NAJ NAJ NAJ 2017
Zagreb (Croàcia)
Premi al millor actor

FETEN 2015
Premi per la composició
de personatges combinant
cos i màscara

NOCTIVAGOS 2015
Oropesa (Toledo)
Premi al millor actor

Tots tenim poders ocults.
Tots guardem algun enigma.
Tots portem dins un superheroi.

SUPERHEROI
E L P E R R O A Z U L T E AT R O

Tots
tenim
poders
ocults.
Tots guardem
algun enigma.

La companyia de teatre
El Perro Azul presenta un
innovador espectacle de
màscares i titelles. En un
virtuós exercici actoral, un
sol intèrpret dóna vida a
cinc personatges.

Tots portem dins
un superheroi.

Emmarcat en una història fantàstica,
Superheroi fascina l’espectador amb
una cuidada i sorprenent tècnica de
manipulació de titelles. La banda
sonora original, així como la
delicada iluminació i una expresiva
posta en escena captiven al públic
de qualsevol edat.

S INO PSI

P E R S ON ATG E S

Un jove somiador, que viu amb la seva àvia, reb la visita
del tècnic de la llum, que els talla el subministrament
d’energia per falta de pagament. Aquest fet, desencadena
una maravellosa aventura on el jove lluita per recuperar
la llum. El tècnic electricista se’ns mostra com un
galifardeu capaç de raptar a la seva àvia i robar la llum
del planeta. El noi reb poders gràcies a la pedra de llum,
que li va deixar amagada la seva àvia. Les llums del
carrer porten a una sensual ballarina, que també li
entregarà un element de poder al jove, per vencer en
el últim combat al galifardeu, rescatar a la seva àvia,
tornar a la realitat de la llar i despertar del somni.

El jove

Superheroi, ens fa preguntar-nos, entre
la realitat i la ficció, qui és qui: el malvat,
la noia, el superheroi. Superheroi en fa
mirar-nos al mirall i ens envia un missatge:
nomès cal saber escollir esser un mateix.

L’àvia
La bella
El galifardeu
Electricista

EL JOVE >

POSA DA E N E S C E NA

La posada en escena, clarament inspirada
en el món del còmic, es troba al servei
d’una història fantàstica narrada amb
màscares i titelles.

< L’AVIA

L’espai escènic mostra una habitació d’un jove, on tot es
transforma en mans del somni i la precisa manipulació
de l’actor. L’acció es descriu mitjançant una narració en
off, que accentua la sensació d’estar escoltant la veu del
protagonista. La musica original aposta per un dinàmic
estil cinematogràfic que subratllar l’acció dramàtica. La
càlida il.luminació retalla les escenes com si es tractés
de vinyetes d’un còmic tot traçant les siluetes dels
personatges. En aquest espectacle de titelles i màscares,
tot es veu o s’intueix; es juga entre l’il.lusió i la realitat,
provocant en l’espectador la màgica sensació d’haver
travessat el mirall. Per ventura! No és això el teatre?

EQ UIP ARTÍSTIC I TÈC NI C

NEC ESSI TATS T È C N I QU E S

Actor i titellaire Fernado Moreno
Direcció i dramatúrgia Jorge Padín
Titelles i màscares Carlos Pérez
Musica original Borja Ramos
Veu en off Enric Cambray

Per representar Superheroi es
necessita un espai escènic de 6
metres d’ample, per 6 metres de
fons i per 3 metres d’alçada. Tambè
necessitem 500W de so i 500W
d’il.luminació. Es triga 4 hores
a muntar i 1 hora a desmuntar
tota l’escenografia. La durada de
l’espectacle és de 55 minuts.

Diseny de vestuari Martín Nalda
Diseny d’il.luminació Juan Berzal
Escenografia Juanjo Bañuelos
Atrezzo i utileria Rubén Bañuelos
Rèplica de mascares David Azpurgúa
Sastrería Amparo Cámara
Tècnic d’il.luminació Carlos Cremades
Enregistrament de veu Nada Producciones
Fotografia Rafa Lafuente
Diseny gràfic Borja Ramos
Material audiovisual Cráneo Pro
Producció El Perro Azul Teatro

Superheroi es recomanat
per a tots el públics, a partir
de 7 anys.
Disponible en castellà, català,
èuscar, francès, anglès i alemany.
LA BELLA >

L A COMPA NY IA

El Perro Azul es forma
com a Companyia amb
l’intenció d’inquirir en
diferents llenguatges
teatrals, capaços, tots ells,
d’emocionar a públic de
qualsevol edat.

<
EL GALIFARDEU
L’ELECTRICISTA

És un projecte teatral amb una
mirada artística i personal
agossarada. Més enllà del mer
entreteniment, la companyia de
La Rioja El Perro Azul cerca que
l’espectador participi d’una trobada
evocadora sobre l’escenari, un espai
on habitar les vostres preguntes
i somnis.

elperroazulteatro.com
info@elperroazulteatro.com
tel. 666 244 722
Duquesa de la Victoria 8, 6º A
26003 Logroño
La Rioja

SUPERHEROI
E L P E R R O A Z U L T E AT R O

