Neu - dossier

La mare em portava
una bola de neu
cada aniversari.
Així no m’oblidaràs mai, deia.

Tea
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SINOPSI
Neu
Neu és un cant a la vida, a la tolerància i a la comunicació, alguns dels valors que, malauradament,
escasssegen a la societat actual.
La Tea és una persona que, malgrat (o més ben dit gràcies) al seu autisme, trespassa les caretes que
ens imposa la societat com a individus i que ens obliguen a ser politicament correctes i a amagar les
veritats, així com haver de matar el nen que portem dins.
Aquesta societat està representada en el personatge de l'Ada, germana de la Tea, intransigent,
incapaç d'entendre la seva germana i el seu món interior i exterior; sobressaturada per la seva pròpia
adultesa és incapaç de comportar-se com un nen ni per un segon i viu carregada d'unes
autoimposades exigències i responsabilitats que la impedeixen un moment de respir i de gaudi.
Un tercer personatge, la Zoe, marca la intersecció d'aquets dos mons. L'adulta que sap ser nena i que
és capaç de connectar amb el mon de la Tea.
La mort de la Neu, mare de Tea i Ada, reuneix aquests tres personatges.
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TRAJECTORIA
Neix el 2009 de la mà de Bernat Muñoz amb la posada en escena de l’obra “El diván”, estrenada al
Cafè-Teatre Llantiol i que va ser representada durant cinc anys.
A continuació, al mateix Cafè-Teatre Llantiol va estrenar el seu segon projecte: “No entiendo lo que
me dices…” durant els anys 2013 i 2014.
La tercera producció de Kamaleonik va ser una exitosa incursió en el camp del microteatre amb
l’obra “Cupi2, an (idiot) love story”, estrenada a Microteatre Barcelona (2015) i posteriorment a
Microteatro por Dinero de Madrid (2016), així com a nombrosos festivals fins a l’actualitat.
L’any 2018, Kamaleonik realitza un aposta forta estrenant simultàneament tres peces de format
microteatre al Festival La Cultura va a la Font: “Es3”, “Un cuento xino” i “Si tu me dices voy… lo
pago todo”, les quals, en breu, començaràn a fer carrera en sales i festivals.
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NEU
Neu es convertirà en el setè projecte de la companyia Kamaleonik.
Neix de la iniciativa d’Isabelle Pasa, estudiant graduada a l’escola Eòlia, per muntar un projecte
professional.
Amb ganes d’explicar una història sobre un personatge autista com la Tea contacta amb el dramaturg
i director Bernat Muñoz.
La Isabelle, la Raquel i la Maria són tres actrius que trepitgen molt fort, i amb la experiència i
veterania del Bernat, esperen convertir Neu en un espectacle capaç d’emocionar a un públic que de
ben segur se sentirà identificat en algun dels seus personatges i que no deixarà indeferent ningú que
el vegi.
Neu és un projecte fet amb un amor i una il·lusió que el públic rebrà a travès de la sensibilitat de les
paraules i dels personatges que el formen.
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BIOGRAFIES
Isabelle Pasa· actriu· Tea
Es gradua en el Titol Superior d’Art Dramàtic en interpretació a l’Escola
Eòlia entre els anys 2013 i 2017.
En aquest periode ha participat en diversos muntatges com “Sushi”, “Les
tres germanes”, “Final de partida”, “Les troianes” i escenes de “Nit de
reis”, “Somni d’una nit d’estiu”
dirigits per Mar Monegal, David Vert, Ferran Madico i Joan Yago.
En acabar participa com actriu en l’obra de creació col·lectiva “Planeta
Pària” escrita i dirigida per Carla Torres.
També ha realitzat cursos intensius amb Ferran Madico i Josep Galindo,
així com un curs monogràfic sobre Txèkhov en anglès amb el actor i
docent a la Universitat de Ilinois a Chicago Yasen Peyankov.
En audiovisual s’ha format en cursos regulars de càmera amb l’actor i
director Lluís Elias i amb la directora Maria Ripoll.
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Raquel Fresno· actriu· Ada
Nascuda a Manresa el 1989.
Formada a l’escola d’interpretació Plató de Cinema (2013-2016) i
amb un màster d’especialitzación en cinema i televisió a El
Timbal.
