Taller
d’Artista
Mostra final

31 d’octubre 2020, 19h - teatre del cccb
For rent és un taller de creació incògnita i conspiració dramatúrgica, fet amb falsos noms,
amb biografies inventades i competències fake: Trata de la mentida com a recurs terminal
d’un ampli sector de les arts autènticament desemparat; intenta qüestionar l’onada d’optimisme èpic que, en la fase del confinament, ha submergit qualsevol antagonisme, qualsevol crítica al poder.
For rent considera amb recel l’”ofrena de si” - entre lloguer low cost i voluntariat - que el
sector artístic s’ha afanyat a formular sortint al pas de la pandèmia; i oposa a les benediccions substitutives de la tele-presència, les malediccions i buits de la tele-absència. For rent
nega que hagi estat una acrobàcia reeixida encaixar en el rectangle Zoom, el format més
recent de marginalitat rentabilizable: l’últim embalatge de la precarització com a producte
cultural.
De la mateixa manera que Airbnb, Glovo, Deliveroo i altres plataformes “austeres” confone
treball autònom i nova esclavitud, la “nova normalitat” promet ser una jungla hiper-creativa d’ofrenes auto-poètiques al millor postor. El cos serà cada vegada més un espai/objecte
únic d’auto-empresariat en temps de precarietat endèmica. For rent parla del desesperat
gest de poesia que és vendre’s. És una danse macabre que, com a tal, està plena de vida.
No vulguis comprendre-la.
Compra-la.
Amb:
Veronica Capozzoli as Andrea Andreas
Nicol von Marées Carvallo as Fiona
Alessia Virgilio as Kaina
Leah Newcomb as Lilly
Lucha Emilia as Margarita Sotomayor
Sarah Pujol as Maybe
Virginia Gimeno Folgado as Olivia
Trinidad García Espinosa as Srta Infierno
Marina Barceló as Silvana
Xavier Sisquella as Transaminasa
Marc Villanueva Mir as Viola Sprengel
Concepció i dinamització:
Elena Zanzu as Enby Inoghe, Vivian Friedrich as Federica Lazlo i Roberto Fratini as
Lady Satanella.
A partir d’una idea de: Johnny Torres as Lady Soroche.
En col·laboració amb:

