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- GEOMETRIA AL FESTIVAL GREC 2020

“Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques de la geometria variable que el moviment 

de la dansa transforma en imatges dinàmiques i fugaces. En aquest espectacle, amplificades amb unes 

projeccions de vídeo en 3D i la participació directa del públic.

Una experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu: música i core

naturals, les que evolucionen l’essència orgànica de la forma. Estructures lineals, circulars o creant els 

vèrtexs on conflueixen les arts: imaginari i fantasia d’imatges on els ballarins generen tot de variacions 

prefixades”. Jordi Sora -Recomana- / LaSala. Sabadel

 

 

• 8 i 9 de juliol, a les 19 h, a la Sala Ovidi Motllor

 

- PINOCCHIO AL FESTIVAL CRUÏLLA XXS

Innovador i amb una forta càrrega visual, aquesta peça s'inspira en la 

quasi bé dos segles. 

Durant una hora, el mític personatge pren vida gràcies a l'amor creatiu del seu pare, el famós Gepetto, que 

en aquesta versió construeix Pinotxo amb llaunes, diaris i altres materials reciclats.

Pepito Grillo, en les seves aparicions virtuals, simbolitza com sempre la consciència que vol prevenir a 

Pinotxo contra les temptacions. Enredat en situacions renovades del conte clàssic, Pinocchio es mou a través 

d'un mutant paisatge animat que envolta l'es

emocions. 

 

 

• 12 de juliol, a les 19.30 h,  al Teatre Victòria. 
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Un cercle, un quadrat i un triangle són les tres figures bàsiques de la geometria variable que el moviment 

dansa transforma en imatges dinàmiques i fugaces. En aquest espectacle, amplificades amb unes 

projeccions de vídeo en 3D i la participació directa del públic. 

Una experiència visual per gaudir d’un principi bàsic i que és present a tot arreu: música i core

naturals, les que evolucionen l’essència orgànica de la forma. Estructures lineals, circulars o creant els 
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Innovador i amb una forta càrrega visual, aquesta peça s'inspira en la novel·la escrita per Carlo Collodi fa 

Durant una hora, el mític personatge pren vida gràcies a l'amor creatiu del seu pare, el famós Gepetto, que 

en aquesta versió construeix Pinotxo amb llaunes, diaris i altres materials reciclats.

pito Grillo, en les seves aparicions virtuals, simbolitza com sempre la consciència que vol prevenir a 

Pinotxo contra les temptacions. Enredat en situacions renovades del conte clàssic, Pinocchio es mou a través 

d'un mutant paisatge animat que envolta l'espectador en un món de fantasia, ple de referències, sentiments i 
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