


E L  R E T O R N  D E  L I L I T H

"El Retorn de Lilith" és un Cabaret feminista: un espectacle crític
amb molta ironia, ganes de riure'ns de nosaltres mateixes i de fer el
que ens surti del...
Cada càpsula és un viatge a l'interior de la individualitat d'una
dona, a través d'aquest trajecte arribem a la col·lectivitat.
El programa de treball que es proposa segueix un model de creació
col·lectiva que es fonamenta en un procés coherent entre la
investigació- anàlisi i l'acció creativa del subjecte i el grup.

CABARET FEMINISTA

El projecte neix de la necessitat de professionalitzar l'àrea d'arts escèniques de
l'Associació Dona Cançó.
 Fa 10 anys que treballem en la identitat de la creativitat femenina ajudant a crear
circuits i aportant a les programacions projectes de dones creadores i d'aquesta
manera lluitar per una paritat cultural més justa.
A l'associació hi ha més de 100 professionals de les arts escèniques i més de 300 en
conjunt.
Directores, dramaturgues, coreògrafes, actrius, compositores, escenògrafes ...
Veiem la necessitat de poder professionalitzar una part del projecte a través d'una
companyia que doni identitat i discurs. A través de les comissions (Compostes per
artistes de consolidada solvència professional) de l'associació s'ha pres la decisió
de crear una companyia que creï un segell de qualitat en benefici del projecte i
respongui a la demanda de col·lectivitat artística que s'ha generat.



Des de les Comissions es pretén crear una línia d´acord amb el projecte que
pugui tenir un impacte en cultura. 
Aquest és un dels punts que hem de millorar en el projecte, hem estat molt
centrades en l'àmbit social i creiem que l'impacte en cultura ha de ser més
gran. A més, el projecte ha madurat prou per afrontar aquest repte i tenim
els recursos artístics i tècnics necessaris. Per això hem triat el nom de "El
retorn de Lilith", aquest nom reflecteix el caràcter reivindicatiu de lluitar
pel paper de la dona des del principi de la història. 
A través d'aquesta companyia teatral podríem crear espectacles que tinguin
com a punt de partida processos de creació comunitària, que treballin
diverses artistes de l'associació i es coneguin per vincles artístics futurs.
Les propostes es reben des dels grups de treball de les comissions o
encàrrecs d'altres entitats o institucions.A cada projecte s'estudia la
viabilitat d'equip artístic i de producció.

El taller es centra en la participació activa de cada un / a dels participants
i en el desenvolupament col·lectiu com a grup. 
A les creativitats subjectives i personals s'unirà un aprenentatge cooperatiu
on les relacions són decisives en el nivell de producció teatral.
El programa de treball que es proposa segueix un model de creació
col·lectiva que es fonamenta en un procés coherent entre la investigació-
anàlisi i l'acció creativa del subjecte i el grup. 
Partint d'una temàtica que sigui d'interès per als/a les participants,
aquests inicien una anàlisi i estudi d'aquells continguts poètics i teòrics
recurrents en el tema. 
Paral·lelament es treballen diverses tècniques de la pedagogia teatral.
D'aquesta manera, es construeix un producte artístic que sorgeix dels
nivells de comprensió grupal, conjuntament amb l'expressió corporal. Des
d'una perspectiva transdisciplinària emprem tècniques de la creació teatral
amb altres del camp de l'acció social.
D'aquesta manera vam elaborar un laboratori de creació constant,
col·lectiva i que té moltes fórmules per evolucionar dins el projecte. 
El llenguatge escènic serà multidisciplinari, ja que existeix molts perfils
professionals en el projecte.



S A N D R A  B U S T A M A N T E

"Tormento Carmesí" 
És un tema de la banda "Señorita Júlia y sus Exs",
que parla sobre la menstruació. La càpsula ens
mostrarà a un grup de dones, cantant i
interpretant coreogràficament. 
"Plástica"
Una dona, apareix en escena, qüestionant com a
punt de partida a una societat immersa en el
plàstic. Des d'aquí, comencen els seus desvaris,
que salta d'un punt a un altre, per mostrar-nos a
una dona que se sent sola.

C A R L A  C A R I S S I M I

Rodolfa Mentaria
"Rudy" per als amics, és una rastafari "urbana
alternativa" que, en un rampell de pensaments
existencialistes allà on es troba, reflexiona
sobre la relació entre els éssers humans, la
natalitat, les cremes hidratants, l'amor i altres
consums, propiciant un diàleg amb el públic,
divertit i alhora reflexiu.

G I S E L E  C O R N E J O

"Arkana"
Una performance ritual és una revelació, una
trobada amb l'aspecte sagrat del nostre ésser,la
part que mai ha estat corrompuda en nosaltres.
A la humanitat.

K E L L Y  L U A  

"Un país anomenat Àfrica"
A través d'un llenguatge de clown Kelly Lua
juga en un to burlesc sobre tòpics i mites sobre
les persones negres, descobreix que Àfrica no és
un continent sinó que un país ple de tribus
caníbals.

CÀPSULES



A L I C I A  M A R T E L

"Feminazi"
La ira de Lilith està en les entranyes de cada
dona en els nostres dies, cada vegada amb
menys complaença i amb més ràbia.

L A U R A  R O D R Í G U E Z

"Matriarca de cerimònies"
Ens conduirà amb un toc crític als arquetips
del cabaret ... Nus, transformisme...
 ... Qualsevol cosa pot succeir...

X E L A  M A R X

"Maria Bonita"
Aquesta breu peça tracta de visualitzar al
públic la figura de la "gangaceira" Maria
Bonita, passatges de la vida d'aquesta dona que
va viure la seva curta existència intensament.. 

M E R C È  P A U

"Transtornats"
Us convida a una sessió d'orientació per a
pares i mares que busquin la solució ideal per a
l'educació dels seus fills i filles de la mà d'una
prestigiosa psicopedagoga que, us ho
assegurem, us sorprendrà.


