
ELS FESTIVALS GREC I VAIVÉ

 

La Taimada realitzarà, durant el mes de juliol
d’ells, es portarà a terme, a partir de les 19 h,
tallers, BOOMBETA, que es 
(https://granerbcn.cat/es/arriba-la-5aa
barri-de-la-marina-impulsat-per-graner/
Grec.  
El segon taller es durà a terme
(https://entitatger.cat/vaive-2022/#tallers
presentació del resultat d’aquesta activitat
 
El Jardí investiga sobre la bellesa de l’e
lentes, coreogràfiques i oníriques que 
inspirat en el Jardí de les Delícies 
Taimada planteja un treball del cos físic i un imaginari propi. La companyia és conscient del poder i la 
contundència de les imatges. Les principals línies de treball escènic giren entorn
en la naturalesa humana. 
 

 

ELS FESTIVALS GREC I VAIVÉ OFEREIXEN TALLERS DE L’ESPECTACLE EN 
PROCÉS, ‘EL JARDÍ’ 

, durant el mes de juliol, diversos tallers de l’espectacle en procés
portarà a terme, a partir de les 19 h, dins de la 5a edició del Cicle d’accions artístiques, trobades i 

que es desenvoluparà en el barri de la Marina de Barcelona
5aa-edicio-de-boombeta-el-cicle-daccions-artistiqu

graner/). Aquest cicle impulsat pel Graner, es far

es durà a terme, de l’11 al 15 de juliol, en el marc del
2022/#tallers) de Sant Pere de Ribes (Barcelona). L’últim dia, el 15, es farà la 

d’aquesta activitat a la Nau del Ger, a les 20 h. 

investiga sobre la bellesa de l’existència i el gaudi dels plaers terrenals. Es desplega amb imatges 
eogràfiques i oníriques que retornen, a l’espectador, al plaer absolut de l’observació.

 d’El Bosch, un tríptic que conserva l’enigma a través del temps.
Taimada planteja un treball del cos físic i un imaginari propi. La companyia és conscient del poder i la 
contundència de les imatges. Les principals línies de treball escènic giren entorn de

 

L’ESPECTACLE EN 

 

de l’espectacle en procés, El Jardí. El primer 
dins de la 5a edició del Cicle d’accions artístiques, trobades i 

l barri de la Marina de Barcelona 
artistiques-trobades-i-tallers-al-

farà en el marc del Festival 

en el marc del Festival Vaivé 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona). L’últim dia, el 15, es farà la 

plaers terrenals. Es desplega amb imatges 
al plaer absolut de l’observació. El Jardí està 

, un tríptic que conserva l’enigma a través del temps. La 
Taimada planteja un treball del cos físic i un imaginari propi. La companyia és conscient del poder i la 

de la fragilitat i la violència 

 


