·laborar
amb el públic per tal de crear la història. El text que funciona
com a dispositiu capaç d’unir a persones amb vides
completament allunyades per a compartir determinats
aspectes de si mateixos en un temps i un espai comuns. El
concepte pot semblar senzill però el resultat és realment
sorprenent ja que el text es veu totalment lligat a la
imaginació dels espectadors.

HAUSE & RICHMAN i la SALA MUNTANER, en associació amb Aurora Nova, presenten BLANK de Nassim Soleimanpour.

Amb Blank, la intenció de Soleimanpour és generar un verdader acte de creació col·lectiva,
buscant que la història s’ampliï i creixi a cada funció. L’espectacle necessita un públic disposat i
intèrprets que entre la lectura i la improvisació siguin capaços de guiar la funció. Blank trenca les
regles del joc de les arts escèniques, suposa un desafiament pels intèrprets i es converteix en
una joguina teatral fusionada amb un experiment social.
Des de la seva estrena el 2015 al Dancing on the edge Festival d’Amsterdam, Holanda, Blank
s’ha pogut veure diverses ciutats de la Índia, Australià, Escòcia, Regne Unit, Brasil, EUA, i
Dinamarca. Ara, arriba a Espanya per primera vegada de la mà de la Sala Muntaner i de la
productora Hause & Richman que, en associació amb Aurora Nova, també va coproduir White
Rabbit Red Rabbit la passada temporada teatral.
INTÈRPRETS
Anna Sahun: 20 de setembre
Carlos Latre: 21 de setembre
Anna Ycobalzeta: 22 de setembre
David Bagés: 23 de setembre
Joan Carreras: 24 de setembre
Rosa Boladeras: 27 de setembre
Jordi Martínez: 28 de setembre
Beth Rodergas: 29 de setembre
Guillem Albà: 30 de setembre
Dafnis Balduz: 4 d’octubre
Dolo Beltrán: 5 d’octubre
Mercè Pons: 6 d’octubre
Joel Joan: 7 d’octubre
Maria Molins: 8 d’octubre
Manel Barceló: 11 d’octubre
Alba Florejachs: 12 d’octubre
Roger Casamajor: 13 d’octubre
Aina Clotet: 14 d’octubre
Vicky Luengo: 15 d’octubre
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Venda d’entrades a través de la taquilla de la Sala Muntaner o bé a través de Timeout
(AQUÍ)
Horaris: De dimecres a dissabte a les 20.30h i diumenges a les 18.30h.
Preu: 22€.
Horari taquilla: dimecres de 19 h. a 21 h., de dijous a dissabte de 19 h. a 23 h. i diumenge de
17 h. a 21 h.
Telèfon taquilla: 934515752
Descomptes: carnet jove, carnet biblioteca, majors de 65 anys, subscriptors de La Vanguardia,
carnet TR3SC.

SERVEI DE PREMSA DE BLANK
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl
Núria Olivé / Marc Gall
nolive@comedianet.com / mgall@comedianet.com
T. [00 34] 933 10 60 44 / 691 836 408 (Núria) / 619 30 76 20 (Marc)

