L’AULA DE TEATRE
DE LA UVIC
Direcció: Eva Marichalar i Dolors Rusiñol
Disseny d’escenografia i vestuari: Montsita Rierola i Jordi Lafon
Il·luminació: Fortià Coromina · Muntatge musical: Lluís Soler · Veu en off: Fortià
Coromina · Fotografia: Miquel Pérez · Intèrprets per ordre d’aparició: Natàlia Munar |
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Nois, no m’ho esperava. Quina emoció, de debò! No sabeu que
contenta estic que s’hagi reconegut la meva condició d’accidentada
i no de suïcida. El suïcidi és la cosa més baixa i patètica que pot fer
l’ésser humà. No entenc com algú pot desitjar treure’s la vida! Però en
fi, hi ha de tot a l’illa del senyor.
Hi ha de tot a l’illa dels suïcides, punt de partida de Steve McQueen,
l’obra de l’Aula de Teatre de la UVic per a la temporada 2008-2009.
Com cada any, les característiques i el nombre del grup d’intèrprets
es converteix en el factor determinant per escollir l’obra que volem
dur a l’escenari. Després d’una més que satisfactòria col·laboració
amb l’autor Gerard Guix per al nostre darrer muntatge, les ganes de
continuar treballant junts ens varen dur a atrevir-nos a encarregar
una obra “feta a mida” on tothom hi tingués cabuda i que permetés,
alhora, un treball coral a l’estil del més pur esperit de l’Aula. Els
escenògrafs Montsita Rierola i Jordi Lafon, i l’il·luminador Fortià
Coromina ens continuen acompanyant també en aquest projecte que
mostra la voluntat de l’Aula de crear un equip tècnic més complet
i especialitzat. No solament volem d’augmentar la qualitat de les
obres sinó també aconseguir una major implicació dels diversos
protagonistes de la comunitat universitària.
El resultat de tot aquest treball: Steve McQueen, una illa amb suïcides,
drogues, globus, festes, famosos, orgull, dolor, frivolitat, dubtes,
samarretes de colors i una lluita en comú.
Agraïments: L’Espai de l’Actor

Organitza
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