Ha actuat en diversos curtmetratges entre els quals destaca “La
Relación Perfecta”, “Borderline”, “Los niños no lloran” y
“FREEYUYEE”.
En televisió ha aparegut en sèries com “Sé quién eres”, “Vida
privada” o “El crack 2” i al programa “All you need is love” i en
diversos anuncis i videoclips.
En teatre participa en obres com “La filla del mar” (Cal gallifa),
“Cabaret Victoria” (Teatre BARTS), “Celebracions. Res a
celebrar” (Jove Teatre Regina), “Los cuentos del Decameron”,
(Bóbila) o la peça de microteatre “Cita a ciegas”.
Actualment roda la 2a temporada de la webserie NOSOTROS,
centrada en la lluita contra el bullying i és professora d’iniciació a
la interpretació a l’Escola Plató de cinema de L’Hospitalet de
Llobregat.
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Maria Colom· actriu· Zoe
Estudia a l’Escola Eòlia, on realitza diversos intensius de veu, cant,
dramatúrgia i interpretació, i es gradua en Pedagogia Teatral i Teatre
Sense Límits.
També és Enginyera Tècnica Industrial en l’especialitat de disseny i
robòtica.
Com actriu ha participat en teatre en l’espectacle de poesia eròtica
“Vers’Eros”, que també ha dirigit; i les obres de teatre “El viatge
d’Orfeu” al Teatre Gaudí, “Nit de Musicals” al Teatre Grec o la gira
per Itàlia amb l’obra “El perro del hortelano”, així com diversos
muntatges produïts per l’Escola Eòlia sota la direcció de Marc
Martínez, Josep Galindo o Daniel Anglès entre altres.
En cinema ha participat en diversos curtmetratges com “La vacante”,
finalista al Festival Inexperto 2013.
En l’ámbit musical ha treballat com a cantant en diverses bandes i
també ha posat veu en lectures de poesia i com a locutora
d’audiollibres i continguts web.
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Bernat Muñoz · dramaturg i director
De formació autodidacta compagina la interpretació amb
l’escriptura de guions i la direcció tant de teatre com de
cinema.
Ha escrit i dirigit una desena d’obres, tant de format micro
com obres de llarga durada.
Amb l’obra “El diván”, de la qual també es guionista, va
estar cinc anys en cartell al Cafè Teatre Llantiol i amb
“Cupi2, an (idiot) love story” tres anys en diversos
microteatres i festivals.
De la resta de títols cal destacar “Es3”, “Si tu me dices voy…
lo pago todo”, Strip”, “Let’s have a show”, “No entiendo lo
que me dices” o “Infidelis”, totes elles tambén com a
guionista.
Tambié ha treballat com adjunt de direcció per a Ferran
Madico a TNC, Teatre Lliure, Teatre Zorrilla i Teatro
Español.
Com autor fou finalista del IIIer Premi de Teatre Breu
Inicia’t amb l’obra “Caront”.
En cinema també ha escrit i dirigit diversos curtmetratges
entre els que destaquen “Con los ojos cerrados” i “Hazme
sufrir”.
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EQUIP ARTÍSTIC

Autor
Director
Disseny de llum
Espai sonor
Escenografia
Vestuari
Música

Bernat Muñoz
Bernat Muñoz
Gervasi Juan
Jaime Bermúdez
Xevi Oró
Zaida Crespo
Jaime Bermúdez
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REPARTIMENT

Tea Isabelle Pasa
Ada Raquel Fresno
Zoe Maria Colom
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AGRAÏMENTS
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NECESSITATS TÈCNIQUES
Espai:
Espai mínim de 8m x 7m
Possibilitat de fer entrades i sortides, un a la dreta i una a l’esquerra
Il·luminació:
mínim 24 canals de dimmer
22 pc’s
8 pars 64 CP62
6 retalls ETC 750w 25/50 o similar
3 barres electrificades i motoritzades dins de l’escenari
3 barres manuals per penjar làmpades que aniran totes a un dimmer
So:
Taula de so amb entrada per poder reproduïr música des d’ordinador
Altaveus per sala
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FOTOGRAFIES
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TRAILER

fes click a la imatge

espectacle sencer disponible
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CONTACTE

Bernat Muñoz
669234.805
bernatmuga@gmail.com
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Espectacle assajat en residència a
LLUÏSOS TEATRE
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